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Ty6el5kkeen lukiioille
Lehtemme ilmestyy nyt uudessa asussa ia uudella nimelld.
Kolme vuotta sitten perustettu Eldketurvakeskuksen tiedonanto-
julkaisu oli tarkoitettu palvelemaan tyiieldkejdrjestelmdn sisdistd
tiedotustarvetta. Tdmdn vuoksi sitii jaettiin elHkelaitoksille, jdrjes-
tciille, tycinantajille ja sellaisille yksityisille henkilbille, jotka sitii
tehtdviensd vuoksi tarvitsivat. Lehti valmistettiin Eldketurvakes-
kuksessa ja se ilmestyi tarpeen mukaan 4-5 kertaa vuodessa. "Pai-
nos" lisddntyi jatkuvasti, ollen viime vuoden pddttyessi 1500 kpl eli
;e enimmdismddrd, mikd Eliiketurvakeskuksessa ilman erikoisjdr-
jestelyjii voitiin toimittaakin.

Jdrjestelmdn kehittyessd on tiedotustarve kasvanut ja lehteh kos-
kevat pyynndt ovat lisddntyneet siinl mddrin, ettd lehted ei ole
voitu lhhettdd esim. eri toiminimille aivan niin monin kappalein kuin
ndmd eldkelaitoksiaan ja niitd hoitavia toimihenkilciitddn ajatellen
olisivat toivoneet. Tdllaisista syistS, ja kun samalla voitiin keventdd
konekirjoittamon tycit6, p[iitettiin Iehti siirtdii tdmdn vuoden alusta
l[htien kirjapainossa valmistettavaksi. Ndin saadaan myds ulkoasu
vaihtelevammaksi ja Iehden ilmestyminen teknillisesti nopeam-
maksi.

Tytieldketurvan tdydentyessd on mielenkiinto yleisid sosiaalisia
kysymyksid kohtaan vilkastunut. Kun tytieldkelait mytis ovat jo
ehtineet olla mallina uusien kansalaisryhmien eldkejdrjestelyille ja
Eldketurvakeskus vield joutuu niitd toteutettaessa entistd keskei-
sempddn asemaan, on lehteemme piidtetty lisdtd yleisen sosiaalitur-
van aihepiiriin kuuluvia kirjoltuksia. Tdmd laajennus johtanee toi-
mituksen entistd useammin turvautumaan Eldketurvakeskuksen
ulkopuolelta saatavaan kirjoittaja-apuun. Ulkomaiden vastaavaa
kehitystti tullaan seuraamaan uutismaininnoilla ja kdtinntjksilld.
Jokainen numero varustetaan my6s englanninkieliselld yhteenve-
dolla, ldhinnd vaihtokappaleita ajatellen. Tiedonantojemme lukijat
eivit siis muutoks,en yhteydessd menetd mitdin, koska lehden enti-
nen tehtdvS sdilyy, sisdltri vain monipuolistuu. Julkaisu tulee kai-
ken lisdksi nyt olemaan kaikkien halukkaiden tilattavissa ja niin
monena kappaleena kuin tarvitaan.

3



KYOSTI JUNNI

Henkiliitunnus
ty6elSke- ia
sai r.ar,r svaku rrtrr s-
iSnieslelrriissEsekE
vEestii-
nekistenissE

Tyiieldkekortin numero

Tyrieldkekorttien jakaminen aloitettiin
syksylld 1962. Ensimmdisind kortin sai-
vat LEL:n alaisissa tdissd olevat tydnte-
kijiit sit[ mukaa kuin heiddn ansiotieto-
jaan talletettiin Eldketurvakeskuksen
tycisuhderekisteriin. KesHlld 1963 rekis-
teriin ryhdyttiin viemddn tietoja mytis
TEl-tydsuhteista ja samalla alkoi tyti-
eldkekorttien jakaminen TEL:n piiriin
kuuluville ty<jntekijtjille. Vuoden 1962
lopussa oli ElSketurvakeskuksen ty6-
suhderekisterissd tiedot n. 150 000 ty6n-
tekijdstd, vuoden 1963 lopussa n. 1 mil-
joonasta ja vuoden 1964 lopussa n. 1,4
milj oonasta tycintekij 5stii.

Kun tycintekijd rekisteriiidtitin Eldke-
turvakeskuksessa, hdnelle annetaan
henkiliitunnus, tycjeldkekortin numero.
Tdmdn alkuosana on tytintekijdn synty-
mdaika, loppuosa muodostuu samana
pdivdnd syntyneille annettavasta ns.
yksiltinumerosta ja tarkistusmerkistd.

Tydeldkekortin numero talletetaan
tycisuhderekisteriin tycintekijiiS koske-
vien muiden tietojen tunnukseksi ja se
merkitddn tytielHkekorttiin. Tytieldke-
kortin tehtdvdn[ onkin saattaa tytinte-
kijdn sekd tytinantajan ja eldkelaitok-
sen tietoon tydeldkekortin numero.
Tdmd on tdrkedtd sen vuoksi, ettd nu-
meron kdyttdminen Eldketurvakeskuk-
selle tehtdvissd ilmoituksissa takaa
ilmoitettujen eldkeoikeuksien kirjaami-
sen oikealle tycintekijdlle.

Sosiaaliturvatunnus
SairausvakuutusjdrjestelmdssI varuste-
taan jdrjestelmdn piiriin kuuluvat hen-
kilijt tunnuksella, jota kutsutaan so-



siaaliturvatunnukseksi. Se annetaan re-
kisteriviranomaisilta saatavien tietojen
perusteella. Tunnuksen muodostamis-
tapa on sama kuin ty6eldkekortin nu-
meron.

Jos tycieldkekortin numeron ja sosiaa-
Iiturvattmnuksen antaminen olisivat
toisistaan riippumattomia, tulisi tycin-
tekijiin tytieldkekortin numero olemaan
toinen kuin hdnen sosiaaliturvatunnuk-
sensa ja, mikii vield pahempi, kahdelle
eri henkiliille tulisi sama tunnus - toi-
selle tytieldkekortin numeroksi, toiselle
sosiaaliturvatunnukseksi. Tiimd saattaisi
aiheuttaa pahaa sekaannusta.

Paras tilanne olisi se, ettd kullakin
henkiltjlld olisi vain yksi henkiiiitunnus,
joka olisi samalla sekh tydeldkekortin
numero ettd sosiaaliturvatunnus. Tiihiin
on kuitenkin varsin vaikeata piiiistii.
Kahdesta henkiltjtunnusjdrjestelmdstd
aiheutuvien haittojen lieventdmiseksi
Eldketurvakeskus on kuitenkin luovut-
tanut Kansaneldkelaitokselle tiedot re-
kister'ciimistddn tycintekijtiistii. Kansan-
eldkelaitos pyrkii antamaan ndille so-
siaaliturvatunnukseksi heiddn tyiieliike-
korttinsa numeron. Kuluvan vuoden
maaliskuun alkuun mennessd oli ndin
tehty jo n. 300 000 tyiintekijiin kohdalla.
Eld.keturvakeskuksen ja Kansaneldke-
lai'toksen viilillii on myds sovittu vuosi-
na 1897-1947 syntyneiden osalta siita,
ettii tyiiel6kekortin numeron yksilcinu-
merot annetaan yleensd numeroalueeita
0-449 ja sosiaaliturvatunnusten yksilti-
numerot alueelta 450-999. Tdmd takaa
sen, ettd kahdelle eri henkiltjlle ei tule
samaa tunnusta. Sen sijaan ei oIe vield
ollut mahdollista kehittdd menetelmdd,
joka tdysin estdisi sen, ettd tytintekijii

voi saada tydeldkekortin numerokseen
eri tunnuksen kuin sosiaaliturvatun-
nukseen.

Vdestiirekisteritunnus
Viime vuoden huhtikuussa annettiin
asetus vdestiirekisteritunnuksesta. Tdmd
tunnus tullaan aikanaan antamaan jo-
kaiselle vedstcirekisteriin (kirkonkirjoi-
hin, siviilirekisteriin ym.) merkitylle
henkilcille. Toistaiseksi se annetaan si-
ten, ettd annettuaan sosiaaliturvatun-
nuksen Kansaneldkelaitos ilmoittaa sen
vdestcirekisterin pitdjdlle vdestijrekis-
teritr.lnnukseksi.

Kuluvan vuoden alussa asetti valtio-
neuvosto komitean laatimaan ehdo-
tuksen vIestiirekisteri]ainsdddhnniin
uudistamiseksi. Alustavien suunnitel-
mien mukaan uusi vdestdrekisterijdr-
jestelmh perustuisi keskusrekisterei-
hin, jotka hoidettaisiin tietokoneilla.
Henkiltin identifioimiseen kdytettiiisiin
edelld mainittua vdesttirekisteritunnus-
ta. Uuteen jdrjestelmhdn siirtyminen
voisi alkaa ilmeisesti aikaisintaan vllon-
na 1967.

Erds tHrkeimmistd syistS, joilla on
perusteltu yleisen henkildtunnuksen
kdyttticin ottamista, on pyrkimys hel-
pottaa yhteyden pitoa suurten, yhl ylei-
semmin koneellisesti hoidettavien rekis-
tereiden viililld. Mytis Eliiketurvakes-
kuksen rekisterit tulevat tarvitsemaan
tdtii yhteyden pitoa. Mikeli vdestijrekis-
teritunnuksesta muodostuu tillainen
yleisesti kiiyttissii oleva henkiltitunnus,
on ajan mittaan viilttdmdtijntd ottaa se
kiiyttdcin tycieliikejdrjestelmdssdkin, jol-
loin osa tytieldkekortin numeroista jou-
dutaan muuttamaan toisiksi.
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TERHO PULKKINEN

Tutkirnus Suotrten kansan
eltkeluFvan niitt5vyydest5

Vaikka eldketurvaamme on erityisesti
kuluvalla vuosikymmenelid huomatta-
vasti tisdtty, on eldkekysymys jatku-
vasti sdilyttdnyt ajankohtaisuutensa ia
paikkansa sosiaalipolitiikkamme kes-
keisend ongelmana. On vditetty, ettH
jdrjestelmdssdmme on edelleen aukkoja
ja epdtasaisuuksia, joiden poistamista
on vaadittu monissa eri poliittisten puo-
tueiden tekemissd. eduskunta-aloitteissa.
Niiyttdti kuitenkin siltd, ettd ei o e voitu
saavuttaa tiiyttii yksimielisyyttd siitd,
missd pahimmat puutteellisuudet sijait-
sevat, missd yhteiskuntaryhmissd eld-
keturva on riittdmdtiin. Koska tdllaiset
kysymykset voidaan objektiivisesti sel-
vittdd vain puolueettomalla tieteelliselld
tutkimtrksella, pyysi Eldketurvakeskus
Sosiaalipoliittista yhdistystii suoritta-
maan tutkimuksen asiassa. Tehtdvd ha-
luttiin antaa Sosiaalipoliittiselle yhdis-
tykselle ensiksi siitd syystd, ettd silld
on jo aikaisempaa kokemusta tdmdnkal-
taisen tytin kiiyntiin panosta niiltii ajoil-
ta, jolloin suoritettiin 60-Iuvun sosiaali
politiikkaa koskeva tutkimus, ja toiseksi
sen vuoksi, ettd tutkimuksen puolueet-
tomuus saadaan tdlld tavoin turvatuksi'
Sosiaalipoliittinen yhdistyshdn on eri
kansalaispiirejd kokoava rlippumaton
jdrjestti, joka jo yli puolen vuosisataa
on toiminut ka'nsalaisten sosiaaliturvan
parantamiseksi.

Sosiaalipoliittinen yhdistys otti vas-

taran tutkimustehtdvdn todettuaan, ettd
Suomen kansalaisen eldketurvan riitt?i-
vyyden mittaaminen on keskeinen so-
siaaliturvaa koskevan tieteellisen tutki-
muksen ongelma, ionka ratkaiseminen
on sosiaalipolitiikan kehittdmisen kan-
nalta tdrkeiiii. Yhdistys kutsui tutki-
mustydn suorittajaksi tdmdn kirjoitta-
jan sekd asetti tyiitd ohjaamaan asian-
tuntijoista kootun neuvotteluryhmdn,
johon kuuluvat toimitusjohtaja Tauno
Jylhd, dosentti Pekka Kuusi, va-
kuutusjohtaja J. T, M ii n t y I d, dosentti
O. E. Niitamo, pddjohtaja V. J.
Sukselainen ja professori Heikki
W a r i s, viimeksi mainitun toimiessa
neuvotteluryhmdn puheenjohtaj ana.

Koska Sosiaalipoliittinen yhdistys ei
voi kustantaa nain laajaa tutkimusta,
ovat Eldketurvakeskus ja Kansaneldke-
laitos sopineet siitd, ettd ne yhdessI
vastaavat tutkimustytin kustannuksista.

