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Tasapainoon
vuosi 1972 ndyttdti kertakaikkisesti muodostuvan eldkepolitiikan
vuodeksi. vuoteen on jo tiihdn mennessd mahtunut kaksi erittdin
merkittdvdd hallituksen esitystii kansaneliikejiirjestelmdn kehittd-
misest6, eldkepaketti ja kolme eldkeaiheista viilikysymystd. Kes-
kusteluissa on siis pdivan iskusanaksi muodostunut eliikeldinen,
jonka aseman turvaamiseksi on esitetty hyvinkin monenlaisia vaih-
toehtoja.

Kehitysniikymistd puhuttaessa ja pyrittdessd ekikeldisen parhaa-
seen ei ehkii aina hyviistd asianharrastuksesta aiheutuvasta vilkkau-
desta johtuen niihdd tasapuolista kokonaisuutta riittiivdsti. Eldke-
menomme olivat vuonna 1971 jo 3,b mrd. mk:n vuosiluokkaa, mikd
on n. 9,5 0/o kansantulosta. Kasvuniikymat tdltd osin ilman uutta
lainsdddantti5 ovat nekin varsin voimakkaat arvioiden luvatessa
6-7 mrd mk:n vuosisuoritteita nykyrahassa kuluvan vuosikymme_
nen piidttyessd. Samana ajankohtana tytieidkkeiden vuosimddrd ny-
kyrahassa lienee 1,5 mrd. mk ja eliikkeensaajia ldhes 1/z miljoonaa.

Kasvuniikymiit ovat siis erittdin voimakkaat ja ndihin 1ukuihin
eiviit vield sisiilly ne uudistukset, ioita on kaavailtu mm. tycimark-
kinajiirjestrijen eldketoimikunnassa. Johtopddtdksend lienee se, ettd
pommin jdlkeen on pyrittdvii tasapainoon, ei kuitenkaan siihen kau-
hun tasapainoon, ioka toiseen tunnettuun pommiin liittyi, vaan tasa-
painoiseen kehitykseen ja sen suunnitteluun niin, ettd voidaan tehdd
toteuttamiskelpoisia esityksid siltd osin kuin keh.itystarvetta esiin-
tvv.

Nyt ndyttiid siis olevan aika herdttdd uudelleen henkiin ne peri-
aatteet, iotka sisdltyiv6t niin kuuluisaksi tulleeseen Kuusi-penti-
kdinen-Pajula -suositukseen eliikejdrjestelmien kehittiimisestii. Toi-
saalta olisi myds otettava oppia niistii kokemuksista, jotka on saatu
eri "k1ubien" tiihdnastisesta tytistii. Tdrkeintd on siis nyt saada ai_
kaan jiirkiperiiinen ja kokonaisvaltainen suunnittelutyri, iotta kehi-
tys ei pysdhtyisi toteuttamiskelvottomiin esityksiin.

Juhani Salminen
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ARJA VUORISTO

l5aalalousynilt5iien
ly6kyvylt6rnyysaltti u s

1. Johdanto

Maailman terveysjdrjestiin (WHO) mdii-
ritelmdn mukaan terveys merkitsee tiiy-
dellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin tilaa, eikd pelkds-
tiiiin taudin tai vamman poissaoloa. Tdl-
liiin terveyden komplementti-ilmici, sai-
raus, merkitsee jonkin tai kaikkien kol-
men osatekijdn puuttumista. Terveyden
ja sairauden miidritelmiii on esitetty
useita ja poikkeavuudet johtuvat eri
komponenttien erilaisesta painotukses-
ta.

Monet sairaudet ja sosiaaliset tekijiit
kuten elinolosuhteissa tapahtuneet
muutokset aiheuttavat tytihtin kykene-
miittdmyyttS. Koska tytikyvytt6myys
merkitsee tappiota sekii yksiliiille ettii
yhteiskunnalle, on tytikyvytttimien toi-
meentulon jatkuvuudesta huolehtimi-
nen keskeinen tehtdvii nykyisessd so-
siaalipolitiikassa. TytikyvyttiimyydestS
aiheutuvaa ansioiden menetystii pyri-
tiiiin korvaamaan eliikejdrjestelmillii.
Tydkyvytttimyyskriteereiden miidrittii-
misen ja soveltamisen vuoksi sairasta-
vuuden mittaamisen kehittiiminen on
tullut tiirkeiiksi.

Tytikyvytttimyydellii tarkoitetaan
yleensd sellaista tilaa, jossa henkilt)
vian, vamman tai sairauden vuoksi ei
kykene suoriutumaan jokapiiiviiisistd
tehtiivistddn. Tytikyvytttimyyden arvi-
ointi on vaikea tehttivd niin liiSkiireille
kuin eliikelaitosten asiantuntijoillekin,
koska eri ammateissa vaaditaan erilais-
ta tytikykyii. Esim. maanviljelijiin tyci-
ympdristdss6 on sek6 ulkona ettii sisiil-
Iii suoritettavia tditli ja tdiden kiireel-
lisyys vaih,telee eri vuodenaikoina.

2. Tutkimusaineisto
Vuoden 1970 alusta voimaan tulleessa
maatalousyrittdjien eliikelaissa sovelle-
taan ns. ammatillista tydkyvytttimyys-
kiisitettii. Sen mukaan otetaan huomi-
oon vian, vamman tai sairauden lisdksi
henkiltjn ikd, ammattitaito ja ammatin
vaatimustaso jEiljelld olevaa tytikykyii
arvioitaessa.

Maatalousyrittiijien eldkelaitoksessa
oli rekistertiity 399722 vakuutettua
maatalousyrittejaa ajalla 1. 1. 1970-
31. 8. 1971. Tiind aikana oli 16 890 maa-
talousyrittdjiiii hakenut tydkyvytt<i-
myyseldkettii ja 8 015 maatalousyrittd-
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TAULUKKO 1. MELA:n, KELA:n ja TEK:in
TytikyvytttimyyselSkkeensaa j at ikdluokittain
Prosenttia

*) 16-34 v.

jiille ty<ikyvytttimyyseldke oli mydnnet-
ty. Tutkimukseni kohteena olivat ndmd
B 015 tyrikyvyttcimyyseliikkeen saajaa.
Heitd tarkastelin 534 eliikkeen saajan
otoksella, joka poimittiin systemaattis-
ta otantamenetelmdei kiiyttiien. Tutki-
muksen tarkoituksena oli kartoittaa
maatalousyritt6j ien tyiikyvyttdmyysalt-
tiutta eli selvittiid, millaisissa oloissa
maatalousyrittiijd tulee tytikyvyttti-
mdksi. Otoksen 534 tydkyvyttiimyys-
eliikkeen saajaa tarkasteltiin i6n, suku-
puolen, tilakoon, alueen ja sairauksien
suhteen. Vertailuryhmdnd pidettiin
kaikkia vakuutettuja maatalousyrittii-
jie.

tcimyyseldkkeellesiirtymisikd on 55,3
vuotta sekd isdnnillii ettd emiinnillii.
Tutkimuksessa kdvi ilmi, ettd ty6kyvyt-
tcimyyseliikkeen saajista oli 63 0/o 55-
64-vuotiaita ja 30 0/o 35-44-vuotiaita.
Taulukossa 1 on vertailu Kansaneliike-
laitoksen ja Tycieldkekassojen sekd
Maatalousyrittiijien eldkelaitoksen tyci-
kyvytttimyyseliikkeen saajista ikiiluo-
kittain.

3.2. Tilakoko
Otoksesta laskettujen tycikyvyttdmyys-
eldkettii saavien maatalousyrittiijien ti-
lojen pelto- ja metsiialojen keskiarvot
ovat 8,9 ja 35,8 hehtaaria. Vertailuryh-
miin tilojen keskimdrir5inen peltoala on
10,0 ja metsdala 34,0 hehtaaria. Keski-
10,0 ja metsiiala 34,0 hehtaaria.

Tytikyvytttimyyseldkkeen saajista 36
0/o tydskenteli tiloilla, joiden peltopinta-
ala on alle 5 hehtaaria ja vakuutetuista
maatalousyrittiijistd 27 0lo tytiskenteli
alle 5 peltohehtaarin tilalla. Ero on
merkitsevii, eli kaikkein pienemmillii ti-

3.1. TytikyvytttimyyselskkeelIe-
siirtymisikii
Maataloudessa toimivan viiesttin ik5-
jakauma on vino siten, etti vanhoja
ikiiluokkia on enemm6n kuin nuoria.
Iiin mukaan riski tulla tytikyvyttdmtik-
si kasvaa. Kuviossa 1. niikyy tytikyvyt-
ttjmien mddrdn jyrkkii nousu 50-ikiivuo-
den jiilkeen. Keskimiiiirdinen tytikyvyt-
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18-34
35-44
45-54
55-64

MELA
31. B. 1971

KELA
31.12.19?0

TEK
31. 12. 1971

6,0
1 1,6
27,8
54,6

N:27915

1,1
6,8

29,2
62,9

N:8015

11,0 *)

10,0
22,0
56,0

N _-- 165 480



TAULUKKO 2. MELA:n, KELA:n ja TEK:in mydntdmdt tycikyvyttdmyys-
eldkkeet pddasiallisen sairauden mukaan.
Prosenttia

TEK

Verenkiertoelinten
sairaudet

Tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet

Mielisairaudet
Hengityselinten taudit

31,5

20,5
13,5
11,1

N:27915

vuoksi tydkyvytttimdksi tulleiden kes-
kimddrdinen ikti oli 49 vuotta, kun mui-
den sairauksien vuoksi tytikyvyttcimdk-
si tulo tapahtui keskimdiirin 55 vuoden
iiissii.

Maatalouden koneellistumisen mydtd
tapaturmariski kasvaa kaiken ikiiisillti
maatalousyrittajiUe. Toisaalta tilalla,
jossa kiiytetddn tehokkaita koneita ih-
mistyrivoiman sijaan tai ohella, sietdvdt
isiintii ja emdntd tavanomaisia sairauk-
sia (esim. selkdvika tai keuhkotauti)
enemmdn kuin sellainen pienen tilan
istintd ja emdnt6, jotka joutuvat teke-
miidn kaikki tycit ilman koneita. Ttilldin
pienetkin vammat haittaavat ruumiil-
lista tyrintekoa, ja maatalousyrittiijd
kokee tycikykynsd laskevan oleellisesti,
luopuu t<iistti ja pEiiityy tytikyvyttti-
myyseliikkeelle.

3.4. Alueelliset erot
Tarkasteltaessa lddneittiiin tytikyvyttti-
myyseliikettii saavia maatalousyritteiia
havaitaan maan eri osien viililld huo-
mattavia eroja. Kuviossa 2. niikyy tyti-

38,2

31,1
6,6
6,4

N--8015

Ioilla on merkitsevdsti enemmiiu tyd-
kyvyttcimyyselSkkeen saajia.