Suomen kansan eldketurvan riittii-
vyyttd koskevalla tutkimuksella, joka
pddsi alkuun maaliskuussa 1964, on seu-
raavat kolme piiiitehtdviiii: 1) nykyisen
eldketurvan mittaaminen eli tdmdnhet-
kisen tilanteen kartoittaminen, 2) ny-
kyisen eldketurvan projisoiminen tule-
vaisuuteen edellyttden, ettd nykyisessd
jdrjestelmds,sdmme ei tapahdu muutok-
sia ja 3) vanhuus- ja tycikyvyttiimyys-
poli.tiikan tavoitteiden mddrittely eri-
laisten vaihtoehtojen varassa otta.en
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huomioon kdytettdvissd olevat varat
sekd yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan
muut tavoitteet ja niiden arvojdrjestys.

Nykyis en eliiketurvan mit-
taaminen tapahtuu pdaasiassa par-
haillaan kdynnissd olevan laajan kent-
tdtutkimuksen perusteella. Sen avulla
pyritddn mittaamaan, miss6 mddrin ku-
lutusmahdollisuudet vanhusten ja tytj-
kyvyttdmien eri ryhmissd poikkeavat
vastaavien aktiivien ryhmien kulutus-
mahdollisuuksista, ts. mikd on eliik-
keensaajan elintaso verrattuna vasta'a-
van tydikdisen ja tyiikykyisen henkiliin
elintasoon, jolloin elintasoa mSSritel-
tdessd tyydytdiin pelkiistiiiin sen talou-
dellisiin elementteihin.

Tulojen ja kulutuksen mdHrdn ja ra-
kenteen ohella saadaan kenttdtutki-
muksen avulla tietoja eri vhestiiryhmien
elaketurvasta ja toimeentulomahdolli-
suuksista aktiiviajan jdlkeen sekd lisd-
valaistusta eldkeikdd ja eri ikdryhmien
tyciintensiteettid koskeviin kysymyksiin.

Thtii kirjoitettaessa kyseinen kenttd-
tutkimus on p,arast'aikaa khynniss6.
Ilaasta,ttelulomakkeen laatimiseen ja
muihin asian vaatimiin valmisteluihin
ryhdyttiin jo keviiiillii 1964. Tutkimus
kiisittiiii 2 960 haastateltavaa, joten se

on laajimpia meilld suoritettuja haas-
tattetututkimuksia. Tutkimuksen vdes-
ttindyte on kaksiasteinen ns. ryvdsotos,
joka tarkoittaa sit6, ettd ensimmdisessh
vaiheessa on umpimdhkdisesti poimittu
47 tutkimuskuntaa ( 14 kaupunkia ja
ka,uppalaa sekd 33 maalaiskuntaa) ja
toisessa vaiheessa haastateltavat henki-
Itit, jotka ovat 25-79-vuotiaita. Kuntia
poimittaessa kiiytettiin valintaperus-
teina paitsi kuntatyyppid my6s kunnan

maantieteellistd sijaintia ja varallisuus-
luokkaa. Otokseen poimitut vanhukset
ja ty6kyvytttimdt, joita on n. 2/3 koko
ndytteestS, arvottiin Kansaneldkelaitok-
sen nauhastosta, ja vertailuryhmddn
kuuluvat tybikiiiset henkiltjt Kulku-
iaitosten ja yleisten ttjiden ministeridn
Tydvoimatutkimustoimiston viesttj-
ndytteestd, joka on saatu henkikirjoista.

Haastattelijoina kenttdtutkimuksessa
toimivat maaseudulla kansakoulunopet-
tajat sekd kaupungeissa ja kauppaloissa
Oy Alkoholiliike Ab:n toimihenkiltit,
joista suuri osa oli jo aikaisemmin saa-
nut haastattelijatottumusta.

Koska tdmdn tutkimuksen haastatte-
Iutyci tiedettiin vaativaksi, kiinnitettiin
haastattelijain koulutukseen suurta
huomiota. Koulutustilaisuuksia pidettiin
yhdeksdlld paikkakunnalla ia jokainen
haastattelija osallistui koulutukseen
kahtena pdivdnd ja suoritti ndiden tilai-
suuksien vdlisend aikana kaksi harjoi-
tushaastattelua. Kaikkiaan koulutettiin
l83 haastattelijaa.

Kenttdtutkimuksesta thhdn mennessd
saadut kokemukset, kun ldhes 2/3 haas-
tatteluty6std on suoritettu, ovat rohkai-
sevia. Haa,stateltavien asennoituminen
tutkimukseen on ollut odotettua my<in-
teisempdS, sill6 haastattelusta kieltdy-
tyneitd on vain n. 3 V,. tdhdn mennessd
palanneesta materiaalista. Ennakolta oli
varauduttu tdtd suurempaan kieltdyty-
neiden mHdrddn. Koetutkimuksessa. ndet
todettiin, ettd haastattelut ovat pitkih ja
rasittavia, siild 20-sivuisen haastattelu
lomakkeen ld.pikdymiseen kului aikaa
keskimddrin lahes 2t/z tuntia. Kieltdy-
tyneet ovat pddasiassa kaupungeissa ja
kauppaloissa. Edelleen on voitu todeta,
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ettd haastateltavat ovat odotettua pa-
remmin muistaneet vuotta 1964 koske-
vat tulonsa ja menonsa. Tukimusta
suunniteltaessa tdmd seikka herdtti eni-
ten epdilyksid. Tdmdn hetken ndkymien
valossa kaikki edellytykset ovat o1e-
massa sille, ettd kenttdtutkimus todel-
lakin tarjoaa arvokasta materiaalia
koko tutkimustydn liihttjkohdaksi.

Kenttitutkimuksen aineisto kdsitel-
ltidn tietojenkdsittelykoneilla ja koko
tyti tdltii osin valmistunee kesddn men-
nessd.

Nykyisen eldketurvan pro-
j isoin t i tulevaisuuteen voidaan suo-
rittaa esim. vuoteen 1990. Tiilltiin edel-
lytetddn, ettd nykyisessd jdriestelmds-
sdmme ei tapahdu muutoksia, mutta
otetaan huomioon mm. tydelHkejdrjes-
telmdn antaman turvan lisddntyminen
sekd vdestcin mddrdn ja ikdrakenteen
ynnd elinkeinorakenteen muuttuminen
mainittuun vuoteen mennessd. Tdssd
voidaan kdyttdii apuna laadittuja vdes-
tti- ja tytivoimaennusteita.

Vanhuus- ja tY<ikYvYttii-
myy s po I it ii k a n t a v o i t t e i -
d e n md[rittely muodostaa erittdin vaa-
tivan osan koko tutkimustyiistd. Tdssd
tarkoitettavaa sosiaalipolitiikan osittais-
ohjelmaa laadittaessa on otettava huo-
mioon kvantitatiivisin laskelmin k5y-
tettdvissd olevat varamme, tutkittava
mahdollisten toimenpiteiden vuorovai-
kutusta sekd, pyrittdvd tietyin kritee-
rein mHdriteltyyn tavoitteeksi asetet-
tuun tulokseen.

Talousneuvoston laskelmien ja niiden
jatkona suoritettavien ennusteiden
avulla saadaan arvio kdytettdvissd ole-
vasta kansantulosta ja julkisen vallan

menoista eri tarkoituksiin sekd tulon-
siirroista tutkittavana aikana. Ndiden
tietojen avulla on pyrittdvd arvioimaan
vanhuus- ja tyiikyvyttijmyyspolitiik-
kaan kdytettdvissd olevat varat kulu-
van vuosisadan jiiljelid olevina vuosi-
kymmenind ldhtien siitd pddmddrdstd,
ettd taloudellisen kasvun ja tiiystytilli-
syyden tavoitteesta ei tingitd.

Vanhuus- ja ty<ikyvyttcimyyspolitii-
kan tavoitteiksi voidaan asettaa erilai-
sia vaihtoehtoisia normeja:

a. Pddmddrdnd voidaan pitdd saavu-
tetun kulutustason tai tulotason
loukkaamattomuutta.

b. Epiiaktiivin vdestcin kulutusmah-
dollisuuksien voidaan antaa Iisddn-
tyd samalla tavalla kuin aktiivin
vdestiin kulutusmahdollisuudet
kasvavat, joten eldkkeet seuraa-
vat ansiotason muutoksia.

c. Solidaarinen eldketurvapolitiikka,
mikd. merkitsee sitd, ettd alimpien
tuloluokkien eldkelhisten eldke-
turvaa lisdtddn nopeammin kuin
eldketurvaa keskimddrin.

d. Eldketurva kokonaisuudessaan
kasvaa nopeammin kuin koko
vdestcin kulutusmahdollisuudet.

Ndin laajaksi suunnitellun tutkimuk-
sen kustannukset ovat suuret,
silld niiden on arvioitu nousevan n.
230 000 markkaan, joka tulee jaetta-
vaksi kolmen vuoden osalle ja josta
kenttdtutkimuksen kustannukset ovat
puolet.

Tutkimuksen on laskettu valmistuvan
vuoden 1966 loppuun mennessd, mutta
erditd vdliaikatietoja, mm. kenttHtutki-
muksen tuloksia, voidaan saada jo
aikaisemminkin kdyttiicin.
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ElSkealoitteel

Eduskunnalle idLtettiin valtiopdivien a1-

kaessa tiilltikin kertaa useita eldkealoit-
teita. Maaliskuun 9. p:n istunnossa esi-
teltiin mm. seuraavat eldketurvaa kos-
kevat aloitteet, jotka mainitaan kdsitte-
lyjiirjestyksen mukaisin numeroin:

Lakialoitteet:
N:o ?4 ed. Tuulen (kok.) Ym. aloite n:o
79 taiksi kunnallisten viranhaltijain ja
tytintekijdin eldkelain muuttamisesta;
n:o 75 ed. Sinisalon (SKDL) vm. aloite
n:o 80 laiksi kunnallisten viranhaltijain
ja tytjntekijdin eldkelain muuttamises-
ta; n:o 139 ed. V. R. Virtanen (SKDL)
ym. aloite n:o 144 laiksi kansaneldke-
lain muuttamisesta ia laiksi kansaneld-
kelaissa s[ddettyjen eldkkeiden ja avus-
tusten korottamisesta maan yleisen
palkkatason kohoamisen perusteella;
n:o 140 ed. Siiiiskilahden (m1') ym.
aloite n:o 745 laiksi kansaneldkelain
muuttamisesta; n:o l4l ed. Flinckin
(sd.) ym. aloite n:o 146 laiksi kansan-
eldkelain muuttamisesta; n:o 142 ed.
Nederstrdm-Lund5nin (SKDL) Ym.
aloite n:o 147 laiksi kansaneldkelain
muuttamisesta; n:o 143 ed. Sukselalsen
(ml.) ym. aloite n:o 148 laiksi kansan-
eldketain muuttamisesta; n:o 144 ed.
Kuusisen (SKDL) ym. aloite n:o 149

laiksi kansaneldkelain muuttamisesta;
n:o 145 ed. Jdms6nin (ml.) ym. aloite
n:o 150 laiksi kansaneldkelain muutta-
misesta; n:o 146 ed. Ojaiiirven (kp')
ym. aloite n:o 151 laiksi kansaneldke-
lain muuttamisesta; n:o 147 ed' SirSnin
(sd.) ym. aloite n:o 152 laiksi kansan-
eldkelain muuttamisesta; n:o 148 ed' V.
R. Virtasen (SKDL) ym. aloite n:o 153

laiksi sairasvakuutuslain muuttamises-
ta; n:o 149 ed. Terdsttjn (sd.) ym. aloite
n:o 154 laiksi sairausvakuutuslain
muuttamisesta; n:o 150 ed. Matilaisen
(sd.) aloite n:o 155 laiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta; n:o 151 ed. U.
MdkelSn (sd.) ym. aloite n:o 156 laiksi
tytinantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netun lain muuttamisesta; n:o 161 ed.
Hostilan (sd.) ym. aloite n:o 166 laiksi
tytintekijdin eldkelain ja lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien tytintekij?iin el[ke-
lain muuttamisesta; n:o 162 ed. Nord-
forsin (Sv.F.) ym. aloite n:o 167 laiksi
tytintekijiiin eldkelain muuttamisesta;
n:o 163 ed. Roineen (SKDL) ym' aloite
n:o 168 laiksi tytjntekijdin eldkelain
muuttamisesta.

Maaliskuun 12. p:n istunnossa esitel-
tiin mm. seuraavat toivomusaloitteet:

N:o 63 ed. Paasivuoren (sd.) Ym.
aloite eldkkeensaajien verorasituksen

?