Alueittain tilakoko vield vaihtelee si-
ten, ettd peltoala pienenee ja metsdala
suurenee mentdessd eteldstd ja lounaas-
ta itddn ja pohjoiseen pdin. Tilakoko
on ratkaiseva tekijti maatalouden kan-
nattavuudessa. Pieneltd tilalta saatagau
toimeentulon riittdmdttdmyys pakottaa
maatalousyrittejia hakeutumaan tilan
ulkopuolelle ansiotycihcin. Muihin arn-
matteihin ndhden ammattitaidottoma-
na maatalousyrittdjii joutuu raskaille,
ruumillisille tydaloille kuten rakennus-
ja metsiitdihin. Useiden raskaiden ttij-
den pAdllekkiiisyys listid riskiii tulla
tytikyvytttimdksi. Kolmasosalla tydky-
vytttimyyseldkkeen saajista on ol1ut
tyrisuhde tilan ulkopuolella.

3.3. Sairaudet

Useimmin tytikyvyttdmyyttd aiheutta-
viksi sairauksiksi tutkimuksessa osoit-
tautuivat verenkiertoelinten, tuki- ja
liikuntaelinten sekii hengityselinten tau-
dit ja mielisairaudet. Mielisairauden
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MELA
31. B. 1971

KELA
31. 12. 1970

15,1
29,1

6,0
N - 165 480
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KUVIO 3. Maatalousyrittiijien tydkyvyttti-
myystiheys 31. 8. 1971.

rdn kasvaessa ja vakuutettujen maa-
talousyrittdjien lukumddrdn vdhetessii.

Kuviossa 3 ndkyvdt lddnien erojen
suhteet ovat kuitenkin pysyneet saman-
laisina 1971 vuositilaston mukaan.

Itii- ja Pohjois-Suomessa, missd tyci-
kyvyttcimyyseldkkeelld olevia maanvil-
jelijditii on eniten, on tilojen peltoala
yleensd pieni, alle 10 hehtaaria. Talou-
delliset erot maan eri osissa heijastuvat
tycikyvytt6myyden mdiirdllisissd eroissa
eri alueiden kesken. Itti- ja Pohjois-
Suomen kehitysalueiden monet k<iyhyy-
teen liittyvdt ongelmat lisiidvdt ty<iky-
vyttdmiiksi tulemisen riskiS, kun taas
EtelA- ja Lounais-Suomessa riski on
paljon vdhdisempi.

25 30 i5 10 15 50 6A55

KUVIO 1. Tytikyvyttiimyyseliikkeettesiirty-
misifln jakauma otoksessa ja vakuutettr{en
maatalousyrittiijien ikiijakauma.

kyvyttcimyyttd aiheuttaneiden sairauk-
sien jakaantuminen eri ldrinien osalle.
Verenkiertoelinten sekd tuki- ja liikun-
taelinten sairauksia esiintyy varsinkin
Itd-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Kuviossa 3. on tydkyvyttrimyyseldk-
keen saajien lukumdiirii tarkasteltu
1000 vakuutettua maatalousyrittejae
kohti lddneittdin tutkimusajankohtana
31. 8. 1971. Oulun lddni erottuu tdssd
mielessd synkimpdnd alueena, sielld on
yli 30 tydkyvyttinte 1 000 maatalous-
yrittdjld kohti. Etelti- ja Lounais- Suo-
messa vastaava luku on alle 15 eli tyti-
kyvyttiimyyseldkkeen saaiia on vdhiten
telle alueella. Tytikyvytttimyystiheys
kasvaa myiinnettyjen eldkkeiden mdA-
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4. Maatalous- ja eliikepoliittiset keinot
MaatalousyrittSjien suuri tycikyvyttti-
myysalttius vanhemmilla ikiiluokilla
antaa perustellun syyn eliikeitin alenta-
mista koskeville tutkimuksille.

Tydkyvyttrimid maatalousyrittiijid to-
dettiin tutkimuksessa olevan eniten Itd-
ja Pohjois-Suomen kehitysalueilla, mis-
sd tilat ovat peltoalaltaan pienii ja toi-
meentulo niukkaa. NailIe alueilla my6s
liiSkintiipalveluksia on vdhemmiin tar-
jolla kuin vauraammilla alueilla. Varo-
jen puute ja pitkiit matkat tekeviit i6d-
kArin luo menemisen vaikeaksi. Maa-
seudulla asennoituminen liiSkdreihin ja
hoitoon on viel6 varsin usein viilinpitii-
mdttint6.

Uusi kansanterveyslaki saattaa tuoda
parannusta maaseudun terveydenhoito-
tilanteeseen, mikdli 16dkintdpalveluk-
sien tarjonta lisiiiintyy. Kun tddkintii-
palveluksien kdyttdminen tulee halvem-
maksi potilaalle, ei varojen puutteen
eniiEi pitdisi olla esteend hoitoon hakeu-
tumiselle.

Maatalousyritttijien pieni, etddltii kes-
kuksista sijaitseva tila ei siniinsd ole
maatalousyrittiijEin tydkyvytttimyyden
aiheuttaja. Mutta vdlillisesti se lisiiA
tyrikyvyttcimyysalttiutta luodessaan ne
elinolosuhteet, joissa maatalousyrittdjii
joutuu tyriskentelemiiiin. Tilojen elin-
kelpoisuuden ja kannattavuuden edel-
lytyksend on tilakoon suurentaminen.
Maatalosupoliittisin keinoin olisi pyrit-
tdvii edullisemman tilarakenteen ai-
kaansaamiseen.

Luopumiseliikejdrjestelmdn puitteis-
sa iiikds viljelijd voisi myydd tilansa
valtiolle tai kunnalle, jolloin maatalou-
teen kiiytettiivd pinta-ala vdhenisi.
Taikka viljelijEi voisi myydd tilansa yk-

sityisille lis5maaksi, jolloin maatalou-
den rakenne paranisi elinkelpoisten ti-
lojen lisiiiintyessd ja pienten kannatta-
mattomien tilojen viihentyessd. Tilan
myynnistii tai luovuttamisesta viljelijii
saisi eltikettii.

Tydkyvyttdmdksi mdiirittely on erit-
tdin vaikea tehtiivd. Sosiaalisten seik_
kojen osuutta tytikyvytttimyyden miid-
rittelyssd painotetaan nykytiiin yhe
enemmdn. Tosin ilman liiiiketieteellistii
sairauden toteamista ei tydkyvyttti-
myyseliikettii voi saada nykyisten eld-
kelakien mukaan. Eliikepolitiikassa ny-
kyiidn huomio on siirtymiissd entistii
enemmdn tytikyvytttimyydestd aiheutu_
viin seuraamuksiin kuten ansiotason
laskuun. Entid ei tuijoteta pelkiisttidn
niihin syihin, jotka tydkyvyttdmyyttii
aiheuttavat. Esimerkiksi ty6ttiimyydes-
td johtuvaa ansiotason laskua korva-
taan nykyiiiin el6kejdrjestelmien puit-
teissa. Maataloudessa pienviljelij<iitten
kausitytitttimyys kehitysalueilla on san-
gen yleistii. Toimeentulo-ongelman rat-
kaisemiseksi niiilld seuduilla tarvitaan
sek6 el6ke- ettd tytivoimapoliittisia kei-
noja.

Kirjallisuutta:
Kansaneldkelaitoksen tilastollinen vuosi-kirja 1970.
Kessler HenrA: Disability - determination

and evaluation. Philadelphia 19?0.
Luopumiseliikekomitean mietintri 19?1: B 88.Pulkkinen Terho: Eldketurva ja toimeen-

tulo. Porvoo 1969.
Purola - NAman - Kalimo - Sietsers:

Sairausvakuutus, sairastavuus ja ld?ikin-
tiipalvelusten kiiyttti. Kansanelikelaitok-
sen julkaisusarja A: 7, L971.

Sosiaalihuollon periaatekomitean mietinttj I
1971: A 25.

Tauriainen Juhani: Kehitysalueiden muut-
tuva maatalous. Helsinki 1970.

Tyrieldkekassojen tilastovuosikirja 19?1.
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HELKA HYTTI

TyiielEikkeiden ia kansanelEkkeiden
alkarnisaiankohlien vertailua

Viime aikoina on ilmennyt yhd enem-
mtin tarvetta eldkkeensaajien kokonais-
eldketurvaa koskevista selvityksistd.
Erdiin tdrkeiin osaalueen tdssii ongel-
makentdssii muodostaa eldkkeellesiirty-
misprosessin kokonaisvaltainen kuvaus
huomioon ottaen eri sosiaalivakuutus-
jdrjestelmtit - Iiihinnd tytielSke- ja
kansaneldkejdrjestelmdt sekd sairaus-
vakuutuksen piiivdrahajdrjestelmdn.
Tdllainen elSkkeelle siirtymisen pitkit-
tdisleikkauskuvaus on mielenkiintoista
nimenomaan tycikyvytt<imyyseldkkei-
den osalta, sill6 tiill<iin saadaan tietoja,
paitsi el6keturvan asteittaisesta muo-
toutumisesta, mydskin eri jdrjestelmien
tytikyvytttimyyskdsitteiden eroavuuk-
sista sekii tycielSkkeiden merkitykses-
ta piiivdrahan toissijaisuussddnnciksen
suhteen.

Seuraavassa katsauksessa vertaillaan
vuonna 1970 kansanelSkelain mukaista
tytikyvytttimyyseliikettd hakeneiden
henkil<iiden tytieldkkeiden ja kansan-
el6kkeiden alkamisajankohtia. Tiedot
perustuvat mainittujen eldkkeenhaki-
joiden kansaneldkeasiakirjoista koot-
tuun noin 10 prosentin otanta-aineis-

toon. (Tycieldketiedot on saatu asiakir-
joihin sisdltyvistd tycieldkelaitosten iI-
moituksista.) Koska samalla henkilcjlld
voi olla toisaalta useita tytieliikkeitii ja
toisaalta mydskin useita eri kansaneld-
kekausia, on tarkastelun pohjaksi otet-
tu kunkin eldkkeensaajan ensimmdinen
tybeldke ja ensimmdinen kansaneldke.

Kuinka moni sai tytieliikettii?
Aluksi lienee syytd tarkastella, kuinka
moneen vuonna 1970 mytinnettyyn tai
hyliittyyn kansanelSkkeeseen liittyi
tycielSke. Taulukosta 1 ktiyvdt ilmi eri
tyrieldkelakien mukaisia tycikyvytt6-
myyseldkkeitd saavat prosentteina kai-
kista alkaneista ja hyltityistd kansan-
eldkkeistii. (Taulukko koskee vain en-
siksi mycinnettyjti tydeldkkeitti ja ku-
kin eliikkeensaaja voi esiintyd siind siis
ainoastaan kerran.)