MARGARETHA AARNIO

Sosiaaliturvan
levi nneisyyd est5 rnaail nlassa

Toisen maailmansodan jhlkeen on kaik-
kialla maailmassa kiinnitetty suurta huo-
miota sosiaaliturvan lisd5miseen. TiitA kos-
kevaa lainsdiidiintcitydtd on kuluneiden 20
vuoden aikana tehty liihes kaikissa maa-
pallon maissa. Siel1ii, missd ennen sotaa ei
vield ollut minkddnlaista lakisddteistd so-
siaaliturvaa, on tiitii ryhdytty luomaan, ja
esimerkiksi useissa viime aikoina itsen6is-
tyneissI uusissa valtioissa on sosiaalitur-
valakien sdAtdminen oliut ensimmiiisten
lainsiiddiintijtehtdvien joukossa. Niissd

maissa taas, joissa jo vanhastaan on ollut
toiminnassa sosiaaliturvajdrjestelmiS, on
n:iitH voimakkaasti kehitettv ulottamalla
lainsdiidHnttjii yhe uusille sosiaaliturvan
aloiile sekd laajentamalla turvattujen hen-
kilciiden piirid ja parantamalla etuja jo ai-
kaisemmin jiirjestetyillii aloilla.

USA:n sosiaaliturvahallinnon tutkimus-
ja tilasto-osasto on vuodesta 1940 iiihtien
suorittanut tutkimuksia sosiaaliturvan Ie-
vinneisyydestd maailmassa. Uusin tdmdn
Iaitoksen laatima selvitys asiasta ilmestyi

keventdmiseste; n:o 106 ed. Koiviston
(kok.) aloite viran ja toimen haltijain
eroamisen tekemisestd. mahdolliseksi
ennen eliikeikdii eldkevuosia menetta-
mdttS; n:o 107 ed. Forsiuksen (kok.)
ym. aloite naisten vapaaehtoisen sodan-
aikaisen palveluksen lukemisesta eldk-
keeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi;
n:o 108 ed. Paasivuoren (sd.) ym. aloite
perhe-elSketurvan mytint$misestd kai-
kille valtion palveluksessa oleville; n:o
420 ed. Salmela-Jdrvisen (TPSL) ym.
aloite sosiaalisen lainsddddnniin koordi-
noimisesta; n:o 42L ed. Halisen (ml.)
ym. aloite sosiaalivakuutusjdrjestelmien
saattamisesta saman toimeenpano-orga-
nisaation alaisuuteen; n:o 422 ed. Wick-
manin (Sv.F.) ym. aloite esityksen an-
tamisesta kansaneldkelain 62 $:n muut-

tamiseksi; n:o 429 ed. Sddskilahden
(m1.) ym. aloite koko Suomen kansan
saattamisesta tytisuhde-elHkelakien pii-
riin; n:o 430 ed. Lukkarisen (TPSL)
ym. aloite toimenpiteistd yleisen perhe-
eldketurvan jdrjestdmiseksi; n:o 431 ed.
Nordforsin (Sv.F.) ym. aloite pakollisen
perhe-eldkejdrjestelmdn Iiittdmisestd
erdisiin eldkelakeihin; n:o 432 ed.
Rautkallion (kok.) ym. aloite muiden
kuin toisen palveluksessa olevien kan-
salaisten eldketurvan jdrjest[misestd;
n:o 433 ed. Pesosen (sd.) ym. aloite
tytin rasittavuuden ja kuluttavuuden
huomioon ottamisesta eldkeikiiii miiii-
rdttdessd; n:o 437 ed. Linkolan (kok.)
ym. aloite esityksen antamisesta per-
heenditien eldketurvan vapaaehtoisesta
j drjestdmisestd;
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viime vuonna *) ja kiisitteli tilannetta 1. 1.

1964. Siinii tarkastellaan maapallon eri
maiden sosiaaliturvajdriestelmid jaoteltui-
na seuraaviin viiteen pddryhmtiSn:

1) vanhuus-, tytjkyvytt<j:nyys- ja perhe-
eldkcj arjestelmdt.

2) sairaus- ja ditiysvakuutus,
3) tyritapaturmavakuutus,
4) tycitttimyysvakuutus ja
5) perheavustusjdrjestelmat.
Tutkimuksen mukaan oli viime vuoden

alussa maapallon 125 valtiosta 112 sellaista,
joissa ainakin yksi ylldmainituista sosi-
aaliturvan aloista oli lailla jdrjestetty. Mai-
nittakoon vertailun vuoksi, ett:i vuonna
1940 oli lakisddteistii sosiaaliturvaa yh-
teensd 5? maassa. (Maiden lukumddrdt on
thssd tarkastelussa iaskettu ottaen huo-
mioon kaikki itsendiset valtiot ns. kiiiipiri-
valtioita lukuunottamatta.)

Tydtapaturmavakuutus on yleensd en-
simmdinen a1a, johon sosiaaliturvalaisdd-
diintri kohdistuu. Tarkasteluajankohtana
esiintyikin tycitapaturmavakuutusta kai-
kissa edelldmainituissa 112 maassa, ja 16

maassa se o1i myiis ainoa jiirjestetty ala,
kun taas 96 maassa oli voimassa kahta tai
useampia aloja koskevat jdrjestelmiit.
Niiistii oli 25 maata niin pitkiillii, ettd nii-
den sosiaaliturvajdrjestelmdt kiisittivdt
kaikki viisi alaa. Kuviossa n:o 1 (sivul1a 12)
on esitetty millainen tilanne oli eri maan-
osien kohdalla.

Kuten kuviosta ndhdddn on sosiaaliturva
ehtinyt pisimmdiie Euroopassa. Ldnsi-Eu-
roopan maista on kaikissa muissa paitsi
Portugalissa kaikki viisi alaa jdrjestetty.
Portugalista puuttuu tyiittdmyysvakuutus,
samoin kuin ItA-Euroopan maista lukuun-
ottamatta ItH-Saksaa, Unkaria ja Jugosla-
viaa. Euroopan ulkopuolella on kaikki vii-
si alaa kiisittdviit jiirjestelmdt vain Kana-
dassa, Chilessd, Algeriassa, Australiassa ja
Uudessa-Seelannissa. Esimerkiksi USA:sta
puuttuvat kokonaan perheavustukset, joteu

"') Social Security Progranls Througholtt
the World 1964

se on kuviossa neljl alaa iiirjestAneiden
valtioiden joukossa.

Niitd maita, joissa vield viime vuoden
alussa ei o1lut mitddn sosiaaliturvalakeja,
oli eniten Aasiassa. Tutkimuksen mukaan
nditd oli Aasian 35 valtiosta kymmenen ja
Afrikan 37 valtiosta kolme. Lisdksi kuuluu
tdhiin ryhmddn ehkii joitakin niistd kiiii-
pirivaltioista, jotka on jiitetty tarkastelun
u1kopuolel1e.

Kuviossa n:o 2 on tarkasteltu sosiaali-
turvajairjestelmien yleisyyttii kunkin viiden
alan osalta erikseen. Kuten edelld jo mai-
nittiin, esiintyy tycitapaturmavakuutusta
112 maassa. Seuraavaksi tulevat vanhuus-,
tycikyvyttcimyys- ja perhe-eliikejArjestel-
miit, joita on yhteensii 78 maassa. Tarkas-
teltaessa kuitenkin yksityiskohtaisemmin
niiden maiden jiirjestelmid, jotka amerik-
kalainen tutkimus laskee tiihdn ryhmAin
kuuluviksi, voidaan havaita, ettd niiistii
seitsemdssd ei makseta varsinaisia elAk-
keitd vaan ainoastaan kertakaikkisia raha-
suorituksia. Niistd 71 maasta, joissa todella
maksetaan jatkuvia eliikkeitii, on 58 sisdl-
lyttdnyt eliikejiirjestelmiins5 kaikki kolme
eldkelajia. Seitsemdssd maassa (mm. Suo-
rnessa) maksetaan vain vanhuus- ja tyij-
kyvytttim,yyseliikkeitd ja kahdessa maassa
vain vanhuus- ja perhe-eldkkeitii. NeIjdn
maan jdrjestelmiit kiisittiivdt pelkdn van-
huuseldkkeen.

Sairaus- ja ditiysvakuutusr') sekd perhe-
avustukset n6yttdviit suunnilleen yhtii laa-
jaIIe levinneiltd. Sairausvakuutusta esiin-
tyy 64 ia perheavustuksia 62 maassa' Jos
kuitenkin tarkastellaan niiiden kahden so-
siaaliturvan alan levinneisyyttd maan-
osittain, havaitaan selvd ero. Perheavus-
tukset ovat varsin harvinaisia Amerikassa
ja Aasiassa. Niitii esiintyy vain seitsemdssd

"') Sanaa vakuutus on td.ssd esityksessd
kdytetty hyvin viiljiissd merkityksess6,
niin ettd esimerkiksi sairaus- ja iiitiys-
vakuutuksesta tai tyrittcimyysvakuutuk-
sesta puhuttaessa on mukaan luettu
mytis erditA sisSlkiltddn ldhinnii avttstus-
luontoisia jdrjestelmiii.
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Kuvio 1. Jirjestettyjen sosiaaliturvan alojen lukuisuus eri maissa maanosittain
Maiden
tukum:{A rA
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Amerikan ja kuudessa Aasian maassa,
mutta sensijaan on Afrikan 37 maasta 20
ottanut kdytttitin perheavustusjdrjestelmAn.
Sairausvakuutuksen kohdalla tilanne on
peinvastainen. Tdm.ii sosiaaliturvan ala on
edustettuna vain kuudessa Afrikan val-
tiossa, kun se sensijaan esimerkiksi Ame-
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'mffi
Kuvio 2. Sosiaaliturvan eri alojen levinneisyys

TydttOmyys -

a vu 6tuk s et

Sairaus - Ja eitiys -

Vanhuus -, tydkyvyt
t6myy6 - Ja
perhe -elakkeet

T y 6ta pa tur ma

40 50 t,0 ?0 lJO 90 100 I l0 120 I 30r0 20 l0
N{aLden lukumii;rf,

miltei poikkeuksetta liittyy ansiotydssa o1e-
via naisia koskeva Sitiysvakuutus, mike
muualla yleensh on jerjestetty sairausva-
kuutuksen yhteydesse.

Tytitttimyysvakuutus on klsitellyistA vii-
destd sosiaaliturvan alasta harvinaisin. SitH
esiintyi viime vuoden alussa 32 valtiossa,
joista vain 12 o1i Euroopan ulkopuo1el1a.
Verrattaessa nykyistii tilannetta tilantee-
seen vuonna 1940 voidaan havaita, ettA
tycitt<imyysvakuutus on mytis lishiintynyt
tdnd aikana kaikkein vdhiten. Jo vuonna
1940 sitd esiisrtyi 21 vaitiossa, joten uusia
jiirjestelmiii on sen jiilkeen perustettu vain
11, kun sensijaan sairausvakuutusjdrjestel-
mien mddrii on kasvanut 24:stA 64:diin ja
perheavustusjdrjestelmien mdHrd 7:std
62:een.

Sosiaaliturvan nykyinen levinneisyysaste
ei ole eri maissa erilainen ainoastaan siin:i
suhteessa, mitd riskejd sosiaaliturvajiirjes-
telmdt kattavat, vaan mycis siinA mie1ess6,
kuinka laajoihin vdestcipiireihin niiden
vaikutus ulottuu. Kuviossa n:o 3 (sivu 14)

on kaavamaisesti tarkasteltu tete asiaa
vanhuus- ja tyiikyvyttrimyyseldketurvan
osalta.

Kuviosta voidaan havaita, ettd vielii vii-
me vuoden alussa oli noin puolet vanhuus-
ja ty<ikyvyttcimyyseliikejiirjestelmistd seI-
laisia, jotka koskivat vain palkansaajavees-
tiiH, ja neiste enemmistri rajoittui Iisdhsi
vain teollisuuden ja kaupan palveluksessa
tussa suhteessa ovat kiiytetyt rajoitukset
eri maissa hyvin erilaisia. Ne voivat olla
joko ammatillisia, niin ettii esimerkiksi
vain tcollisuuden ja kaupan palveluksessa
olevat tydntekijiit kuuluvat jerjestelmen
piiriin, tai tytipaikan suuruudesta riippu-
via, jolloin vakuutukseen voivat esimer-
kiksi kuulua vain sellaisten tytinantajien
palveluksessa olevat tydntekijiit, joiila on
tytivoimaa v5hintiiiin jokin mSSriitty hen-
kiltjmiiiirii. Rajoitukset voivat myt s o11a

alueellisia, niin ettH jiirjestelmd koskee
vain miiiirAtyssd osassa maata tai vain
kaupungeissa tyriskenteleviS palkansaajia.
NAitd alueellisia ra joituksia on kdyttissii
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Kuvio 3. Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyysellketurvan ulottuvuus niissi 112 maassa, joissa
ainakin yksi sosiaaliturvan ala on lailla jiirjestetty
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Ne Euroopan maat, joiden talouselema ainakin suurelta
osalta on kansalli6tettu

Ansiotydte tekevat

Huom. Kuviossa on tarkasteltu yksinomaan pakollisia vanhuus- ja tyti-
kyvytttimyyseliikejiirjestelmiA. Vaakasuorat viivat kuvion sis511d ovat vain
erottamassa eri "ulottuvuustyyppeje" toisistaan, joten niilld ei ole mitddn
tekemistd esim. maanosien kanssa.