Mycinteisen kansaneldkepdiittiksen
saaneista henkiltjistii sai noin 56 0/o tyti-
eldkelakien mukaista tycikyvyttcimyys-
eldkettti. Hyliityissti kansaneliikkeissd
tdmd osuus oli noin 18 0/0. Lisdksi sai
n. 1 0/o kansaneldkettd hakeneista hen-
kiltjistti tytieliikelakien mukaista van-
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Kaikki
TEL
LEL
Kunnan (Vanha)
KVTEL
VEL (Vanha)
VEL (Uusi)
KIEL
MEL
MYEL
YEL

56,4
27,O
19,0

0,7
2r7

0,7
4,3
0,2
0,2
1,3

0,3

17,7
8,3
6,7
0,7
0,7
1,0

Taulukko 1. Tycieldkkeensaajat 0/o kai-
kista alkaneista ja hyldtyistii kansan-
eliikkeistii

Iy<iel5ke-
jtirjestelmri alkaneet hytdtyt

hyliitty. Taulukosta 1 ilmeni, ettd noin
18 0/o henkildistii, joiden kansaneldke-
hakemus oli hyliitty, sai kuitenkin tyd-
eldkelakien mukaista tyrikyvytttimyys-
eldkettii. Tdmd tieto koskee siis tilan-
netta vuonna 1970. Jos tutkitaan ko.
henkil<iiden aikaisempia vaiheita kan_
saneldkejiirjestelmdssd, havaitaan, ettd
vuonna 1970 hyltityistti tyrieliikettd saa_
vista henkil<iistd yli puolet oli kuiten_
kin saanut aikaisemmin kansaneldkettii.
Heilld siis kansaneliike oli lakannut,
mutta tycieliike oli edelleen voimassa.

Tapauksia, joissa kansaneliike on
mycinnetty, mutta tycieltike on hyldtty,
voi olla periaatteessa kahdenlaisia.
Tycieldkehdn voidaan hyliitd joko tyti_
kyvyttcimyyskriteerin tai jonkin muun
eldkeoikeuteen vaikuttavan syyn pe_
rusteella. Nditd muita syitii ovat ldhin_
nd liian lyhyt tycissdoloaika ja liian
pieni palkka. Tiimdn selvityksen kan_
nalta ovat kiinnostavia ainoastaan ne
tapaukset, joissa ristiriitaisen ratkaisun
perusteena on erilainen tydkyvyttri_
myystulkinta. Hylyn syyn toteaminen
tuotti vaikeuksia joissakin tydeldkelai_
tosten ltihettdmissd hylkiiiimisilmoituk_
sissa, mutta varovaisesti voidaan tode_
ta, ettd alkaneissa kansaneldkkeissI oli
noin 0,5 0/o sellaisia henkikiitii, joiden
tycieldkehakemus on hyliitty tydkyvyt_
tcimyyskriteerin perusteella.

Tyiiellkkeen ja kansaneMkkeen
alkamisajankohtien vertailu
Siihen, kumpi tyOkyvytttimyyseleke,
tycieldke vai kansaneldke, alkaa aikai_
semmin ja kuinka kauan tydeliike ja
sairausvakuutuksen pdivdraha menev6t
ajallisesti pdAllekkdin, vaikuttavat eri_

0,3

huuseldkettii sekii vajaat 2 0/o perhe-
eldkettii. Tydsuhde-eldkelakien perus-
teella sai tycikyvyttcimyyseldkettd 46 0/o

kaikista uusista kansaneldkkeensaajis-
ta. Valtion eliikkeiden ja kunnallisten
eliikkeiden saajien osuus oli yhteensd
runsas 8 0/o alkaneista. Maatalous- ja
yrittiijiieldkkeitd saavien osuudet jiiiviit
trissd selvityksessd vield sangen vdhdi-
siksi, mikd onkin luonnollista, koska
selvitys koski nAiden lakien voimaan-
tulovuotta.

Ristiriitaiset elskepEiitiikset
Yksityiskohtaisempaa selvitystd ansait-
sivat tydeliike- ja kansaneldkelakien
mukaiset vastakkaiset eldkepdiittikset.
Ndiden tapausten tarkempaan selvitte-
lyyn ei kuitenkaan ndin pienen aineis-
ton puitteissa ole mahdollisuutta. Ai-
neistossa esiintyi sekd tapauksia, joissa
kansaneldke oli hyldtty ja tyrieldke
mytinnetty ettii tapauksia, joissa kan-
sanelSke oli my<innetty, mutta tyrieldke
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laiset tydeliikkeiden alkamiseen tiitty-
vdt sddnntikset sekd tydkyvyttcimyyden
mahdollinen jaksottaisuus. Kansaneld-
kelain mukaan oikeus tydkyvyttdmyys-
eldkkeeseen alkaa sen kuukauden alus-
ta lukien, jonka aikana henkilci tulisi
saaneeksi saman sairauden perusteella
pdiviirahaa 300 pdiviin ajan. Tdmd 300
pdiviiii voi koostua useista eri pdivdra-
hajaksoista. Tydeliikkeiden alkaminen
edellyttdd tyiikyvytttimyyden yhtiijak-
soisuutta, mutta eri tydeldkelait poik-
keavat toisistaan alkamisajankohdan
mddrittelyn suhteen. Tytisuhde-eliik-
keissd eldkkeen maksaminen voidaan
aloittaa tydkyvyttdmyyden alkamista
seuraavan kuukauden alusta lukien,
jos tytikyvyttdmyyden voidaan arvioida
jatkuvan yhdenjaksoisesti vdhintddn
vuoden. Kunnallisten eliikkeiden osalta
tydkyvytttimyysellkkeen alkaminen
miiiiritelliiiin siten, ettd oikeus tytiky-
vyttdmlryseliikkeeseen syntyy sairaus-
ajan palkanmaksun piiStyttyii. Valtion
eldkesiiiinntjksissd sen sijaan ei ole sel-
vSpiirteisesti miiSritelty tydkyvytt<i-
myyseliikkeen alkamisajankohtaa.

Taulukossa 2 esitetddn suppea yleis-
kuva tyiieliikkeen ja kansaneldkkeen
alkamisajankohtien vdlisist6 ajanjak-
soista. Tapaukset, joissa kansaneliikettd
alettiin maksaa ennen tytieldkettS, ovat
melko harvinaisia. Ttillaisia henkiliiitii
o1i ainosataan 5 0/o kaikista aineistoon
sisdltyvistd tytietiikkeensaajista. Run-
saalla 4/5:lla tytieliike alkoi yli puoli
vuotta aikaisemmin kuin kansaneltike.
Tapauksia, joissa tyiieliike alkoi suun-
nilleen vuotta aikaisemmin, oli liihes
puolet kaikista ja tapauksia, joissa tyii-
eldke alkoi enemmdn kuin vuotta ai-
kaisemmin o1i noin 13 o/0.

Kun edelld esitettyjii lukuja tarkas-
tellaan tyiieldkkeiden alkamiseen ja

Taulukko 2. Tydel6kkeiden jakautumi-
nen ja kansaneldkkeen alkamisajankoh-
tien vdliin j6iiviin ajanjakson mukaan

Kansaneldke ennen tyrieliikettii
Kansaneldke ja tycieldke yhtaikaa
Tydeliike alkoi aikaisemmin:

1-6kk
7-12 kk

13- kk
Kaikkiaan
Tapaukset, joissa tytieliike al-
koi noin 1 vuosi aikaisemmin o/o

kaikista 48,9

pdivdrahaan liittyvien sddnndsten va-
lossa, voidaan tehdii seuraavia varovai-
sia pddtelmiS:

- Henkiliit, joille tycieltikettii mak-
settiin viihemmiin kuin vuoden ajan en-
nen kansaneldkkeen alkamista tai vasta
kansaneldkkeen maksamisen alettua
(38 0/o), ovat ilmeisestikin yleensd sel-
Iaisia henkiltiitii, joiden sairaus on ol-
lut jaksottaista ja joille on alettu mak-
saa tydeldkettd vasta sen jdlkeen, kun
sairaus on muuttunut sellaiseksi, ettd
sen oletetaan jatkuvan yhtiijaksoisesti
vdhintdiin vuoden. Tlihdn ryhm66n
kuuluu lisiiksi my<iskin suuri osa val-
tion ja kunnan eliikkeistii vaikka tyci-
kyvyttdmyys olisi ollut yhtiijaksoista-
kin (sairausajan Palkka).

- Henkiltiistd, joille tytieldkettti
maksettiin noin vuoden ajan ennen
kansanelSkkeen alkamista (49 0/o), voi

olo

5,2
2,1

10,9
68,4
13,4

100,0
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olla osa edellii mainitun kaltaisia ta-
pauksia, mutta valtaosa lienee sellaisia
henkilciitS, joille maksettiin tycieliikettd
pdivdrahakauden alusta lukien ja joi-
den tytikyvytttimyys siis oli yhtiijak-
soista.

- Henkilijt, joiden tydeliike alkoi yli
yksi vuosi ennen kansaneldkette (13 0/0)

ovat ilmeisesti mytiskin sellaisia ta-
pauksia, joille maksettiin tytieliikettii
suunnilleen koko pdivdrahakauden
ajan, mutta heiddn kohdallaan pdivd-
rahakauden on tiiytynyt katketa ty6-
eldkkeen voimassaolon aikana. Niimd
tapaukset ovat sikdli mielenkiintoisia,
ettd niissd ovat tydeliikelaitoksen ja
sairausvakuutuksen tytikyvyttimyystul-
kinnat selviistikin poikenneet toisistaan
siten, ettS henkilci on tytieldkelakien
mukaisen tytikyvytttimyyskriteerin mu-
kaan ollut yhtiijaksoisesti tytikyvyttin,
kun taas sairausvakuutus on tulkinnut
hdnet vdlilld tytikykyiseksi. Syynii tii-
hdn lienee se, ette tydeltikkeiden osalta
niimii vdliajat on useissa tapauksissa
tulkittu tytikokeiluksi, mikd ei yleensii
vielii aiheuta tydelSkkeen lakkautta-
mista.

Tytieliike jHrj estelm5
Taulukossa 3 tarkastellaan tycieldkkei-
den ja kansaneliikkeiden alkamista
erikseen eri tytieidkejdrjestelmiss6.
Taulukosta havaitaan, ettS tapauksia,
joissa kansaneliike alkoi ennen tytield-
kettd tai molemmat eliikkeet alkoivat
yhtaikaa oli eniten kunnallisissa eldk-
keissS (16 o/o) sekd MYEL- ja YEL-
eldkkeissd (21 0lo). Viimeksi mainituista
ei vielti kuitenkaan voitane saada sel-
vdd kuvaa jdrjestelmln alkuvaiheen ta-
kia. Siihen, ettd kunnan sekd valtion
eldkkeiss6 on vdhintddn vuotta ennen
kansaneliikettii alkaneiden tytieliikkei-
den osuus suhteellisen pieni muihin
tytieliikkeisiin verrattuna (kunnallisissa
27 0lo ja valtion eldkkeissd 32 0/o), vai-
kuttaa luonnollisestikin sairausajan
palkanmaksu ja tytikyvytttimyyseliik-
keen alkamisajan miitirittely.