Vain osa palbse-

osa yritujisU,ffi
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useissa Amerikan ja Aasian valtioissa,
joissa jdrjestelmd tAlla tavoin pannaan
asteittain voimaan liittdmAllii sen piiriin
vdhitellen yhd uusia alueita.

Muutamissa maissa vanhuus- ja tytiky-
vytttim,yysvakuutus sulkee piiriinsd osan
paikansaajista ja osan vrittdjistii. Tal-
ldin on molempiin ryhmiin yleensd sovel-
lettu samoja ammatillisia tai alueellisia
rajoituksia. Kymmenessd maassa on elAke-
jiirjestetmA, jonka piiriin kuuluvat poik-
keuksetta kaikki palkansaajat mutta ei
Iainkaan yrittdjiiviiestd, ja samoin kym-
menessd maassa jdrjestelmii, joka sulkee
piiriinsii kaikki palkansaajat ia lisiiksi
mdiiriittyihin ammattiryhmiin kuuluvat
yrittiijiit. Jdrjestelmiin ulkopuolelle jdte-
tyistd muodostavat ndissd tapauksissa
yleensd suurimman ryhmdn maatalousyrit-
tiijiit. NiistH maista, joissa vapaata vrittii-
jdtoimintaa on olemassa, on 14:ssa my6s
koko yrittAjdvdesttj sisiillytetty vanhuus-
ja tycikyvytttjmyyselAketurvan piiriin.
Ndistii viidessd on kiiyttissd kaikille tasa-
suuruisia elAkkeitii maksava jdrjestelmH,
kun taas kolmessa maassa maksetaan an-
sioihin suhteutettuja elAkkeitii kaikille pal-
kansaajille ja yrittiijille. Viimeksi mainit-
tuihin kuuluu rrun. Ruotsi. Kuudessa maas-
sa, joiden joukossa on myds Suomi, ovat
eldkkeet yrittdjdvAesttin osalta tasasuurui-
sia, rnutta palkansaajien eldketurva on jdr-
jestetty korkeammaksi joko suhteuttamalla
ndiden eldkkeet ansioihin tai maksamalla
esimerkiksi tydssdolovuosien lukumdArdstd
riippuvia IisAeliikkeitd yleisten tasasuu-
ruisten eldkkeiden ohella.

Oman ryhmdnsd muodostavat ne Itd-
Euroopan maat, joissa vapaata yrittdjdtoi-
mintaa ei ldnsimaisessa mielessd esiinny.
Ndissii on sddnntillisesti eldketurva ulotettu
koskemaan kaikkia ansiotytitd tekevid hen-
kiltiita.

Eriiissd maissa kuuluvat kuviossa esitet-
tyjen ryhmien, palkansaaiien ja yrittiijien,
lisiiksi eliiketurvan piiriin mytis ne henki-
161, jotka eiviit tee ansiotycitd, kuten esi-
merkiksi kotirouvat. Tiillaisia ovat kaikki

viisi Pohjoismaata seka lis5ksi Kanada,
Uusi-Seelanti, Hollanti ja Sveitsi. Mytis
Englannissa ja Israelissa on jiirjestelmii,
joka periaatteessa peittdii koko vdesttin,
mutta siihen kuuluminen on ansiotydtd te-
kemAttdmien henkiliiiden kohdalla nAissd
maissa vapaaehtoista. Er5issd maissa taas,
kuten esirnerkiksi Australiassa, maksetaan
eldkettii aikaisemmasta ansiotycistd riippu-
matta kaikille, mutta vain siine tapauk-
sessa, ettd asianomaisen muut tulot eivHt
ylitii mddriittyii rajaa. (Saman tapainen
eldke kuin kansanelAkkeen tukiosa Suo-
messa.)

Vanhuus- ja tycikyvyttiimyyseliikejHrjes-
telmid on tdssd tarkasteltu esimerkkinA
siitii kuinka erilaisia rajoituksia sosiaaii-
turvan ulottuvuudessa eri vdestciryhmiin
on kdytdnn6ss6. Mycis muiden sosiaalitur-
vamuotojen kohdalla on havaittavissa sa-
manlaisia eroja eri maiden jdrjesteimien
viiliIIii. Tytitapaturmavakuutus ja tytjttti-
myysvakuutus on jo asian luonteesta joh-
tuen yleensd rajoitettu koskemaan vain
palkansaajia. Muutamissa maissa tytitapa-
turmavakuutus on kuitenkin ulotettu mytis
erAisiin yrittdjiiryhmiin. Monissa maissa
taas on maatalouden palveluksessa olevat
palkansaajat jiitetty tytitapaturmavakuu-
tuksen ulkopuolelle, ja eriiissA maissa on
vakuu,tuksen piiristH suljettu pois pienten
yritysten ty<intekijHt tai esimerkiksi mdii-
rdtyn palkkatason ylApuolella olevat toi-
mihenkilcit.

Voimassa olevista ty<itttimyysvakuutus-
jiirjestelmistd suunnilleen puole,t kdsittAd
kaikki asianomaisen maan palkansaajat
kun taas toinen puoli jdttdd uikopuolelle
maatalouden palveluksessa olevat. Muuta-
mat ndistiikin jiirjestelmistd sulkevat pois
ne toimihenkilti't, joiden palkka on miiArd-
tyn tason yldpuolella, ja useissa on lisiiksi
kiiyttissd erityisiii rajoituksia kausity<inte-
kijtiiden ja muiden epiisiiiinntillisesti tytissd
olevien palkansaajien osalta.

Sairaus- ja Hitiysvakuutuksessa ovat ra-
joitukset usein samassakin maassa erilaisia
pdivdrahan ja lHdkintiikustannusten kor-
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vaamisen kohdalla. Suurimmassa osassa
niistd maista, joissa sairausp:iivdrahaa
maksetaan, on sen saanti rajoitettu koske-
maan vain palkansaajia tai osaa heistd.
Vain neljAssd maassa (Englannissa, Islan-
nissa, Ruotsissa ja Suomessa) kuuluvat
myds kaikki yrittiijiit pSivArahavakuutuk-
sen piiriin; erdissd maissa, kuten Norjassa
ja Tanskassa, he voivat liittyd siihen va-
paaehtoisesti. Australiassa ja Uudessa See-
lannissa maksetaan pdivdrahaa pienituloi-
simmille paikansaajilie ja yrittdji-11e.

Erd.issd niistd maista, joissa sairausva-
kuutus pdivhrahan osalta rajoittuu palkan-
saajiin, on lddkintiikustannusten korvaus
(tai suoraan annettu lddkintdhuolto) silti
ulotettu koskemaan koko vdestciH. Toisissa
maissa taas on sairausvakuutuksen tdmA-
kin puoli rajoitettu koskemaan vain samo-
ja ryhmiA kuin pdivdrahavakuutus. Taval-
lisinta on kuitenkin, ettd sairaus- ja Sitiys-
vakuutuksen edut ISdkintiikustannusten
osalta ulottuvat pdivHrahavakuutettujen
lisiiksi heiddn perheenjAseniinsd mutta ei-
vdt muuhun osaan vdesttid.

Muutoin on sairausvakuutuksen osalta
olemassa samantapaisia ammatillisia, a1u-
eellisia yms. rajoituksia kuin edelld oi'r esi-
tetty muiden sosiaaliturvamuotojen yhtey-
dessd. Mainittakoon tlissii yhteydessd, ettd
esimerkiksi USA:ssa on sairaus- ja iiitiys-
vakuutus toistaiseksi voimassa vain ne1-
jdssd osavaltiossa.

Perheavustusjdrjestelmissd sovelletut ra-
joitukset voidaan jakaa kahteen piiiityyp-
piin, joista toiseen kuuluvat perheenhuol-
tajan ammattiryhm6An liittyviit rajoitukset
ja toiseen perheen lapsiiukua koskevat ra-
joitukset. Niistii 62 maasta, joissa perhe-
avustusjArjestelmd on voimassa, m,aksetaan
12:ssa avustusta (lapsilisdd) kaikille las-
ten lukumddrdd koskevat ehdot tdyttiiville
lapsiperheille. Muissa 50 maassa on avus-
tuksen saanti tavalla tai toisella rajoitettu

koskemaan vain mddriittyihin ryhmiin
kuuluvien perheenhuoltajien perheitd; ta-
vallisin rajoitus on, ettd lapsiiisiiii makse-
taan vain palkansaajien perheiile.

Perheen Iapsilukua koskevia rajoituksia
sisdltyy 12 maan perheavustusjiirjestel-
mHlin. Niiisth kahdeksassa maassa makse-
taan lapsilisdd perheille, joiden lapsiluku
on vdhintdhn kaksi, yhdessd tapauksessa on
rajana kolme lasta ja kolmessa maassa
(Israelissa, Iti-Saksassa ja Neuvostoliitos-
sa) on edellytyksend, ettd lapsia on neljd
tai enemmdn. My<is pdinvastaisia rajoitlrk-
sia esiintyy: viidessd maassa on sddntdnd,
ettd lapsiluvun ylitthessd mAdrdtyn rajan
ei seuraavia lapsia endd oteta huomioon
perheavustusta maksettaessa.

Lisiiksi on erdissd perheavustusjiirjestei-
missd perheen tuloja koskevia rajoituksia,
jolloin suurituloiset jiiiiviit u1kopuolelle.
Kahdessa maassa on p:rheavustusjdrjestel-
md voimassa vain rajoitetuilla alueilla.

Kuten edell5 esitetystd kdy selvi1le, ei
mddrdtyn sosiaaliturvamuodon esiintymi-
nen jossakin maassa vield merkitse, ettd
koko tAmdn maan vdestti olisi tiiltii osin
turvattu. Pikemminkin niiyttAii siltd, ettd
tavalla tai toisella rajoitetut jHrjestelmiit
ovat toistaiseksi tavaliisempia kuin yleiset
jdrjestelmiit. Lisiiksi eivdt sosiaaliturva-
jiirjestelmien tarjoamat edut ldheskddn ai-
na ole kaikkien niiden piiriin kuuluvier
vdestciryhmien kohdalla yhtii tdydellisiii.
Sosiaaliturvan edelleen laajentamiseen on-
kin tapahtuneesta voimakkaasta kehityk-
sestd huolimatta vield runsaasti mahdolli-
suuksia paitsi niiden maiden ja sosiaali-
turvamuotojen kohdalla, jotka edellii ku-
viossa 2 muodostivat kokonaan jiirjestii-
mdttcimdn valkoisen alueen, mycis sielld,
missd asia saman kuvion mukaan saattoi
ensindkemdltd vaikuttaa jo valmiiksi hoi-
detulta.
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TARMO R,ANTANEN

Ty6eltkkeen hakiioiden
paikallinen net'tYonta

Tyrieldkehakemuksen laatiminen on si-
ndnsd varsin yksinkertainen toimenpi-
de. Monet hakijoista kuitenkin pelkiiii-
vdt tdmdntapaisia tehtdvid ja sen vuoksi
kaipaavat siind ohjausta ja avustamista'
Useimmat suurtydnantajat ovat huoleh-
tineet tdllaisesta palvelusta joko omaan
sosiaalitoimintaansa liittyvdnd toimin-
tamuotona tai yhteistoiminnassa asian-
omaisen eliikeliitoksen kanssa. Eliike-
vakuutusyhticiilld on myds monilla
paikkakunnilla oma konttorinsa ja hy-
vinkin tihedssd asiamiehid, joiden puo-
leen eldkkeen hakija voi asiassaan
kiiiintyii. Niin kiiytttikelpoisia kuin nd-
md neuvonta- ja avustamismuodot
ovatkin, eivht ne kuitenkaan tyydytd
koko tarvetta. Niiin erityisesti sen
vuoksi, ettd ne eivdt peit[ tasaisesti
koko kenttdd. Eri tahoilta esitetyt pyyn-
ncit eldkehakemuslomakkeiden ja ohjei-
den saannista ovat olleet osoituksena
tdstd seikasta. Tdmdn johdosta on kat-
sottu olevan paikallaan tdydentiiii jo ole-
vaa verkostoa siten, ettd eldkkeen ha-
kijoille tulee mahdollisimman helpoksi
saada eldkehakemuslomakkeita ja oh-
jausta hakemuksen laatimisessa.

Edeltii todetun johdosta Eldketulva-
keskuksessa on tutkittu mahdollisuuk-

sia puheena olevan tdydennyksen ai-
kaansaamiseksi. Pyrkimyksend on ollut
parantaa palvelua luomalla lisiiii pai-
kallisia neuvontapisteith, joiden ole-
massaolo voitaisiin helposti saattaa
kaikkien tietoon ia joita oiisi niin ti-
hedsti, ettei niiden kdyttdmisestd koidu
eiHkkeen hakijoille kohtuuttomia mat-
koja. Lislksi on edellytetty, ettd neu-
vonnasta huolehtivien henkilciiden tulisi
omata mahdollisuudet selviyty[ tehtii-
vdstd sitd varten annettavien kirjallis-
ten ohjeiden avulla tarvitsematta vdit-
tiimiittd erityiskoulutusta. Jdrjestelmdn
toteuttaminen ei mytis saisi vaatia kovin
suuria kustannuksia.

Niiitii niik<ikohtia silmdllh pitden on
tutkittu eldkkeen hakijoiden paikalli-
sessa neuvonnassa kysyrnykseen tule-
via menettelyjd, erityisesti kiinnittden
huomiota jo ennestddn olevien toimin-
tamuotojen mahdolliseen hyvdksik[yt-
ttjiin. Tdltii pohjalta ldhtien on katsottu
rahalaitosten voivan tarjota parhaat
edellytykset kdyttiikelpoiseen ratkai-
suun. Ndilld on laaja toimipaikkaver-
kosto, ja niiden palveluksessa olevien
henkiltjiden voidaan edellyttdii suoriu-
tuvan hyvin lomakkeiden kiiytt6ii kos-
kevasta neuvontatydstd. Suoritetut tun-
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nustelut osoittavat mytis rahalaitosten
puolestaan olevan kiinnostuneita asias-
ta. Kun nHmd voivat hoitaa kysymyk-
sessd olevan palvelun muun toimintansa
ohella, saadaan kustannukset laajasta
palveluverkostosta huolimatta viihiii-
siksi. Tdssii tarkoitettuja rahalaitoksia
ovat liikepankit, sddsttipankit, osuus-
kassat sekd PostisdHsttipankin konttorit
ja postitoimipaikat postiasemia lukuun-
ottamatta.

El5keturvakeskuksen hallitus, kdsitel-
lessldn eldkkeen hakijoiden paikallisen
neuvonnan jdrjestiimistd, asettui edelld
mainitun ns. rahalaitoslinjan kannalle.
Kuitenkin on varauduttu mytis siihen,
ettd jiirjestelmiiii voidaan tarvittaessa
t5ydentdd, jopa kokonaan muuttaa.

Rahalaitosten ja ElHketurvakeskuk-
sen vSlilld kiiytyjen neuvottelujen tu-
loksena niiden kesken on tehty tytieldk-
keen hakijoiden neuvontaa ja avusta-
mista koskeva sopimus. Sen mukaan
edellii mainitut rahalaitokset toimipai-
koissaan niiden sdHnn6nmukaisina auki-
oloaikoina

- pitHvlt saatavilla ja jakavat eldke-
hakemuslomakkeita ja el5kkeen ha-
kemista koskevia ohjeita niitii ha-
luaville,

.---. ohjaavat ja avustavat eldkkeen ha-
kijoita hakemuslomakkeen ja siihen
tulevien, hakijan itsensd tdytettd.vien
liitteiden tdyttimisessd,

- antavat neuvoja tarvittavien erityis-
liitteiden hankkimisesta ja

- vastaanottavat eldkehakemuksia
Elilketurvakeskukselle toimitetta-
viksi.

Rahalaitokset varaavat mahdollisuu-
den neuvoja antavan ja eldkkeen haki-
jan vdliseen kahdenkeskiseen luotta-
mukselliseen neuvotteluun.

Kun hakemus tarvittavine liitteineen
on rahalaitoksen toimipaikkaan jiitet-
ty, tdmd liihetthii sen vdlitttjmiisti joko
suoraan tai pddkonttorinsa taikka kes-
kusrahalaitoksen kautta Eliketurvakes-
kukselle. ElHketurvakeskus puolestaan
toimittaa hakemuksen sen mukaan lii-
tettdvissH olevine rekisteritietoineen
asianomaiseen eldkelaitokseen.

Rahalaitokset noudattavat eldkehake-
muksia koskevissa asioissa yleisiii pank-
kisalaisuusperiaatteita, ja niin ollen nii-
den toimihenkiltjt eivdt saa ilmaista,
mitd he mainittuja tehtdviii suorittaes-
saan ovat saaneet tiet6ii jonkun henki-
Itin taloudellisesta asemasta tai tervey-
dentilasta.

Kysymyksessd olevien rahalaitosten
toimipaikkoja on yhteens[ n. 4.000. Niiin
laajan verkoston kiiyntiin saattaminen
vaatii huomattavan tyiin ja vie aikaa.
Valmistavia ttiitii ohjeiden ja muun tar-
vittavan materiaalin osalta on jo suori-
tettu. Sikiili kuin painatus- ym. tytit
valmistuvat laskelmien mukaan, voi-
daan odottaa neuvontatoiminnan raha-
laitoksissa alkavan ensi toukokuun
aikana.
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llsen5islen Ynill5iienel5ketuFva

Esitelmd Itd,vallan jdrjestelmdstd

Itdvallan sosiaalivakuutuslaitosten kes-
kusliiton (Hauptverband der Oster-
reichischen Sozialversicherungstrdger)
osastopddllikkti, fil.tri Karl-Heinz
WoIf f kiivi Eldketurvakeskuksen kut-
susta esitelmdmatkalla Suomessa hel-
mikuun alussa. Hdn on eldkejdrjestely-
jen alalla asiantuntija, jonka kykyii
mm. kansainvdlinen tycineuvosto ia
aktuaarikongressi ovat kdyttdneet hy-
vdksi. Tri Wolff piti maanantaina hel-
mikuun 1. pnd Suomen Aktuaariyhdis-
tyksessd matemaattisen esitelmdn, ai-
heesta "Die Anwendung von Methoden
der Untersuchungsforschung im Ver-
sicherungswesen" ja tiistaina 2. 2. Sea-
tytalossa yleisiiesitelmdn itsendisten
yrittiijien eldketurvasta Itdvallassa.
Saksaksi pidetyn esitelmdn tdydellinen
nimi oli "Die Alters- und Invaliditiits-
pensionssysteme in dsterreich mit be-
sonderer Beriicksichtigung der Pensio-
nen der selbstdndig Erwerbst[tigen".
Kumpikin esitys aiieutti vilkkaan kes-
kustelun.

Yleistiesitelmdssddn tri Wolff mainit-
si mm., ettd Itdvallan eldkevakuutus
voidaan vakuutettujen laadun mukaan
jakaa kolmeen ryhmddn: Palkansaa-
jien eldkevakuutukseen, itsendisten
yrittiijien yleiseen eldkevakuutukseen
ja maanvilielijIin e]dkevakuutukseen.
Valtion viran- ja toimenhaltijat ja kaik-
ki muutkin, ioden eldketurva on jiirjes-

tetty kollektiivisin sopimuksin, eivdt
kuulu ndiden jdrjestelmien piiriin'

Itsendisten yrittiijien etdkeidrjestelmd
jakaantuu kahteen osaan: Itsendisten
yrittiijien eldkejdriestelmddn ja maan-
viljelijiiin lisdeldkevakuutukseen'

Itsendisten yrittdjien yleinen el6ke'
vakuutus on vuodelta 1958 ja kiisitthii
lisiiksi joukon vapaan ammatin harjoit-
tajia. Vakuutusmaksu on mddrdprosent-
ti verotetusta tulosta ia suoritetaan
kuukausittain. Korkein maksuperuste
on 4 800 5illinki[ ( - noin 600 mk)
kuukaudessa.

Vakuutetut hoitavat itse tarpeelliset
ilmoitukset ja huolehtivat vakuutus-
maksun suorittamisesta. Vakuutusmak-
sun perusteena oleva verotettu vuosi-
tulo saadaan menemdlld ajassa kolme
vuotta taaksepdin. Nyky[iin maksu on

7r/z .k. Tiimii vastaa palkansaajain jtir-
jestelmdssd ainoastaan ty6ntekijSn
osuutta. Tyiinantajan osuuden tilalla on

liittovaltion maksuosuus, johon kiiytet-
tdvdt varat riippuvat elinkeinoveron
tuotosta. Lisdksi jdrjestelmd saa valtiol-
ta rajoitetun osan vajauksen tasausta,
joka mycis mddrdtddn vuosittain. Va-
kuutusmaksu kdsitetddn mytis pakolli-
seksi jHrjestetmddn kuulumismaksuksi'
Ellkkeen perusteena oleva tulo on kes-
kiansio, mutta se lasketaan 10 edellisen
vuoden ansion mukaan.

Vanhuuseldkeiki on miehill5 65 ja
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naisilla 60 vuotta. Oikeus vanhuuseldk-
keeseen syntyy 15 vuoden vakuutus-
ajan jdlkeen. Vakuutetun on eldkkeen
saadakseen luovuttava itsendisen yrit-
tiijiin asemastaan. Eldke muodostuu
mddrdprosenttina eldkkeen perustana
olevasta tulosta ja muodostuu sekd pe-
rus- ettd korotusosasta, joista edelli-
nen on 30 /6 eliikkeen perusteena ole_
vasta ansiosta. Korotusosa riippuu va-
kuutusvuosien mddrdstd. Ansiokyvyttti-
myyden perusteella vakuutettu voi saa_
da eldkkeen 5 vakuutusvuoden jdlkeen,
jos h5n on tdysin kykenemdtcin ansait-
semaan toimeentuloaan.

Jos vakuutettu ei siirry eldkkeelle
eldkeihn saavutettuaan, korotetaan hd-
nen eldkettddn. Jokaista tiiyttii tyk-
kdysvuotta kohden hHn saa 61.-6b.
ikdvuosien vdlilld hyvitystd 2 9/o, 66.-
70. ikHvuosien vdlilld 3 % ja 71 ikdvuo-
desta lHhtien 5 /6.

Pakollisen eldkkeen tdydennyksend
voidaan ottaa kdytdntcidn vapaaehtoisia
lisdetuja.

Elbkejdrjestelmdn hallinto on keski-
tetty. Sen oma vakuutuslaitos sijaitsee
Wienissd. ja sillii on paikalliselimid
csavaltioissa.

Maatalousyrittejet
Itsendisten yrittiijien toisena suurena
ryhmdnd ovat itsen5iset maa- ja met-
sdtalouden harjoittajat. Heistd huol.ehtii
v. 1958 toimintansa aloittanut maata-
louden lisdeldkevakuutus.

SyytinkijHrjestelmd on Itdvallassakin
laajalti levinnyt, minkd. vuoksi varsi-
naisen eldkkeen tarve on tHmdn v6estd-
ryhmdn keskuudessa pienempi kuin
palkannauttijain ja muiden ammatti-

alojen yrittAjien piirissd. TdmH vakuu-
tus maksaakin kiinteitii ja miiiiriiltddn
varsinaisia el6kkeitii vaatimattomam-
pia avustuksia.

Vakuutetun on itse tehtdvd vakuu-
tukseen tulostaan ilmoitus suoraan eld-
kelaitokselle. Maatalouden Lisdeldkeva-
kuutuslaitos, niinkuin sen nimi tiiydel-
lisend kuuluu, toimii yhdessd maa- ja
n.etsdtalouden sosiaalivakuutuslaitok-
sen kanssa, joka hoitaa maatalouden
palkansaajien eldke- ja tapaturmava-
kuutuksen. Samoin kuin eldkkeet, ovat
vakuutusmaksutkin kiinteitH summia.
Nykyiiiin maanviljelijd maksaa itsestddn
vuosittain 360 S (- noin 45 mk) ja jo-
kaisesta lapsesta lisdksi 180 5 (- n. 22
mk). Aviopuolisosta ei suoriteta vakuu_
tusmaksua. Muusta osasta tdmdn jdr-
jestelmdn rahoitusta huolehtii liittoval-
tio. Korvaukseksi se on lisdnnyt maata-
loudesta saamiaan tuloja ottamalla kdy-
tdnttirin erityisen veron, jonka suuruus
riippuu tilan koosta ja tuotosta.