Tydsuhde-elSkkeistii on suurin osa
alkanut jokseenkin viilitttjmiisti sai-
rausvakuutuksen pdivdrahan maksami-
sen alettua. TEl-eliikkeistd oli 67 0/o

alkanut vdhintdin vuotta aikaisemmin
kuin kansaneliike, LEl-eldkkeissd vas-
taava luku oli 75 olo. LEl-eliikkeiss5

Taulukko 3. Ty<iel6kkeen ja kansaneldkkeen alkamisajankohtien vertailua
tydeliikkeen eliikejtirjestelmdn mukaan

Tycieldkkeen laji
Kansan- Tyrieldke
eliike, e.n-"ntaikaa . ennen yhteens5nen lyo- kansan-
eliikett5 eliikettii

TydelAke Tyriel5ke
alk. n. 1 alk. vli 1 -- .. . .
v. aikai- v. aiiai- 'K'alKKren

IADAUSIEN
o/o kaik. o/o kaik. tukum'

tap. tap.

Kaikki tytieltikkeet
TEL
LEL
Kunnan
Valtion
MYEL ja YEL

512

414

3,5
16,0
4,6

21,2

2,1
1,1

1,6
4,0
5,5
6,1

92,7
94,5
94,9
80,0
89,9
72,1

48,9
55,0
57,6
16,0
19,1

3,0

13,4
72,0
17,L
10,7
72,7

1273
615
432
75

110
33

olo

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Taulukko 4. Tycieliikkeen ja kansaneldkkeen alkamisajankohdan vertailua
sairauspiiiiryhmdn mukaan

TydelSke TydelAke
Kansan- Tydeldke alk. n. I alk. yll 1

",]3li,il_- "rtal<aa ffi !fi _ y ht eenss ";"il[l 
: 

- 
". #H :eliikettd eldkettii 0/o kaik. 0/o kaik.

tap. tap.

Kaikkien
tapausten

lukum.

o/o

100,0Kaikki pddryhmtit
I Tartunta- ja

loistaudit
V Mielentervey-

den h6iritit
VI Hermoston ja

aistimien taudit
VII Verenkiertoelin-

ten sairaudet
VIII Hengityselinten

taudit
XIII Tuki- ja liikunta-

elinten sairaudet

5,2 2,L 92,7 48,9 13,4 1?73

40

6,4 2,1 91,5 100,0 57,4 17,0 47

6,9 4,4 BB,7 100,0 30,0 2l,g 16c

7,5 92,5 100,0 52,5 10,0

3,0 1,9 95,1 100,0 54,9 9,6 467

5,2 1,0 g3,g 100,0 47,4 14,4 g?

5,7 1,6 92,7 100,0 50,2 13,9 317

niiyttdii nimenomaan niiden tapausten
osuus, joissa pdiveirahakausi on vdlillti
katkennut tydeliikkeen maksamisen ai-
kana, olevan suurempi kuin TEL-eIiik-
keissd. (LEL: 17 0/0, TEL: 12olo). Tdm6n
mukaan siis tydkyvytttimyyskdsitteiden
ammatillisuusniiktikohtien eroavuuudet
tyrieldkelaeissa ja sairausvakuutuksessa
heijastuisivat selvimmin kausiluontoi-
sen tycin tekijdiden kohdalla kuin py-
syvid ty6suhteita koskevissa eldkkeissd.

Sairaus
Taulukossa 4 verrataan vastaavalla ta-
valla tycieliikkeen ja kansaneldkkeen
alkamista sairauden mukaan. Hermos-

ton ja aistimien taudit, verenkiertoelin-
ten sairaudet, hengityselinten taudit
sekd tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
ndyttdviit olevan tarkastelussa melko
samankaltaisia ryhmid. Ndissd pddryh-
missd oli viihintiiin vuotta aikaisemmin
alkaneiden tydeldkkeiden osuus 62-
64 0/o ja yli vuotta aikaisemmin alka-
neiden osuus vaihteli 10:n ja 14:n pro-
sentin viilillii.

Taulukon mukaan ovat mielentervey-
den htiiricit selvdsti muista poikkeava
ryhmd. Tdssii pE?iryhmdssd on toisaalta
vdhiten sellaisia tapauksia, joissa ty<i-
eltikettti maksettiin suunnilleen piiivti-
rahakauden alusta ldhtien, toisaalta

14



Kokernu ksia nekislenioteiakeluista
raken rrtrrs- ia rnets6ty6ntekli6ille

taas mielisairauksiin liittyi eniten sel-
laisi.a tapauksia, joissa pdiviirahakausi
on katkennut tycieldkkeen maksamisen
aikana. Tdmdn mukaan siis mielisai-
rauksien aiheuttama tytikyvyttdmyys
on alkuvaiheessaan harvemmin yhtd-
jaksoista kuin muiden sairauksien ai-
heuttama tyiikyvyttdmyys ja toisaalta
taas tycielAkelakien ja sairausvakuu-
tuksen tytikyvyttiimyyskdsitteet poik-
keavat mielisairauksissa enemmln toi-

Viime vuoden loppupuolella, loka-jou-
lukuussa, ldhetti Rakennusalan ty6eld-
kekassa noin 93 500:Ile tiedossaan ole-
valle rakennusty<intekij6lle Eldketurva-
keskuksen mytitiivaikutuksella eldke-
rekisteriotteet, ja kuluvan vuoden alus-
sa Metsdalan TycielSkekassa postitti sa-
moin ldhes 73 000 eldkerekisteriotetta
metsdtycintekij<iitle. Miksi tytieldkekas-
sat ovat ryhtyneet ndin laajamittaiseen
eldkerekisteriotteiden jakeluun, ylitar-
kastaja Toivo Kuronen Metsdalan
Tytieldkekassasta ja osastopddllikkti
Pauli Toivonen Rakennusalan tyd-
eldkekassasta?

- Metsiialan Tytieldkekassa toimitti
rekisteriotejakelun ty<intekij<iille nyt
ensimmdisen kerran. Perusteena oli se,
ettii metsiitydntekijiit ovat varsin vdhdn
itse tiedustelleet eldketurvaansa. Tar-
koituksena oli saada rekisteriotepalvelu
liikkeelle ja samalla antaa tycintekijtiil-
le tietoa eliikkeist5. Rekisteriotehan si-
sdlsi myds likimiiiiriiisen laskelman kun-
kin tytintekijiin eltikkeen suuruudesta.
Toisaalta toivoimme my6s saavamme

sistaan kuin muissa sairauksissa.
Tartunta- ja loistaudeissa (tuberku-

loosi) on eniten niitii tapauksia, joissa
ty<ieldke alkoi vAhintdin vuotta ennen
kansaneldkkeen alkamista. Ndissd sai-
rauksissa siis tytikyvyttiimyyden yhtii-
jaksoisuus niiyttiiii olevan yleisempdd
kuin muissa sairauksissa. Toisaalta niis-
sd on eniten myriskin sellaisia tapauk-
sia, joissa tyiikyvyttrimyyskdsitteet
poikkeavat toisistaan.

selville, missd mddrin metsdtydnteki-
jciillii ilmenee ansioita, joita ei oIe re-
kisterdity.

- Rakennusalan tycieldkekassa ryh-
tyi rekisteriotteiden jakamiseen nyt jo
toisen kerran. Ensimmdisen kerran re-
kisteriotteet liihetettiin rakennusty6n-
tekijtiille vuonna 1968. Piiiimddrdnd on
ollut ldhinnd totuttaa rakennustycinte-
kijet rekisteriotteiden kiiyttd<in. Ra-
kennusalalla on laiminlyiintejii tytinan-
tajien elSkevakuutusmaksuissa todettu
melko paljon, joten tycintekijciiden it-
sensd harjoittama valvonta on tdrkedd.
Pyrimme luonnollisesti siihen, ettd el5-
ke voitaisiin mydntdd suoraan rekis-
terdityjen ansioiden perusteella, sillii
tdmd nopeuttaisi suuresti hakemr:sten
kdsittelyii. Ndin tehdiiiinkin jo periaat-
teessa niiden osalta, joille rekisteriot-
teet on ldhetetty, eikd niistd ole huo-
mautettu. Tosin, jos eldkehakemusta
kdsiteltiiessd tulee esiin seikkoja, jotka
antavat aihetta otaksua, ettd rekisteri-
tiedossa on puutteita tai virheitd, asia
aina tutkitaan. Kdytdnntissii ndin on
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usein asian laita. Tdmd johtuu ennen
kaikkea siitd, ettii varsinkaan ensim-
mdisestii rekisteriotejakelusta saamam-
me kokemukset eivdt olleet kovinkaan
rohkaisevia. Vain 1664 kpl rekisteriot-
teen saaneista 69 619:sta ilmoitti havain-
neensa rekisteriotteessaan puutteita.
Nyt niiytt66 siltti kuin rekisteriotteen
merkitys olisi paremmin tajuttu. Tdhdn
mennessd tiedusteluja on olIut kaikki-
aan noin 2 300, ja niitd tulee edelleen
jatkuvasti. Suurin "sesonki' tarkastus-
pyynnd,issii oli helmi-maaliskuu, jol-
loin niitd tuli 400-500 kpl kuukaudes-
sa. Yleens6 kaikki tarkastuspyynntit
ovat mytis olleet aiheellisia. Joukossa
on tosin jonkin verran sellaisiakin ta-
pauksia, ettd ansio ei ole vielii ehtinyt
rekisteriin, mutta nditd on verrattain
viihiin.

- Metsiialan Tytieldkekassalle rekis-
teriotejakelun perusteella tulleista tar-
kastuspyynn6istS taas melko huomatta-
va osa on ollut sellaisia, ettd ansiot ei-
viit ole vield ehtineet rekisteriin. Kaik-
kiaan tarkastuspyyntdjii on tdhiin men-
nessii tullut vain noin 400. Huomautus-
ten vdhdinen m65r5 saattaa johtua sii-
tii, ettd rekisterit ovat kunnossa - mi-
tdiin huomautettavaa ei ole - tai siitd,
ett6 rekisteriotetta ei ole vdlitetty tar-
kastaa. Jilkimmiiinen olettamus nAyt-
tiiii valitettavasti todenniiktiisemmalte,
sill?i eliikehakemusten yhteydess6 on
havaittujen laiminlytintien osuus huo-
mattavasti suurempi.

- Rakennustytintekijtiistii monet
ovat pyytiineet tarkastamaan useam-
pien vuosien ansiot aina vuodesta 1962
liihtien. Tiimiikin osoittaa sitii, ettd en-
simmiiisen rekisteriotejakelun "tieto"
ei tdysin mennyt perille. Monelle ndytti

vasta nyt selvinneen, ettii tytinantaja
on jiittiinyt LEl-maksut maksamatta,
ja tiistii oltiin varsin tuohtuneita. Useat
pientytinantajat taas ntiyttdvdt vieldkin
olevan hiimmiistyttiiviin tietdmiittiimiii
LEL:n olemassaolosta. Tarkastuspyyn-
t6jd selvitettdessd on esiin tullut sellai-
siakin tapauksia, ett5 omakotirakenta-
ja on antanut pankin tehtdv6ksi huo-
lehtia kaikista maksuista, ja pankki on
jiittiinyt lellit maksamatta!

Tarkastukseen menevd aika vaihtelee
luonnollisesti suuresti siitd, koskeeko
tarkastuspyyntd yhtd vai kahtakym-
mentii tytisuhdetta. Vdhimmdisaika on
noin kaksi viikkoa, joka menee uuden
rekisteriotteen ja verotietojen saami-
seen. Jos laiminlytinti todetaan, asia
selviiiii melko nopeasti, mikiili tyiinan-
taja maksaa LEl-maksun vaaditussa
ajassa. Jos maksusuoritusta ei kuulu,
ryhdytiiiin pakkoperintdiin.

- Metsdalan Tydeliikekassalle rekis-
teriotteiden jakaminen on antanut
myds eriiitii hy6dyllisiii sivutietoja.
Paitsi sitd, paljonko tytisuhteita on re-
kisterdimdtt5, olemme saaneet mytis
jonkinlaisen kuvan siitd, missii miidrin
metsdtydntekijdifla on LEl-eliiketurvan
rinnalla muuta eliikeoikeutta. Rekiste-
riotteet liihetettiin henkilijille, joille oli
tiettynii aikana kertynyt el5keoikeutta
Metslalan Ty6eliikekassassa. Osoittau-
tui, ettii niiistii 37 0/o oli joko yrittiijiii
tai maatalousyrittiijiii, joille metsStyti
siis oli sivutoimi. TdssS on myiis ilmei-
nen peruste sille, ettd liihetetyistii re-
kisteriotteista 23010 oli sellaisia, joissa
LEL- tai TEl-eliikeoikeutta ei ollut
tydntekijdlle lainkaan muodostunut tai
joissa ansaittu eliike jiii alle 15 mk:n
kuukaudessa.
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Yakuulusoikeuden pEiEit6ksiE

Vakuutusoikeuden pii5ttis
n:o 2398/7111381
Annettu 8.12.1971
Autonapumies OJT, joka on syntynyt
5. 5. 1917, oli ollut Kuljetusliike A:n
tycissei vuosien 1964-66 aikana, Kulje-
tusliike B:n tydssri vuoden 1964 aikana
sekd Kuljetusliike C:n palveluksessa 8.
6. 1966-20. 8. 1969 vdlisend aikana ku1-
jetusalaan kuuluvana ns. "keikkamie-
hend" ansaiten viimeksi mainitussa
tyrissii 3 765,16 mk vuonna 1966, 6 010,62
mk vuonna 1967, 6 442,63 mk vuonna
1968 sekd 4 038,59 mk vuonna 1969.
OJT:n anottua TEL:n mukaista tytiky-
vyttcimyyseltikettd eldkelaitos oli mytin-
tdnyt OJT:lle sanotun lain mukaista
tydkyvyttcimyyseliikettii Kuljetusliike
A:n ja Kuljetusliike B:n tydsuhteiden
perusteella 30,16 markkaa kuukaudessa
1. 8. 1969 alkaen. Eldkelaitos jdtti mai-
nitseminsa perustein ottamatta huo-
mioon OJT:n tydsuhteen Kuljetusliike
C:hen.

Eldkelautakunta, jolta OJT haki va-
littamalla muutosta, katsoi pdiittikses-
sddn, ettd OJT oli ollut Kuljetusliike
C:n tytissii keskeytyksette 8. 6. 1966-
20. 8. 1969 viilisen ajan. Koska tdhdn

tydsuhteeseen oli sovellettava TEL:n
sddnndksid, eldkelautakunta kumosi
eldkelaitoksen pdiitciksen ja siirsi asian
Kuljetusliike C:n yhteydessd toimivan
eldkesddticin kdsiteltdvdksi.

Eliikesdiititj haki tdhdn piidtcikseen
muutosta Vakuutusoikeudelta, joka kat-
soi puheena olevassa pddttiksessddn, et-
tei ollut esitetty syytd muuttaa eldke-
lautakunnan piiiitdstii.

EdellS kerrotussa tapauksessa on ky-
symys tydsuhteen yhdenjaksoisuudesta.
Kuljetusliikkeiden palveluksessa ole-
vien ns. "keikkamiesten" osalta menet-
tely on yleensS sellainen, ettS heille
maksetaan palkka pdivittdin. Toisin sa-
noen tydsopimus tehdiidn piiiviiksi ker-
rallaan. Kiisiteltdvdn5 olevassa tapauk-
sessa OJT on ollut Kuljetusliike C:n
palveluksessa pieni5 katkoksia lukuun
ottamatta yhdenjaksoisesti yli kolmen
vuoden ajan. OJT ei ole selvitysten
mukaan ollut vdliaikoina muiden ty6n-
antajien palveluksessa.

Kuljetusliikkeiden osalta on ilmei-
sesti normaalia kiiytdntdii se, ettd ty6-
suhteet jiiiivtit hyvin lyhytaikaisiksi ja
tydntekijiit vaih,tuvat usein. Joukossa
saattaa kuitenkin olla tiillaisia OJT:n
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kaltaisia tapauksia, joissa henkilti jat-
kuvasti on saman kuljetusliikkeen pal-
veluksessa. Jos ldhdettdisiin tulkitse-
maan sanatarkasti tydsuhdetta tdssd ta-
pauksessa, voitaisiin teoreettisesti aja-
tella, ettd OJT:lla on suuri mddrd hyvin
lyhyitd tyiisuhteita, jotka lyhytaikai-
suutensa vuoksi jdisiv5t TEL:n ulko-
puolelle. Ndin ahdas tulkinta olisi kui-
tenkin melko vierasta tyiieldkelakien
soveltamiselle, koska tdllaisen pitkdiin
kestdneen verraten hyvdpalkkaisen
ty<iskentelyn ei pitiiisi jdddd tytieliike-
turvan ulkopuolelle. Se ettd vdlilld on
lyhyitd katkoksia, ei muuta tilanteen
kokonaiskuvaa, varsinkaan kun OJT
ei ole vdlilld ollut muiden tytinantajien
palveluksessa. Tosin voi syntyd vai-
keuksia eri tilanteissa tulkita, milloin
tydsuhdetta on pidettdvd yhdenjaksoi-
sena ja miten pitkdt katkokset viililld
sallitaan. Liihinnii ttilkiin jouduttaneen
kiinnittdmAdn huomiota siihen, millai-
seksi tydsuhde kokonaisuudessaan muo-
dostuu ja onko odotettavissa, ettd tyritd
jatkossakin todenndkciisesti tulee riit-
tdmddn. Myds se, ettd tycintekijd on si-
toutunut aina pyydettdessd tulemaan
tydhdn, on erd,s yhdenjaksoisuuden puo-
lesta puhuva kriteeri. OJT:n osalta
tdmd peruste tosin ei ilmeisesti ole tul-
lut kysymykseen.

Vakuutusoikeuden piiiittis
nzo 792ll7l/42
Annettu 24.5.1572
Eldkelaitos oli kolmella eri pddtcikselld
mycintdnyt 24. 12. 1939 syntyneelle ra-
kennustytimiehelle VMV:lle LEL:n ja
TEL:n nojalla tydkyvyttcimyyselAkettd
1. 5. 19?0-30. 4. 1972 vdliseksi ajaksi.

ElSkkeen mddrdd laskettaessa oli otettu
huomioon paitsi muuta myds ansiot tyti-
kyvyttcimyyden alkamisesta elSkeidn
tdyttdmiseen.

Vakuutusoikeudelle 27. lO. 1971 saa-
puneessa kirjoituksessa eldkelaitos oli
anonut sanottujen pddtdstensd poista-
mista ja asian palauttamista sille uutta
kiisittelyd varten. Perusteluna anomuk-
selleen eldkelaitos viittasi saamaansa
selvitykseen, jonka mukaan valtio-
konttori oli 8. 6. 1971 ja 15. 9. 1971 an-
tamillaan p6dttiksilld mytintdnyt VMV:
lle VEL:n ja VEL:n voimaanpanolain
mukaisesti tytikyvytttimyyseliikettd 1.

5. 1970-30. 4. 1972 vdliseksi ajaksi, jol-
loin oli otettu huomioon mycis tytiky-
vytt<imyyden alkamisen ja eldkeidn
tdyttdmisen vdlinen aika. Tiillii seikalla
oli eldkelaitoksen mukaan vaikutusta
VMV:n eldkkeen mddrddn.

Vakuutusoikeus katsoi 24. 5. 1972 an-
tamassaan pddttiksessd, ettd eldkelai-
toksen edelld tarkoitetut 21. 7. 7970, 25.
3. 1971 ja 27. 7. 19?1 antamat pdiit<ik-
set olivat perustuneet puutteelliseen
selvitykseen, ja poisti sanotut piiiit<ik-
set palauttaen asian eldkelaitokselle
uutta lainmukaista kiisittelyd varten.

Tapaukseen liittyvdn ongelmallisuu-
den saamiseksi paremmin esiin on syy-
td mainita erditd asiakirjoista ilmene-
vid lisdtietoja. Eliikelaitos oli myrintd-
nyt jo 12. 5. 1970 antamallaan pdiittik-
sell6 VMV:lle aikaisempaa pddtcistddn
oikaisten LEL:n mukaisen tycikyvyttti-
myyseldkkeen 9. 1. 1967-31. 8. 1968 vd-
liseksi ajaksi. Eldkkeen mddrddn vai-
kuttavina tekijtiinii oli otettu huomioon
TEl-tytisuhde 1. 7. 1961-29. 4. 1963
LEl-ansiot vuosina 1963-66 sekd
LEL:n osalta myds se palkka, jonka
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VMV olisi ansainnut tydkyvytttimyyden
alkamisesta eldkeikddn mennessd. EId-
kelaitoksen mydntdessd tyrikyvyttri-
mvvseliikkeen 1. 5. 19?0-30. 4. 1972
vdliseksi ajaksi, eldke mvrinnettiin sa-
mojen perusteiden mukaan kuin aikai-
semmin, koska tycikyvyttiimyyden syynd
katsottiin olevan saman sairauden kuin
aikaisemminkin.

VEL:n mukainen eldke mycinnettiin
VMV:n 4. 11. 1968-23. 12.1969 vdlisen
palveluksen perusteella. Valtion palve-
lus sijoittuu siis ajallisesti TEL- ja
LEl-tytisuhteiden jdtkeen.

Edellti esitetystd ilmenee, ettii VMV
on saanut hyvdkseen sekd LEL-eldk-
keessd ettii VEl-eldkkeessd ajan tytiky-
vyttcimyyden alkamisesta eldkeikdiin ja
sitd vastaavan ansion, vaikka palvelus-
jaksot ajallisesti ovat perdttdisiii. Siinii
tapauksessa, ettd asianomainen on tytis-
kennellyt vain TEL:n, LEL:n, MYEL:n
tai YEL:n alaisissa ttiissd, niiissd laeissa
olevat sddnnrikset estdvdt tdllaisen pddl-
lekklisyyden. Sitti vastoin kuin henki-
ld siirtyy TEL-jdrjestelmdn piiristd
esim. VEL-jdrjestelmdn alaisiin tciihin,
lainsdiiddnndssd ei ole sddnntjksiS, jot-
ka estdisivdt tulevan palvelusajan tai
sitd vastaavan ansion huomioon ottami-
sen kahteen kertaan, kuten VMV:n koh-
dalla on tapahtunut.