Eldkkeiden mddrd riippuu vakuutus-
ajasta. Maanviljelijdn eldke on 220 5

(- n. 27 mk) kuukaudessa ja makse-
taan 13 kertaa vuodessa. Sen edellytyk-
send on vdhintddn 35 vakuutusvuotta.
Puuttuvat vuodet vdhentdvdt tdtd eld-
kettii B-32 ?6 tdydestii mdf,rdstd.

Vanhuuseldkkeen yleisend edellytyk-
sene on vdhintddn 15 vakuutusvuotta.
Jos vakuutetun aviopuolisolla ei ole
omaa vastaavaa eldkeoikeutta, makse-
taan eldke kaksinkertaisena.

Ansiokyvytttimyys- ja perhe-eldke
samoin kuin lapsilisd suoritetaan itse-
ndisten yrittiijien yleisen eldkevakuu-
tuksen tapaan ja mitoitetaan vanhuus-
eldkkeen mukaan.
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ElEkeitn sivuuttaneiden rrriestenty6n lopetlarrrisesla
USA:ssa srrol.iletun lutkirnrrk:sen tuloksia

IIUUALLA TUTKITTUA

pettaneet tycinantajan pddt6ksestd.
Useimmilla omasta pddttiksestddn eldk-
keelle siirtyneilld oli jokin pakottava
syy, kuten esimerkiksi huono terveys.
Vain 19 9! mainitsi syyksi vapaa-ajan
arvostamisen.

Verrattaessa tdssd yhteydessd v. 1951
ja 1963 tehtyjen tutkimusten tuioksia
todetaan, ettH vapaehtoinen tyrin lopet-
taminen on lisddntym[ssd. Tytin lopetta-
minen huonon terveyden takia oli v.
1951 tavallisempaa kuin v. 1963, kun
sen sijaan vapaa-ajan arvostaminen oli
v. 1963 yleisempdd kuin v. 1951.

Eldkkeeseen oikeuttavan ian saavut-
tamisen todetaan saavan tyiintekijiin
suunnittelemaan tydn vdhentdmistd tai
lopettamista.

Ennen normaalia 65 vuoden eldke-
iktiii tyiinsii lopettaneiden lukumddrdn
todetaan nopeasti lisddntyneen sen jdl-
keen. kun v. 1961 otettiin kiiytiintticin
alaspdin liukuva eliikeikd. Tiitii liuku-
vaa eldkeikdd hyvdkseen kiiyttdville
eldkel6isille ovat tyypillisiI pienet tulot,
huono tytillisyys ja huono terveys. Va-
paaehtoinen tyrin lopettaminen vapaa-
ajan arvostamisen takia on alle 65-vuo-
tiailla erittdin vdhdistH verrattuna van-
hempina elSkkeelle siirtyviin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu
lehden Social Securitv Bulletin n:ossa
I / 1964.

USA:n Sosiaaliturvahallinnon toimesta
v. 1963 suoritetussa tutkimuksessa on
tarkasteltu eiHkeidn saavuttaneiden
miesten ammattiasemaa ennen tyrin 1o-
pettamista, alle 65 vuoden idssd tapahtu-
vaa ty<in lopettamista sekd tycin lopetta-
misen syitd. Otantaan perustuneen tut-
kimuksen kohteena olivat 62-vuotiaat ja
sitd vanhemmat henkikit, joista osa oli
jo eldkeldisid. Normaaii eliikeikii
USA:n yleisessd eldkejdrjestelmdssd on
65 vuotta, mutta koska jo 62-vuotiailla
on mahdollisnus alennettuun eldkkee-
seen, niin tutkimus on ulotettu myiis
tdmdn ikiiisiin.

Tutkimustulokset osoittavat myds,
vin palkatut henkilcjt lopettavat tydnsd
vanhempina kuin huonommin palkatut.
Tdmd saattaa olla seuraavien tekijciiden
yhteisvaikutusta: heiddn tytinsH ei ole
fyysisesti rasittavaa, heiddn tycinsd on
mielenkiintoista, heilld on hyvd terveys
eiki tyiin lopettaminen ehkd ole pakol-
lista.

Tutkimuslaitokset osoittavat mybs,
ettd tydnteon osittain lopettaneiden
(esim. osapdivdtytihtin siirtyneiden)
henkiltjiden enemmistri jatkaa tytisken-
telyd samassa ammatissa kuin ennen,
joskin mytis toiseen ammattiin siirtyvid
on melko paljon.

Omasta piiiit<iksest[dn o1i tyiin lopet-
tanut 2/3 eldkeldisistd, muut oiivat lo-
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JARJESTELMAN PIIRISTA

Ty6kyvylt6 rnyysas iai n
neuvolteluku nnan toirn innasla

Tdmdn vuoden aikana tycikyvytttimyys-
asiain neuvottelukunnassa kdsitellyistd
tapauksista mainittakoon seuraava.

Vuonna 1945 syntynyt elhkkeenhaki-
ja oli ollut 26. 2. 1963-8. 5. 1964 TEL:n
alaisessa tytisuhteessa tehdastytissd.
Marraskuussa 1963 jdrjestetyssd pie-
noisrcintgenkuvauksessa ei hdnen keuh-
koissaan ollut todettu mit[dn, erikoista.
Tyiisuhteen pdiityttyii hakija oli. tehnyt
kotonaan raskaita maataloustdite. Tdl-
tciin hiin oli alkanut tuntea vasemmalla
rinnassa voimakasta pistiiviiii kipua,
joka jo tytisuhteen aikana oli toisinaan,
joskin lievempdnd, esiintynyt urheilu-
suoritusten yhteydessd. Hakija oli kdy-
nyt pistoksen vuoksi lddkdrissd 1. 6.

1964, jolloin vasemmassa keuhkossa oli
todettu varjostumaa. Parantolassa ha-
kija oli ollut 9. 6. 1964 ldhtien ja seu-
raavan kuukauden alusta hdn,elle oli
mytjnnetty kansaneldke. Hoitava liiiikiiri
ilmoitti pitdvdnsI mahdollisena, ettI
keuhkotauti oli ollut alulla jo jonkin
kuukauden ennen ilmaantumistaan tou-
kokuun loppupuolella.

Lausunnossaan neuvottelukunta kat-
soi, ettd. hakija oli saanut tybkyvyttci-
myytensl pddasiallisena syynd olevan
sairauden, keuhkotuberkuloosin, tytj-
suhteensa aikana, ja ndin ollen suosit-
teli eldkkeen myiintdmistii TEL 6 $:n
3 momenttia soveltaen. Asiasta kdy-

dyssd keskustelussa todettiin piiiisHiin-
ttjnd olevan, ettd tyiintekijiille mytinne-
tddn TEL 6 $:n 3 momentin mukaisesti
tdysi tytikyvyttiimyyseldke. Harkittaes-
sa kysymystd, onko tytikyvytttimyyden
pddasiallisena syynd oleva sairaus saa-
tu tydsuhteen kestdessa, on tdmdn
vuoksi lainkohdan edellyttdmissd ta-
pauksissa asetettava ndyttille lievemmdt
vaatimukset kuin esim. TEL 4 $:n 4 mo-
mentin rajoitussddnntjstd sovellettaessa.
Tdmd ei kuitenkaan merkitse sitd, ettd
sairauden kdsitteelle annettaisiin ndissd
lainkohdissa eri sisdlttj. Jos tytintekijd,
kuten puheena olevassa tapauksessa on
asianlaita, on tullut tyrikyi,rytttimiiksi
lyhyen ajan kuluessa ty6suhteen pdht-
tymisen jdlkeen, on ldhdettdvh siitd,
ettd sairaus on saatu tyiisuhteen kes-
tdessd, jollei nimenomaan muuta osoi-
teta. Alkavan keuhkotaudin ollessa ky-
symyksessd ei yleensdkddn ole syytd
pittiii ehdottomasti kiinni siitd vaati-
muksesta, ettd sairauden tulee ennen
tyiisuhteen pddttymistii antaa sellaisia
oireita, jotka ovat haitaksi tyiinteolle.
Tdllaisessa tapauksessa puoltaa tulevan
palvelusajan huomj.oon ottamista pi-
kemminkin se seikka, etd tyiinteko on
omiaan edistdmddn sairauden kehitty-
mistd.

Saattaa esiintyd tapauksia, joissa
asian ratkaiseva eldkelaitos joutuu so-
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ElSkelurvakeskuksen
luottovaku utusloi rrr inta t 964

JARJESTELMAN PIIRISTA

oli vuoden 1964 pdiittyessd luottovakuu-
tuksia voimassa 1786 ja vastaava va-
kuutuskanta oli 200.168.000 markkaa.
Vuoden 1964 aikana on luottovakuutus-
ten lukumddrd lisddntynyt 587:llI eli
a9 % ia luottovakuutuskanta 98.616.000
markalla eli 97 %. Takaisinlainauksen
luottovakuutuksen osuus Iuottovakuu-
tuskannasta oli 76 0/6, sijoituslainojen
osuus 16 % ja elHkesiiiitiiiiden vastuu-
vajauksen osuus 8 /6. Eliikelaitostyyp-
pien osalle luottovakuutuskanta jakaan-
tuu siten, ettd vakuutusyhtididen osuus
on 44 /a, el[kesdiititiiden osuus 37 %,
eldkekassojen osuus 11 % ja tytieliike-
kassojen osuus 2 ol .

Vakuutusmaksutulo mainituista luot-
tovakuutuksista v. 1964 oli 1.125.000
markkaa. Takaisinlainauksen luottova-
vakuutusten osalta vastaava lakimHd-
rdinen maksuprosentti oli 0,49 %, sijoi-
tuslainojen Iuottovakuutusten osalta
0,90 Vo ja vastuuvajauksen luottovakuu-
tuksen osalta 0,55 /6.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
toiminta on vuoden 1964 aikana edel-
leen kasvanut TEL:n toimeenpanon
edistymistH vastaavasti. Erityisesti eld-
kesddticiiden luottovakuutukseen on
TEL:n toimeenpanon mdHrdajan piiiitty-
minen 1.7. 1964 merkinnyt huomattavaa
lisiystd. Sen sijaan vakuutusyhtiiiiden
ja eldkekassojen n.s. taannehtivan eld-
kevastuun luottovakuutus, joka kdsit-
tee palvelusajasta ennen 1. 7. 1962
aiheutuvasta eldkevastuusta maksamat-
ta olevan osan ja jonka yhteyteen on
ollut kytkettynd mytis Eldketurvakes-
kuksen vastuu saamatta jiiiineistii elii-
kevakuutusmaksuista, o.n jatkuvasti su-
pistumassa, koska mainittu taannehti-
van eldkevastuun osa vdhitellen kuo-
leentuu ja kun lisdksi vastuu saamatta
jddneistii vakuutusmaksuista on lain
muutoksen takia jiiiinyt koskemaan vain
vakuutuskauden 1962-63 maksuja.

YllSmainittua taannehtivan eldkevas-
tuun luottovakuutusta lu,kuunottamatta

veltamaa,n tytielHkelakien rajoitussdHn-
ntiksid viimeisen tycisuhteen osalta,
mutta hakijalle sen sijaan mytinnetddn
eldke aikaisemman tyiisuhteen perus-
teella tuleva palvelusaika tai palkka
huomioon ottaen. Jos ttilltjin jokin muu
kuin pdiittiksen antava eldkelaitos tulisi

vastaamaan eldkkeest5, on neuvottelu-
kunnassa katsottu, ettd eldkelaitosten
pitiiisi ennen asian ratkaisemista olla
yhteydessd keskenddn. Jos eldkelaitok-
set eivdt pddse yksimielisyyteen, olisi
suositeltavaa saattaa asia neuvottelu-
kunnan harkittavaksi.
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Luottovakuutuksen peilrusteisiin
ia luottovaku utrrsehloihin
vahvistetut rrruutokset
Eldketurvakeskuksen luottovakuutuk-
sen perusteisiin vahvistettiin edustajis-
ton kokouksessa 14. 12. 7964 muutoksia,
jotka koskevat n.s. taannehtivan eldke-
vastuun Iuottovakuutuksesta perittdvdd
vakuutusmaksua ja luottovakuutuksen
rahastoja. Taannehtivan eldkevastuun
luottovakuutusmaksu, joka vuoden 1964
vakuutusmaksuista on | /o peruseldke-
turvan vakuutusmaksuista niiltd ty6n-
antajilta, joiden palveluksessa on vd-
hintddn 20 TEl-vakuutettua, on muu-
toksen johdosta vuoden 1965 vakuutus-
maksuista ainoastaan 0,5 "io. Viimeksi
mainittu maksu on kertakaikkinen va-
kuutusmaksu kattamatta olevan taan-
nehtivan ellkevastuun jriljellii olevasta,
jatkuvasti pienenevdstd mddrdstd. Luot-
tovakuutuksen rahastojen osalta muu-
tos merkitsee sitd, ettd aikaisemmin eri
luottovakuutusmuotoja varten muodos-

tetut erilliset rahastot yhdistetddn va-
kuutusyhtidkiiytiint6ii vastaavasti EId-
keturvakeskuksen koko luottovakuutus-
toiminnan kdsittdviksi vakuutusmaksu-
ja korvausrahastoiksi.