Jotta tdllaista pddllekkiiisyyttii ei

pddsisi syntymddn, eri tydeldkelaeissa
pitdisi olla sddnncis siitd, ettei oikeutta
tdysitehoiseen tycikyvyttrimyyseldkkee-
seen ole mydhemmdn tycisuhteen perus-
teella, jos tycikyvyttcimyyseldkettd saa-
nut tytintekijd uuden tydkyvyttcimyy-
den perusteella on oikeutettu saamaan
aikaisempia perusteita noudattaen mdd-
rdttyd tyrikyvyttdmyyseliikettd. Vaihto-
ehtoisesti voitaisiin mycis sddtdd, ettei
sddnnciksid eldkkeen mddrddmisestd ai-
kaisempia perusteita noudattaen olisi
sovelLettava niissd tapauksissa, joissa
ty<intekijii on siirtynyt toisen eldkejdr-
jestelmdn piiriin ja sielld saavuttanut
oikeuden t6ysitehoiseen ty<ikyvyttci-
myysel6keturvaan.

Kun LEl-eldkkeen myrintdnyt eldke-
laitos on tdssd tapauksessa ldhtenyt ha-
kemaan pddtcistensd purkamista, ndyt-
tdd ilmeiseltd, ettd sen tarkoituksena
on menetelld viimeksi mainitun vaih-
toehdon mukaan. Tritei tulkintaa voidaan
pitdd tytieltikelakien yleisten periaattei-
den mukaisena, vaikka lain sanamuoto
ei sille annakaan tukea. Se, ettd Vakuu-
tusoikeus on suostunut purk'-tanomuk-
seen katsoen pddttisten perustuneen
puutteelliseen selvitykseen viittaa sii-
hen, ettd sen kanta tulevan palvelus-
ajan tai sitd vastaavan ansion huomioon
ottamisesta puheena olevassa tapauk-
sessa olisi samansuuntainen.
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El5ketr.rr.van kehilysl5 ulkornailla
KOOi'NUT JC,UK(, JANHUNEIII

Englanti
Nykyisen konservatiivihallituksen eld-
kesuunnitelma on saanut mytinteisen
vastaanoton parlamentin yldhuoneessa,
jossa keskusteltiin hallituksen lakiesi-
tystd edeltdvdstS "valkoisesta kirjasta".

Englannissa pohditaan yhdessd asu-
vien - ilman virallista avioliittoa -avioparien asemasta niissd tapauksissa,
joissa he ovat oikeutettuja lisiieliikejiir-
jestelmiistii saatavaan avustukseen tai
eliikkeeseen. (Tiistii jiirjestelmiistd, joka
korvaa huoltoavun, maksetaan avustus-
taleldkettd niille, joiden muut tulot ei-
vdt turvaa minimitoimeentuloa.) Ongel-
ma on siind, ettii jdrjestelmdssd ei teh-
dd eroa avioliiton ja yhdessd,asumisen
vdlilld. Mies saa etuuden huoltosuhteen
perusteella, mutta tiilldin nainen jee il-
man omaa henkildkohtaista etuutta.
Jotkut naiset ovat joutuneet taloudelli-
sesti vaikeaan asemaan, koska miehelld
ei ole lakisiiiiteistd velvollisuutta tukea
taloudellisesti kanssaan asuvaa naista.
Asiaa on nyt korjattu siten, e ttd nainen
saa etuuden vield neljdn viikon ajalta
sen jdlkeen, kun jdrjestelmdn edustajat
ovat todenneet yhteisasumisen ilman
avioliittoa alkaneen. - The Economist
-lehdessd asiaa koskeva uutinen oli va-
rustettu otsikolla'night watchmen'.

Ranska

Toukokuussa Ranskan kansalliskokouk-
sessa kdydyssi luottamuslausekeskuste-
sessa kdydyssd luottamuslausekeskuste-
lussa silloinen piidministeri Chaban-
Delmas ilmoitti, ettd autonomistajien
maksaman tienkiiytttiveron tuotto tul-
laan jdlleen k6yttiimiiiin vanhuuselAk-
keiden kustannuksiin. Tievero sdddet-
tiin vuonna 1956 juuri tdtd tarkoitusta
varten.

Yhdysvallat

Vaalivuoden kunniaksi Yhdysvaltain
kongressi on hyvdksynyt maan 28 mil-
joonalle eliikelSiselle suurimman kos-
kaan tehdyn korotuksen elSk-
keisiin - 200/o - syyskuun 1. pdi-
vdstd liihtien. Keskimddriiinen eliike
avioparille kohoaa 223 dollarista 270
dollariin kuukaudessa. Samalla eldkkeet
sidottiin indeksiin siten, ettii niitd
korotetaan automaattisesti, jos elinkus-
tannusindeksi kohoaa vuodessa enem-
mdn kuin 3 0/0. Eliikkeiden korotukset
tullaan rahoittamaan vakuutusmaksu-
prosenttia nostamalla. Presidentti Nixon
on hyvdksynyt eliikkeiden korotukset,
vaikka pitikin niitd inflatorisina.
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Tunisia
Tunisia panee tdmtin ja ensi vuoden
kuluessa tdytdntcicin vuonna 1960 anne-
tun eliikelain, jolla taataan ensim-
miiiset lakisEiiteiset vanhuus-, tydky-
vyttiimyys- ja perhe-ekikkeet muissa
kuin maatalousammateissa ty<iskentele-
ville palkansaajille. (Vapaaehtoisia elii-
kejtirjestelyjd on ollut ktiytcissii useilla
teollisuuden ja kaupan aloilla.) Eliike-
ikd tulee olemaan 60 vuotta. Vanhuus-
eldkkeen m65rd on 60 o/o vdhintddn
2 400 tuntia vuodessa tyciskentelevdn
ammattitaidottoman rakennus- ja julki-
sissa tciissd olevan tydntekijiin iakimiid-
rdisestd kokonaispalkasta. Jdrjestelmiin

- jota kutsutaan vdliaikaiseksi - kus-
tannukset peitetdSn aluksi sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmiin muiden alojen yli-
jddmdstd, mutta mytihemmdssii vaihees-
sa tydnantajien ja tytintekijtiiden va-
kuutusmaksuilla. Hallinto kuuluu Kan-
salliselle sosiaaliturvakassalle, joka jo
vastaa sairausvakuutuksesta ja perhe-
avustuksista.

Australia
Australian molemmat piidpuolueet ot-
tavat kaiken todenniiktjisyyden mu-
kaan oh,jelmiinsa tdnd vuonna pidettii-
vissii valtiollisissa vaaleissa lupauksen
uuden eliikejiirjestelmSn perustamisesta
nykyisen tuloharkintaisia eliikkeitii
maksavan kansaneliikejiirjestelmdn rin-
nalle. Siitii, pitdisikri uudesta jtirjestel-
miist5 tehdd tasa- vai ansioihin suhteu-
tettuja eliikkeitti maksava, ei ole vield
tehty piidttistti.

Irlanti
Irlannin hallitus on julkaissut vuoden

1972 sosiaaliturvalakiehdotuksensa, jon-
ka mukaan eliikkeitii ja vakuutusmak-
suja tullaan korottamaan lokakuussa
1972. Irlannissa on voimassa tasasuu-
ruisia elSkkeit6 maksava eldkejdrjestel-
md, jonka piiriin kuuluvat (ruumiillista
tydtii tekeviit) tycintekijiit ja toimihen-
kildt jotka ansaitsevat vuodessa enin-
tddn ! 1600. (Itsentiiset yrittiijiit ovat
toistaiseksi lakisddteisen eldketurvan
ulkopuolella.)

Vanhuuseliikeikd on 70 vuotta, mutta
eliikkeen voi ottaa jo 65 vuoden i6ssA
ilman, ettii - lokakuusta 1972 ltihtien

- eldkkeen mddrd end6 pienenisi. Yk-
sindinen henkilti tulee saamaan f, 6.20
viikossa, aviopuolisot yhdessd f, 10.35.
Leskeneliike tulee olemaan f, 5.60 vii-
kossa. Kaikille yli 80-vuotiaille eldke-
ldisille ryhdytddn maksamaan lisdetuu-
tena f 0.50 viikossa. (Ty0kyvytt6myys-
eliikkeet ovat sairausvakuutuksen yh-
teydessS.)

Vakuutusmaksut ovat samoin kuin
eldkkeetkin ansioista riippumattomia.
Tydnantaja maksaa miespuolisesta va-
kuutetusta f, 1.09 ja naispuolisesta f,
1.07 viikossa. Miespuolinen vakuutettu
maksaa itse f 1.03 ja naispuolinen f,
0.97 viikossa. Valtio maksaa vakuutus-
maksujen ja jdrjestelmdn menojen vd-
lisen erotuksen - n. 1/3. (Sairaus-, tyci-
tapaturma- ja tytitttimyysvakuutuksen
etuudet rahoitetaan ndistd samoista va-
kuutusmaksuista.) Vapaaehtoisessa va-
kuutuksessa, joka voi koskea vain yli
f, 1 600 vuodessa ansaitsevia toimihen-
kil6ite, vakuutusmaksu tulee olemaan
f, 1.08 viikossa, jos vakuutus kiisittiiii
vanhuus- ja perhe-el5kkeet, ja f 0.44
jos vakuutus kiisitt?iii yksinomaan per-
he-eldkkeet.
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Banska

Ranskan yleisessd eldkejdrjestelmdssd
eldke voidaan ottaa jo 60 vuoden idssd,
mutta se on silloin pienempi kuin myci-
hemmin otettuna. Erddn tutkimuksen
mukaan noin puolet kaikista 60 vuoden
idssd mydnnetyistd eliikkeistd oli 1960-
luvulla tycikyvyttcimyyseldkkeitd. Etak-
keen saamisen edellytyksid on nyt jon-
kin verran helpotettu niiden osalta, jot-
ka jddvdt tytikyvytt<imyyden vuoksi
eldkkeelle 60 vuoden idssd tai sen jdl-
keen. Aikaisemmin vakuutetun tuli olla
tiiysin tytikyvytcin tai 'vaarallisessa'
tytissd ainakin 20 vuotta. 'Vaarallisuut-
ta' ei kuitenkaan oltu koskaan miiiiri-
telty tarkasti. Nyt on otettu k6ytt<i<in
kaksi peruskriteerid, jotka ttiytettyiiiin
vakuutettu saa eldkkeen tycikyvytt<i-
myyden perusteella: 1) vakuutettu ei
pysty tekemiidn tavallista tycitiiiin il-
man, ettd siitd aiheutuisi haittaa hdnen
terveydelleen ja 2) ty<ikyky on alentu-
nut vdhintAdn puolella.

Yleisen palkansaajien eldkejdrjestel-
mAn piirissd olevat naiset, jotka ovat
kasvattaneet kahta tai useampaa lasta
ainakin yhdeksdn vuoden ajan saavat
vuodesta 1972 ldhtien lukea hyvdkseen
yhden ylimddrAisen vakuutusvuoden
kutakin lasta kohti.

Ranskassa on viime aikoina keskus-
teltu hyvin paljon nykyisen eldketurvan
riitt6vyydestii. Vuoden 19?1 lopussa jul-
kaistun komiteanmietinntin mukaan yli
80 0/o kaikista eldkkeensaajista saa eliik-
keen6' vdhemman kuin lakimddrdisen
vdhimmiiispalkan (6 888 frlv v. 19?0) 40
tunnin tydviikolta. Ranskan ammatti-
yhdistysliike on vaatinut yleisen eldke-
jdrjestelmiin vanhuuselAkkeiden korot-
tamista 40-55 0/o:lIa sekd eldkeidn alen-

tamista kauttaaltaan 65 vuodesta 60
vuoteen. Ranskan hallitus ei hyvdksy
eldkeidn alentamista, koska se merkit-
sisi 50-80 0/o korotusta vakuutusmak-
suihin, mutta kannattaa eldkkeiden ta-
son korottamista asteittain.

Belgia
Palkansaajien el[kejiirjestelmiissA on
toimihenkilciiden vakuutusmaksuissa
huomioon otettavan ansiotulon yliiraja
nostettu heindkuusta ldhtien 18 825
fr:iin vuodessa. Edellinen korotus teh-
tiin viime tammikuussa. Em. raja kos-
kee vanhuus- ja leskeneliikkeitii. Tyd-
kyvyttdmyyseldkkeissd, jotka ovat sai-
rausvakuutuksen yhteydessd, yldraja on
nostettu 16 075 fr:iin vuodessa.

Espanja

H[rkfltaistelijoille ja heidiin avustajil-
leen on hallituksen toimesta perustettu
oma sosiaaliturvajHrjestelmS. Hdrkii-
taistelijan eliikeikii uudessa jiirjestel-
mdssd on 55 vuotta. (Yleisessd, kaupan
ja teollisuuden palveluksessa olevien
palkansaajien eliikejdrjestelmiissi elii-
keikd on 65 vuotta.)

Ranska

Palkansaajien yleisessii eliikejiirjestel-
miissd, joka kattaa noin 70 0/o kaikista
palkansaajista, on tehty muutos joka
merkitsee vanhuuseldkkeiden kohoamis-
ta yli 30 vuotta vakuutuksen piirissd
olleille. Aikaisemmin Iaskettiin eldkkee-
seen oikeuttavaksi korkeintaan B0 vuot-
ta. Muutoksen jdlkeen otetaan mycis td-
mdn ylittdvrit vuodet huomioon siten,
ettd vuonna 1972 maksimi on 32 vakuu-
tusvuotta, vuonna 1973 34 vakuutus-
vuotta, vuonna 19?4 36 vakuutusvuotta
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ja vuonna 1975 sekei sen jdlkeen 37,5
vakuutusvuotta. Vanhuuseliike, joka
otetaan 60 vuoden idssd, on 32 vakuu-
tusvuoden jiilkeen 21,33 0lo (aikaisem-
min 20 0/o) vuosiansioista. Vuonna 1973
eldke voi olla 34 vakuutusvuoden jril-
keen 22,66 0/o vuosiansiosta, vuonna 19?4
24010 36 vuoden vakuutuskaudelta sekd
vuonna 1975 ja sen jiilkeen 2501o 37,5
vakuutusvuodelta. Jos eldkkeelle siirty-
mistti lykiitii5n yli 60 vuoden idn, e16k-
keiden mdArdt ovat vastaavasti edelli-
sid korkeampia.

TyiikyvyttiimyyelH,kkeiden vdhim-
m6is- ja enimmdismddrid korotetaan
lokakuussa 1972. Vdhimmdiseldke tulee
olemaan 1 950 frlv (tiiltd hetkella 1 850
frlv). Osaty<ikyvytttimyyseldkkeen (30-
50 0/o tycikyvyttdmyys) enimmdismddrd
tulee olemaan 6 558 frlv ja eliike tdy-
destd tycikyvyttcimyydestai (yli 50 q/o tyd-
kyvyttcimyys) enintddn 10 980 fr/v.

Ruotsi

Heindkuusta 1972 liihtien on kansan- ja
lisiieliikejdrjestelmissd maksettu 63
vuotta tdyttdneelle tytitttimiille ennen-
aikaiseldke tydttcimyyden perusteella.
El6ke on samansuuruinen kuin vastaa-
vassa iiissA maksettava tyiikyvyttti-
myyselike.

Kuluttaj ahintaindeksissd tapahtuneen
kohoamisen vuoksi lisiieliikejiirjestel-
mdn perusm66rd on nostettu heindkuus-
sa 7 100 kr:sta 7 300 kr:uun vuodessa.
Samalla kansaneldkkeet korotettiin seu-
raaviin miiiiriin:

Vanhuusel6ke ja tdysi tytikyvyttti-
myyseliike:

- 6 750 kr/v, yksiniiiselle ja naimisissa
olevalle jonka aviopuo-
liso ei saa eldkettd eikd

ole tiiyttdnyt 6? vuotta

- 5 110 kr/v, naimisissa olevalle jonka
aviopuoliso saa tiiyttii
tycikyvytttimyyseldkettd
tai vanhuuseldkettd tai
on tdyttdnyt 67 vuotta

- 5 597 kr/v, naimisissa olevalle jonka
aviopuoliso saa 2/3 tyii-
kyvyttcimyyseldkettd

- 5 840 kr/v, naimisissa olevalle jonka
aviopuoliso saa 1/3 tyti-
kyvyttcimyyeldkettii.

Lapsikorotus on 1 825 kr/v alle 16-
vuotiaasta lapsesta, ja tuloharkintainen
aviopuolisokorotus enintiiiin 3 650 kr/v
60-66-vuotiaasta aviovaimosta, joka ei
saa omaa eliikettii.

Tdyden eldkelisdn miidrd on heind-
kuusta liihtien 876 kr/v. (Eldkelisdd
maksetaan, jos eldkkeensaaja saa vain
vdhdn tai ei lainkaan ATP-elSkettA.)

Yhdysvallat
Syyskuussa tulevat voimaan kesdkuussa
eldkkeisiin hyvdksytyt 20 0/o:n korotuk-
set.

Korkein vakuutusmaksussa ja samal-
la eltikkeissii huomioon otettava ansio-
tulo nostetaan tammikuussa 19?B nykyi-
sestd 9 000 dollarista vuodessa 10 800
dollariin ja vuonna 19?4 edelleen 12 000
dollariin vuodessa. Tdmdn jdlkeen ra-
jaa tullaan automaattisesti korottamaan
palkkatasossa tapahtuvien muutosten
mukaan. Eliikkeiden korotuket sitti
vastoin suoritetaan elinkustannusindek-
sin perusteella. Molemmat indekisidon-
naisuudet otettiin kiiytttitin tdnii vuon-
na. Vakuutusmaksuja nostetaan tammi-
kuussa 1973 sekii tycinantajien ettA pal-
kansaajien osalta b,b 0/o:iin vakuutus-
maksun perusteena olevasta ansiotu-
losta.
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Tietola tyltelSkkeen saailsta 30.6. 1972
Laatinut KIRSTI SUOMIVUORI
Taulukoissa esitetyt luvut perustuvat TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-eliikelaitosten Eliike-
turvakeskukselle antamiin ennakkotietoihin.

TAULUKKO T. VANHUUSELAKI(EET

Eldkkeen myiintljli
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhtitit
Eliikekassat
Eliikesddticit

TEl-eldkelaitokset yhteensii
YEl-eldkelaitokset .

MYEL-elAkelaitos
LEL-elAkelaitokset ,

Kaikki tytieliikelaitokset 54 498 38 949 93 447

Liseksi edellisiste sai TEl-liseeliiketta 1 340 vanhuuselakkeensaaiaa keskimeerin 546 mk/kk seke
YEL-tisaeleketta l2 \,anhuuselekkeensaaiaa.

Tiitii ja jtiljemplinii seuraavia taulu-
koita tarkasteltaessa on huomattava,
ettii tyril5kejdrjestelmdssd on toteutettu
ns. "viimeisen eldkelaitoksen periaate".
Tdmdn periaatteen mukaan tydelSkkeen
my<intdd kokonaisuudessaan se elzike-
laitos, jossa henkilij on viimeksi vakuu-
tettu. Esimerkiksi TEL-eliikelaitosten
mytintdmiin eldkkeisiin voi siten sisiil-

TAULUKKO 2. TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET

Liseksi edellisiste sai TEL-liseelakette 883 tytikyvvtttimvyselekkeensaai
seke YEL-Iisaelakette 3 tytikyvyttdmyyselSkkeensaajaa.

tyd myris muiden tytieliikelakien piirissd
ansaittua eldketurvaa.

Vuoden 1971 lopussa vanhuuseliik-
keen saajista 87 0/o:lla eldke mddriiytyi
pelkdstddn yhden tydelSkelain mukaan.
Muilla eli 13 0/o:IIa vanhuuselekeldisistd
eldke koostui vdhintddn kahdesta tyci-
eldkeosasta.

aa keskimearin 416 mk/kk

det. Mielenterveyden htiiri<it olivat tyci-
kyvyttcimyyden syynii 13 prosentilla
eldkkeensaajista ja hengityselinten sai-
raudet 8,4 prosentilla. Lopuilla 21 pro-
sentilla tycikyvyttdmyyden oli aiheutta-
nut muu sairaus.

Tyiikyvytttimyyseldkkeen saaiista on
tietoja tytikyvyttdmyyden aiheuttaneen
sairauden mukaan vuoden 1971 lopusta.
Runsaalla kolmanneksella eli 35 pro-
sentilla tyiikyvytttimyyden syynd olivat
verenkiertoelinten sairaudet ja 23 pro-
sentilla tuki- ja liikuntaelinten sairau-
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TEl-eldkelaitokset .....
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Eldkekassat
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TEl-elhkelaitokset yhteensd
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LEL-eliikelaitokset .

Kaikki tyrielAkelaitokset
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TAULUKKO 3. TYOTTUMYYSELAKKEET

TydelAkelaitosten mycintiimien tytittci- 1972 toisena neljdnneksend 310:std 353
myyseldkkeiden luku kasvoi vuoden een eli 14 prosenttia.

TAUL. 4. VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS- JA PERHE.ELAKKEET
KeskimdHr

Miehet

Vanhuus-, tytikyvyttdmyys- ia tytittti-
myyselSkkeitten lukum6iird kasvoi toi-
sen vuosineljenneksen aikana 10 976
eldkkeensaajalla eli 6,5 prosentilla. No-
peinta suhteellinen kasvu oli YEL- ja
MYEL-eliikelaitosten kohdalla. Tiimii
TAULUKKO 5. PERHE-ELAKKEET

Eliikkeen mytjntiij&i Elekk.
lukum.