Perusmuutoksia vastaavat muutokset
luottovakuutusehtoihin Eldketurvakes-
kuksen hallitus vahvisti 27. 1. 1965. Sa-
malla muutettiin vakuutusehdoissa mdd-
riteltyd luottovakuutuskauden alkami-
sen ajankohtaa siten, ettd uusi vakuu-
tuskausi, joka alkoi viiden kuukauden
kuluttua vakuutuksenottajan tilinpdii-
tdspdivlstd, vast'edes alkaa kuuden
kuukauden kuluttua siitd. Tdmd ei kui-
tenkaan merkitse muutosta siihen nei-
jdn kuukauden mddrdaikaan, jonka ku-
luessa Eldketurvakeskukselle on toimi-
tettava luottovakuutusmaksun mddrdS-
mistd varten tarvittavat tilinpiiiitiis-
y.m. vakuutusehdoissa mainitut tiedot.

Vakuutustoiminnan kehitys -Sosiaalivakuutus

Valtiot.maisteri Unto Partanen esittelee
vakuutustoiminnan kehityksen piiSpiir-
teitii ja fil.tri Teivo Pentikdinen sosiaali-
vakuutusta Vakuutusyhtiriiden Tiedo-

tuskeskuksen toimesta ilmestyneessd
"Vakuutustoiminnan kehitys. Sosiaali-
vakuutus"-nimisessd julkaisussa. Mo-
lemmissa kirjoituksissa esitetddn histo-
riikkia, selvitetddn alan kdsitteitli ja
selostetaan nykyiset vakuutuslajt. Jul-
kaisu on 32-sivuinen.
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Tulkintoia

Eldketurvakeskuksen tulkintaryhmd on
erddssl aikaisemmassa lausunnossaan
katsonut, ettd avoimen yhtiiin yhtiij-
mies, joka ei ole yhtiiin johtaja, saattaa
olla tyiisuhteessa yhticidn siltd osin kuin
hdnen tydskentelynsd perustuu tycisopi-
mukseen. Sen jdlkeen on 3. 12. 1963 voi-
maan tulleella lailla TE.L 2 $:n 2 mo-
menttiin sisdllytetty sIdnntis, jonka mu-
kaan mm. avoimen yhtidn johtavassa
asemassa oleva yhtitimies voi olla sano-
tussa laissa tarkoitetussa tyijsuhteessa
yhticidn. Thmdn johdosta on tiedusteltu,
pitiiiikti mytis johtavan yhtiiimiehen
kuuluakseen lain piiriin tytiskennelld
tyrisopimuksen perusteella, vai onko
yhticisopimus t[ssH suhteessa riittdv6.
Tulkintaryhmd toteaa, ettei mainituila
sddnntikselld oie tarkoitettu saattaa joh-
tavaa yhtitimiesth parempaan asemaalr
kuin muita yhtitimiehiii. Jotta kysy-
myksessd olevan yhtiiimiehen tytisuhde
olisi TEL:n alainen, vaaditaan ndin o1-
len, ettd hdnen tydskentelynsd tapahtuu
tydsopimuksen perusteella. Luonnolli-
sesti tulee tydsuhteen tiiyttiiii my6s
muut TEL 1 $:stii ja 2 $:n 2 momentista
ilmenevHt edellytykset. Vielii todetaan,
ettd johtavassa asemassa olevan yhtiti-
miehen tyiiskentely yhtitissd yleensd
perustuu yhtiiisopimukseen. TdmHn
vuoksi on tycisopimuksen olemassaolo

JARJESTELMAN PIIRISTA

seivitettHvd ennenkuin eldketurva jdr-
j estetddn.

Eldketurvan jHrjestdmisvelvollisuus kun
tyiintekijiillii on samassa tyiissd useita
tyiinantajia
Tulkintaryhmdn lausunnon mukaan
asian ratkaisu riippuu siitd, onko tyiin-
tekijiin katsottava olevan yhdessd tyci-
suhteessa, jossa tydnantajapuolella on
useita tydnantajia, vai onko hiin tyti-
suhteessa erikseen kuhunkin tycinanta-
jaan. Tycintekijd, jolla on samassa ty6s-
sd useita tydnantajia, on yhdessd tyd-
suhteessa, jos tycinantajat ovat tehneet
yhteisesti tycisopimuksen. Kaikkien
tyiinantajien ei tarvitse olla saapuvilla
sopimusta tehtdessd, silld toinen tytin-
antaja vai esiintyd toisen valtuutettuna.
Valtuutus voi olla my<is ns. asemaval-
tuutus. Yhdestd tytisuhteesta on kysy-
mys my6s silloin kun tycisopimus on
tehty erikseen kunkin tytinantajan
kanssa, mutta itse tytissd ei voida erot-
taa kunkin tydnantajan osuutta. Vii-
meksi mainittua seikkaa arvosteltaessa
on pi.dettdvd ratkaisevana, onko tydn-
antajilla mahdollisuutta johtaa ja val-
voa omaa osuuttaan tyiistd vai ei. Ylld
olevissa tapauksissa ovat tycinantajat
velvollisia yhdessd jtirjestiimiidn eldke-
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turvan, mikHli muut TEL:n soveltami-
sen edellytykset ovat tytisuhteeseen
ndhden olemassa.

Jos tydsopimukset on tehty erikseen
ja eri tyiinantajien osuudet tytistd voi-
daan erottaa, on tyiintekijdn katsottava
olevan useassa tyiisuhteessa. Asiaan ei
siis vaikuta se, ett[ tytintekijl tekee sa-
maa tydtd. kaikille tycinantajille. Ndissh
tapauksissa on kysymys eldketurvan
jdrjestdmisvelvollisuudesta ratkaistava
erikseen kunkin tytisuhteen osalta.

Tyiinantajan laiminlyiinti ilmoittaa
tyiintekijii TEL:n lisdel5kevakuutukseen

Kun tytinantaja on rekister<iinyt TEL
11 $:n mukaisesti tietylle tydntekijii-
ryhmdlle lisdedun, niin kysytddn, me-
nettiiiik6 tdhdn ryhmddn kuuluva tytin-
tekijti oikeutensa lisdetuun sen vuoksi,
ettd tycinantaja jlitttiii hdnet ilmoitta-
matta antaessaan vakuutuksenantajalle
tietoja vakuutuksen hoitamista varten.
Lausunnossaan tuJkintaryhmd toteaa,
ettd rekisterdimisen johdosta jokaiselle
tyiintekijdlle, joka kuuluu lisdetuun
oikeutettuun tytintekijiiryhmddn, syn-
tyy samanlainen TEL:n sddnntiksiin pe-
rustuva oikeus lisdetuun kuin hdnelld
on lain mukaiseen vd.himmdisetdkkee-
seen. Nd.in ollen tyiintekijd saa myiis
lisdedun vakuutuksenantajalta tytinan-

tajan laiminlycinnistd huolimatta. Tytin-
antajaan puolestaan saattavat tu,Ila so-
vellettaviksi vakuutusehdoissa ilmoitus-
velvollisuuden laiminlytinnin vara-lta
olevat mddrdykset.

Eliikkeen lykktiytymisen alkamis-
ajankohdan mdiirittely
Tulkintaryhmd on antanut lausuntonsa
mytis TEL 5 $:n 2 momentissa tarkoite-
tun elSkkeen lykkiiytymisen a-lkamis-
ajankohdasta. Jos tytintekijiin tyiisuhde
on jatkunut yli elSkeilin, maksetaan hd-
nelle mainitun lainkohdan mukaan tyti-
suhteen piiltyttyii eldke, jonka hdn eld-
keidn saavuttamishetkellii olisi saanut,
korotettuna vakuutusmatemaattisia pe-
rusteita noudattaen. Korotuksen mddrd
riippuu eldkkeen lykkdytymisen ajasta.
Tulkintaryhmd toteaa, ettd normaalita-
pauksessa tdmd aika luetaan alkavaksi
eldkeidn tdyttdmisestd. Jos ty<intekijii
on saavuttanut eldkkeeseen oikeuttavan
idn ennen TEL:n voimaantu'lopdivdd,
mikd. on mahdollista tyijntekij[n kuu-
luessa eliikejlrjestelyyn, jossa elhkeikd
on 65 vuotta alempi, on lykkdytymisen
kuitenkin katsottava alkaneen vasta sa-
nottuna pdiviinii. Niiin on asianlaita
riippumatta siitd, onko alennetun eldke-
id.n sisdltdvii eliikejtirjestely tullut voi-
maan samana pdivdnd kuin laki vaiko
mydhemmin.



Ennakkotietoia ty6elSkkeensaaiista
31. 12. t964

ElSketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
el6ketaitosten mybntdmien 31. 12. 64 voimassa olevien elSkkeiden lukumHdrdt ja
keskimdbrdt seuraavan taulukon mukaiset. Huomattakoon, ettd el5kkeisiin tulee
1. 1. 1965 alkaen indeksikorotus ja vanhoilte ikiiluokille (v. 1897-1916 synt.)
myiinnetty prosenttikorotus, joten keskimddrdiset eldkkeet ovatkin tiillii hetkellii
huomattavasti suuremmat kuin mitd. taulukko osoittaa.

I TEl-eEkkeet
TEL-vanhuuseld,kkeet

Keskimddr. eliike mk/kk
Eldkkeen mycintiijii Kaikki

TEL - tyiikyvytttimyyseliikkeet

TEL-eldkkeet kaikkiaan

II LEl-eliikkeet

Eliikelaji

III TEL- ia LEl-eliikkeet kaikkia,an

Eidke aji

Vanhuuseliikkeitd
Iydkyvytttimyyseldkkeitd

Keskimddr. eldke mk/kk
Kaikki

94,54
100,54
98,60

T32,7I

97,68
108,1 2
I 1 1,53
94,66

101,98

Eldkkeensaajia
M NN Yht.1\,[

57,04
65,31
67,19

827
107
380

26r
r.234

1

117,90
125,03
1t2,57
r32,7t

3.?68 1t6,47 60,53 96,302.409 1.359

Eldkevakuutusyhticit
Elekekassat
Eliikesiiiiticit

1.400
t54
854

1

Yhteensd

M N
Eldkkeensaajia

Yht.NElSkkeen mytintiijii

1.113
148
398

2

2.928
300

1. 128
t

115,06
r 34,63
r28,78

69,33
80,90
79,87
94,66

1.815
152
730

ElAkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
ElAkesdiitirit

1.661 4.358 1 19,88 72,922.697Yhteensd

ElSkkeensaajia Keskimddr. eliike mk,/kk
ElAkeIaji M N Yht. M N Kaikki
Vanhuuseldkkeitd
Tycikyvyttdmyyseliikkeiid

2.409
2.697

1.359
1.661

3.768
4.358

t16,47 60,53 96,30
119,88 72,92 101,98

Yhteensd 5.1 06 3.020 8.r26 718,27 67,34 99,35

EJdkkeensaajia Keskimddr. elAke mk,rkk
M N Yht N Kaikki
540

2.468
OQ

t2B
568

2.596
14,99
65,82

10,57
43,03

t4,78
64,69

Vanhuuseldkkeitd
Iytjkyvytttj,myys e1 akkeitii
Yhteensd I e.ooa 156 3.164 56,6e lez,zo lss,ze

Eldkkeensaajia
N Yht.

Keskimddr. elSke mk/kk
M N KaikkiM

85,62
BB,06

2.949
5.165

1.387
1.789

4.336
6.954

97,89
94,05

9,
0,

52
lo7

8.114 s.176 lrr.zso I ss,+s los,ao 87,72Yhteensd

M

M
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ElEkelunvakeskuksen
hallinloelirnet
EDUSTAJISTO

Varsinaiset jdsenet
Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston
puheenjohtaja; Suontausto, launo, la-
kit. tohtori, edustajiston varapuheen-
johtaja; Kiuektis, Lauri J., vuorineuvos;
Ngkopp, Johan, toimitusjohtala; Hete-
rrroiki, Pdivici, varatuomari; Hietanen,
Lauri, katrppaneuvos; Jaakkolo, Olavi,
agronomi; Rantanen, Vihtori, puheen-
johtaja; Nd.rotinen, Onni, puheenjohta-
ja; Hdmiiliiinen, Niilo, puheenjohtaja;
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoita-
ja; Viilikangos, Aarne I., valtiot. mais-
teri; Hauru, Veikko fil. maisteri ; Ljung-
man, Konrad, toimitusjohtaja; petters-
son, Filip, kauppat. maisteri; Tienari,
Ar'tturi, fil. maisterr; Hohenthal, Jarl,
varatuomar i ;P ontett a, Eero, professori.