Keskim.
eliike
mk/kk

Eldkkeensaajia
Lesket

TEL-elAkelaitokset
Eliikevakuutusyhtitit
El6kekassat
Eliikesiidtitit

TEl-elAkelaitokset yhteensd
YEL-elAkelaitokset
MYEL-elSkelaitos .

LEL-elSkelaitokset
Kaikki tytielAkelaitokset
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2 tgl
7 802

8 256
950
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26 722 191 25 017 18 070
Edelltsiln keskimeeriin siseltym5tttimien TEL-Iisaetujen mukaisten perhe-elakkeiden lukumaera
oll ?29 ja keskimaere 438 mk/kk. T?ita perhe-elaketta sai ?21 leskea ia 558 lasta.

Tytieltikelaitosten mytintdmien perhe- prosentilla.
eliikkeiden lukumSdrdn kasvu oli huh- Allaolevassa taulukossa 6 niihdiiiin
tikuun alusta kesdkuun loppuun 1920 ty<ieldkelaitosten myiintdmien eliikkei-
perhe-eliikettti eli 7,7 prosenttia. MELA: den kokonaislukumiiiirii ja eliikkeen
n mytintdmien perhe-eliikkeiden luku- keskisuuruus kuukaudessa.
miiiird kasvoi muita nopeammin eli 16

,tr
LJ

johtuu siitd, ettS yritttijdeldkelait tuli-
vat voimaan vasta vuoden 1970 alusta.
YEl-elSkelaitosten myiintdmien po.
eldkkeiden lukumddrii nousi 17 prosen-
tilla ja MELA:n 13 prosentilla.
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TAULUKKO 4. VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS- JA TYOTIOMYYSELAKKEET

Kaikki t06 583 208

N:o 18

N:o 19

Uusia yleiskinieit5
25. 6.72 Aiheena tycintekijdkohtaisten tietojen tiedustelu- Jakelu :

lomake, joka astui voimaan 15. 7. 72. LiitteiniiTytintekijdin eldkelain
lomake ja sen kdyttriohjeet. ...... mukaista toimintaa

harjoittaville eldke-
L. B. 72 Aiheena eidkkeen kertasuorituksen laskentaperi- - .. Ia.itoksille

aatteet. Liitteina sosiaati- :" t"r"ev!-i""il;;6" Tvdeldkelaitoksille
ao. piiiitcis (As.kok. 552h2) ja kertasuoritusker-
rointaulukot.

N:o 20 Ll. 8. 72 Yrittdjdin el5kevakuutuksen muutosilmoitusloma-
ke

N:o 21 18. 8. 72 Ilmoitus kansaneliikkeen ja yleisen perhe-eldk-
keen korotuksesta .

N:o 22 25. 9. 72 Sosiaalipsykiatrisen toimikunnan muistio (12. 2.
72), joka kdsittelee tahallisuuden ja tdrkeiin tuot-
tamuksen kdsitteitii vakuutuslainsiiiiddnnrissii ...,

ElAkkeen my<intdjd Eldkkeiden
lukumdhrd

Keski-
miiAriiinen

eliike mk/kk
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhticit
Eliikekassat
Eldkesiidtitit

78 887
7 925

20 576

260
277
2tt

TEL-eldkelaitokset yhteensli
YEL-elAkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

10? 388
8 965

34 545
55 685

274
325

75
147

to



English Surnrrraries

Towards equilibrium
(Editorial, p. 3)

The year 1972 seems to have been very
much a year of pension policy. It has
already seen two very important govern-
ment bills for the development of the
nationals system, a "pensions package" and
three votes of confidence in Parliament
on matters relating to pensions. The pen-
sioner has become a public watchword and
very many alternatives have been proposed
for safeguarding his position.

Owing to the lively debate stemming
from the creditable interest in the question,
the unbiased overall view has not alwaysbeen given sufficient consideration in
speaking of the development prospects and
striving for what is best for the pensioner.Our pension expenditure in f g?1 was
already of the order of 3,500 million marks,
which is about 9.5 per cent of the national
income. Growth forecasts in this respect
even without new legislation are also fairly
strong. It is estimated that the early ex-
penditure will be 6,000-7,000 million marks
at current values at the end of the decade.
The yearly total of employment pensions
at the same point of time at current valueswill probably be 1,500 million marks andthe number of pensioners nearly half a
million.

Growth prospects are thus very strong,
and these figures do not include the reforms
outlined by e.g. the pension committee ofthe labour market organisations. The
conclusion to be drawn is probably that a
sense of balance must be restored after
what has come to be known as the ,,pen-
sion bomb", balanced development and
planning that can be realised as the need
occurs.

It seems to be time to revive the prin-
ciples of the Kuusi-PentikAinen-pajula
recommendation which has gained suchfame for the development of pension
systems. On the other hand, the les,sonshould be learned of the experience
obtained in the work done so far by
different "clubs". The most important thing
now is to have rational and overall planningto prevent progress from getting bogged
down in proposals which cannot be im-
plemented.

Experience gained from the distribution of
pension register extracts to construction
and forest workers
In October-November 1971, the Construction
Workers' Pension Fund sent a pension reg-
ister extract with the cooperation of the
Central Pension Security Institute to about
93,500 construction workers known to it. At
the beginning of 1972, the Forest Workers,
Pension Fund mailed almost 73,000 pension
register extracts to forest workers.

This was the first distribution of register
extracts by the Forest Workers' Pension
Fund. The reason for doing it was that forest
workers have themselves been rather slowto inquire about their pension protection.
The intention was to get the register extract
service launched and at the same time togive the employees information about pen-
srons,

The Construction Workers' Pension Fund,s
distribution of register extracts was its
second. The first time register extracts
were mailed to construction workers wasin 1968. The aim was primarily to famil-iarise construction workers with the useof register extracts. A fairly high incidenceof neglect has been observed in the con-struction branch in the payment of em-ployers' pension premiums, which makescontrol by the employees themselves im-portant. The target is, of course, for a pen-
sion to be awarded directly on the basisof registered earnings, for this would speedup greatly the treatment of applications.
The total of inquiries received up to thepresent has been around 2,800, and they
keep flowing in. All the requests for con--trol have been justified.

On the other hand, a considerable pro-portion of the control requests received bythe Forest Workers' pension Fund havL
related to cases on which data have not yet
reached the register. OnIy some 400 requests
have been received so far. The small ntimberof reminders may be due to the fact thatthe registers are in order - there is no
cause for comment - or to the failure ofthe beneficiary to check the register extract.The latt-er assumption unfortunately ap-pears to be the most probable, for the-shaieof neglect over pension applications is con-siderably greater.
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The time taken by the control procedure
varies greatly, depending on whether the
request for control concerns one contract
of employment or twenty. A minimum of
approx. two weeks is required to obtain a
new register extract and tax information.
If neglect is established, the matter can be
cleared up fairly quickly if the employer
pays the LEL (Temporary Employees' Pen-
sin Act) premium within the required time.
If no premium payment is made, compul-
sory collection is resorted to.

The distribution of register extracts has
also yielded useful subsidiary data for the
Forest Workers' Pension Fund. In addition
to information about the number of con-
tract of service not registered, we have also
obtained some idea of the extent to which
forest workers have some other pension
entitlement in addition to the LEL pension
protection. Register extracts were sent to
persons who had accumulated during a
certain period a pension entitlement in the
Forest Workers' Pension Fund. It appeared
that 3? per cent of them were either self-
employed persons or farmers for whom
forest work was a part-time job. This is
also the obvious reason why 23 per cent
of the register extracts showed no accumu-
Iation of LEL or TEL (Employees' Pensions
Act) pension entitlement for the employee
or the pension earned was under 15 marks
a month.

Farmers' disability rates
(Article on pp. 4-9)
The material of the study relating to the
susceptibility of farmers to disability was
8,015 disability pensions awarded by the
Farmers' Pensions Institution in the period
between January 1, 1970, and August 31',
1971. The age, sex, size of farm, district and
dieases contritruting to the disabiiity of the
beneficiaries were analysed.

The results show that farmers become
disabled at the age of 55 on average and
that there are slightly more men than wo-
men among the disabled.

The farms of the disability pensioners are
of smaller than average size. Thirty six per
cent of farmers in receipt of disability pen-
sions worked on farms with under 5 hectares
of field. The average farm consisted of 10
hectares of field and 35 hectares of forest.

The disablement of larmers is caused
mostly by diseases of the circulatory or-
gans, supporting organs and the motorium,
diseases of the respiratory organs and
mental diseases.

The regional differences in the number
of the disabled are significant; there are
considerably more disabled in the east and
north than in west and south Finland.

Comparison of the starting times of
employment and national pensions
(Article on pp. 10-15)

Various regulations governing the start of
employment pensions and the possible
periodicity of disability pensions influence
the question of which disability pension,
employment pension or national pension,
commences earlier and how long the
employmen pension and the daily health
insurance benefit overlap. The entitlement
to disability pension under the National
Pensions Act begins from the beginning of
the month during which the person would
have received a daily benefit for 300 days
for the same disease. These 300 days may
consist of several daily benefit periods. The
commencement of employment pensions
requires continuous disability, but the
different employment pension acts define
the starting time differently. With employ-
ment relationship pensions the payment of
a pension may be commenced from the
beginning of the month that follows the
disability if it is estimated that the disabil-
ity will continue uninterruptedly for at
least one year. For communal pensions
entitlement to a disability pension arises
after the payment of wages for the duration
of the period of illness ends. The State
pension regulations, on the other hand, do
not define the time at which the disability
pension begins equally clearly.

Table 2 gives a brief general idea of the
intervals between the dates of beginning
employment and national pension payments.
Cases in which payment of the national
pension began first are fairly rare, only 5
per cent of the employment Pension
beneficiaries in the material. The employ-
ment pension of a good four-fifths began
over six months earlier than the national
pension. In about one-half the employment
pension started approximately one year
earlier and in about 13 per cent over a
year earlier.

If we relate these figures to the regula-
tions governing the beginning of employ-
ment pensions and daily benefit, the
following cautious conclusions may be
drawn.

- Persons to whom an employment pen-
sion was paid for less than a year before
the beginning of the national pension or
only after the payment of national pen-
sion had started (38 per cent) are obviously
people whose disease has been periodical
and whose employment pensions payment
did not begin until the disease had reached
the stage where it was assumed that it
would continue uninterruptedly for at least
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one year. This group also includes a great
proportion of State and communal pensions
even when the disability had been contin-
uous (pay for the period of illness).

- A part of the persons to whom em-
ployment pension was paid for about a
year before the beginning of the national
pension (49 per cent) may be similar to
those mentioned above, but, the majority
are probably persons to whom employment
pension was paid from the beginning of the
daily benefit period and whose disability

was thus. continuous.

- Persons whose employment pension
began over a year before the national pen-
sion (13 per cent) are obviously also cases
in which employment pension was paid
for the entire daily benefit period, but the
daily benefit must have been interrupted
while the employment pension was paid.
These cases are interesting because the
disability interpretations of the employ-
ment pension institute and the health
insurance system have differed clearly.
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