Yaramiehet
Miintylii, J. E. fil. maisteri; Solonen, En-
sio, hallitusneuvos; Berghell, Helge, va-
ratuomari; Hdsto, Stig H., varatuomari;
Soartstrom, Nils, varatuomari; Peso-
r.ius, Veikko, eversti; Sirkiii, ViIjo I.,
agronomi; Saarinen, Olavi, sihteeri;
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja; Ku-
janpiiii, Vdinci, puheenjohta ja1' Lassinen,
Erkki, sihteeri; Tuuie, Kalervo, toimin-
nanjohtaja; Keiniinen, Viljo, fil. tohtori;
Hilska, Urpo, dipl. insinciciri; Ekhol.m,
Klaus, varatuomari; Haramo, Mikko,

hall.op. kandidaatti; Simoinen, Oili
hall.op. kandidaatti; Niemi, Turo, ldd-
ket. ja kir. tohtori.

XIALLITUS

Varsinaiset jdsenet
Pcsonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen
puheenjohtaja; Pentikiiin.en, Teivo fil.
tohtori, hallituksen var.apuheenjohtaja;
Virkkunen, Tapani, varatuomari; Aal-
tonen, Arvi, varatuomari; Oinas, Erkki,
varatuomari; Hiironen, Uuno, sihteeri;
Suominen, Olavi, fil. maisteri; Ahtola,
Veikko, puheenjohtaja Aminoff, C. G.,
varatuomari; Heiniuaaro, Olli, liiiiket. ja
kir. tohtori; Mannrnen, Aarre, sihteeri.

Varamiehet
Halme, Erkki, agronomi; Widdn, Rolf,
varatuomari; Markkanen, Kauko, vara-
tuomari; Kuukkanen, Viljo, puheenjoh-
taja; Ilolsos, K-J., varatuomari; Salmi-
nen, Jouko, puheenjohtaja; Ora, Jaakko,
varatuomari Somer, Pekka, lddk.kenr.
majuri; Simoinen, Olli, hall.op. kandi-
daatti.

ELAKELAUTAKUNTA

Varsinaiset jdsenet
Ojala, Olof, hallitusneuvos, Iautakun-
nan puheenjohtaja; Ahonen, Erkki, oi-
keussihteeri, lautakunnan varapuheen-
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El5kelaulaku nnan loirninnasta
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a-qiasta on annettava valitusosoituksella
varustettu piiritiis. Milloin epdtietoisuut-
ta tdssd kohden ilmenee, eldkelaitok-
sen olisi syytd ohjeita saadakseen kddn-
t-vd asiassa Eldketurvakeskuksen puo-
leen.

Elakelautakunta toimii syyskuusta
1564 alkaen kahtena jaostona, jotka
kumpikin ovat pitdneet keskimddrin
kolme istuntoa kuukaudessa. JaostokS-
sittelylld on saavutettu se etu, ettd va-
litusasian kdsittelyaika on lyhentynyt.
Eldkelautakunnan pddtris annetaan ny-
kyisin keskimddrin kahden kuukauden
l<uluessa siitd, kun valitus on saapunut
lautakunnaile. Eldkelaitokset ovat
omalta osaltaan auttaneet asiaa toimit-
tamalla lausuntonsa viivytyksettd.
Asiat, joissa elakelautakunta omasta
aloitteestaan hankkii lisdselvitystd, ja
tiiysistunnossa kdsiteltdvdt asiat viipy-
vdt tietysti lautakunnassa jonkin ver-
ran pitempddn.

Eldkelautakunnalle saapui vuoden 1964

aikana 556 valitusasiaa' Mainitun vuo-
den aikana annettiin yhteensd 524 pad'
tcistd. Vireilld olevien asioiden luku-
mddrd. joulukuun 31. piiivdnii 1964 olt
130. Valitusten lukumddrd kasvoi vuon-
na 1964 noin kaksinkertaiseksi edelli-
seen vuoteen vert'attuna.

Eldkelaitosten pddtciksissd on mycin-
teisend seikkana sanottava, ettd niiden
taso on entisestddn parantunut. Peetijk-
set ovat yleensa selvid ja asiallisia. Pe-
rustelut, joiden nojalla piiddytiidn tiet-
tyyn tulokseen, on yleensd esitetty.
Kuitenkin on todettava, ettd pientd ep6-
tarkkuutta niiyttiiii jatkuvasti esiinty-
vdn. On esimerkiksi esiintynyt piiiittjk-
sid, joista puuttuu merkintd postitus-
pdivdst[, jolloin saattaa olla mahdoton-
ta todeta, onko valitus tehty ajoissa.
Mycis elHkkeenhakijan osoite olisi mai-
nittava pddttiksessd. Epdtietoisuutta
niiyttiiii esiintyvdn my6s siitd, mistei

johtaja; Saari, Kaarlo, varatuomari;
Sauelius, Armas, fil. kandidaatti; Biitrk-
stdn, R. R., lddket. lisensiaatti; Lehto-
s?ro, Erkki, lii5ket. lisensiaatti; Suart-
strom, Nils, varatuomari; Jaatela, Tau-
no, lakit. lisensiaatti; Kaukoranta, Mat-
ti, toiminnanjohtaja; PiihLlainen, Leo,
j drj estcisihteeri.

Varamiehet
Suihko, Olavi, varatuomari; Carlsson,
Bjcirn, fil. maisteri; Luppt, AIpo, Iddket.
lisensiaatti; Valanne, Eero, Iddket. lisen-
siaatti; Ripatti, Pertti, varatuomari;
Palojtiroi, Erkki, agronomi; Raita, Yrio,
fil. maisteri; Raatikainen, Helvi, fil.
maister'.i.
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Uusia yleiskinieilS

Yleiskirje no. 1,'65 koski TEL:n 8 $ 2

momentissa tarkoitettua kansaneldk-
keen keskimddrdd. Yleiskirje jaettii.n
kaikille tydeldkelaitoksille.

Yleiskirje no. 2 65 kdsitteli Eldketur-
vakeskuksen tiedustelua ulosottoon jd-
tetyistd. vakuutusmaksuista ja konkurs-
seista. Jakelu tapahtui TEL:n mukaista
toimintaa harjoittaville vakuutusyh-
ticiille ja eldkekassoille.

Yleiskirje no. 3r'65 koski avustuskas-
salain toimeenpanosta annetun asetuk-
sen 23 $:ssd ja eliikesiidticilain 25 $:ssd
tarkoitettuja kertomuksia. Jakelu ta-
pahtui TEL:n mukaista toimintaa har-
joittaville elhkekassoilie ja -siiiiti6ille.

Yleiskirje no. 4i65 koski vakuutus-
kauden 1962-63 saamatta jddneitd va-
kuutusmaksuja. Yleiskirje jaettiin
TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville
vakuutusyhtitiille ja eldkekassoille.

Yleiskirje no. 5/'65 sisdlsi tytieldke-
kassojen tyiinimikkeille vahvistetut
LEA 5 $:ssd tarkoitetut keskipalkat
vuodelle 1965. Yleiskirje jaettiin kai-
kille tyiieldkelaitoksille.

Yleiskirje no. 6/65 koski Eldketurva-
keskuksen kustannusten korvaamiseksi
v. 1965 alusta iukien tydeldkelaitoksilta
kannettavaa ennakkomaksua. Yleiskirje
jaettiin kaikille tycieliikelaitoksilie.

Yleiskirje no. ?/65 koski luottovakuu-
tuksen perusteisiin ja luottovakuutus-
ehtoihin vahvistettuja muutoksia. YIeis-
kilje jaettiin TEL:n mukaista toimintaa
harjoittaville elHkelaitoksille.

Konllatlade
sarnrrrandrag
Ll1r
antiklal.na

Vdr tidning utkommer nu i omarbetat
skick och under ett nytt namn. Pensions-
skyddscen,tralens fcir tre dr sedan grundade
informationspublikation var avsedd att
betjdna arbetspensionssystemets interna
behov av information. PA grund hHrav ut-
delades den till pensionsanstalterna, orga-
nisationer, arbetsgivare och sidana en-
skilda personer, som pA grund av sina upp-
gifter behdvde den. Tidningen gjordes i
Pensionsskyddscentraien och den utkom
vid behov 4-5 gAnger om Aret. "Upplagan"
rikade kontinuerligt och utgjorde i slutet av
senaste ar 1500 exemplar eller det maxi-
miantal, som Pensionsskyddscentralen
kunde redigera utan specialarrangemang.

Informationsbehovet har 6kat dA syste-
rnet utvecklats och bestAllningarna av tid-
ningen har tikat i sAdan utstrAckning, att
den icke kunnat skickas t.ex. till olika fir-
mor i sE m6nga exemplar som dessa med
tanke pA sina pensionsanstalter och funk-
tiondrerna vid dessa hade cinskat. Av dessa
orsaker och dA man samtidigt kunde un-
derldtta maskinskrivningskansliets arbete,
fattade man beslut om att frin och med
ingAngen av detta Ar trycka tidningen i ett
tryckeri. Tack vare detta kan man Sven
.qtira tidningens yttre mera omvdxlande och
gdra tidningens utkomst tekniskt snabbare.

I det arbetspensionsskyddet kompletterats
har intresset ftjr allm6nna sociala frAgor
blivit Iivligare. Dd arbetspensionslagarna
redan hunnit utgdra modell ftjr andra med-
borgargruppers pensionsarrangemang och
Pensionsskyddscentralen vid genomfdran-
det av dessa kommer i en centralare
stdllning 5n tidigare, har man beslutat in-
nefatta artiklar r<irande det allmdnna so-
cialskyddet i vAr tidning. Denna utvidg-
ning torde leda till att redaktionen oftare
An hittills ntidgas ty sig tilI fcirfattarhjiilp
utom Pensionsskyddscentralen. Tidningen
kommer att fdlja med den motsvarande ut-
vecklingen i utlandet i form av nyhetsom-
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nemnanden och 6versdttningar' Varje
nummer kommer dven att innehAlla en
engelsksprAkig resum6, ndrmast med tanke
p& utbytesexemplar. Ldsarna av vAra in-
formationspublikationer gAr sAledes icke
miste om negot med anledning av refor-
men, dA tidn,ingens tidigare uppgift kvar-
stdr och innehAllet endast g6res mAngsidi-
gare. Publikationen komrner dessutom nu
att kunna bestdtlas av alla hugade och i sA
mAnga exemplar som anses vara erforder-
liet.

Vi uttalar en frirhoppning om att ldse-
kretsen stdller sig positiv tiil denna reform
Iiksom iiven ti]l de fdrfr5gningar om hjiilp
i sakkunning- och ftjrfattaruppgifter, som
lidningen vid genomftirandet av utvidgade
uppdrag nridgas framstdlla till Er.

PERSONKOD I ARBETSPENSIONS. OCH
SJUIGORSAKRINGS SYSTEMEN SAMT
BEFOLI(NINGSEEGISIRET

Arbetspensionskortets nummer
Utdelningen av arbetspensionskorten bcir-
jade hcisten 1962. Intill utgAngen av 5r 1964
hade dylika kort utdelats till ca 1,4 miljo-
ner arbetstagare.

Socialskytltlskod
Socialskyddskoden utges av Folkpensions-
anstalten. Koden 5r uttryckt i samma form
som arbetspensionskortets nummer. Detta
kunde ge anledning till ftjrvdxlingar. Pen-
sionsskyddscentralen och Folkpension,san-
stalten har pi grund hdrav tiverenskommit
om ett ftirfarande, som utgtir hinder fijr,
att arbetstagaren sAsom nummer pA sitt
arbetspensionskort skulle erhAlla nigon
annans socialskyddskod. Pensionsskydds-
centralen har Hven till Folkpensionsan-
stalten 6verl5tit uppgifter om de arbets-
tagare centralen registrerat, pi det att
dessa som sin socialskyddskod skulle er-
hAIIa numret pA sitt arbetspensionskort.

Befolkningsregisterbeteckning
Senaste ir utfdrdades en ftjrordning om
aIImdn befolkningsregisterbeteckning, som
dr den samma som socialskyddskoden. Be-
folkningsregisterbeteckningen utges tiilsvi-
dare av Folkpensionsanstalten. I bcirjan av
innevarande &r tillsattes en kommittd med
uppdrag att bereda en reform av lagstift-
ningen om befolkningsregister. Enligt pre-
Iimindra planer sku11e ovanndmnda be-
folkningsregisterbeteckning anvdndas i det
nya koncentrerade befolkningsregistersys-
temet.

Undersiiknins av tillriickligheten i
pensionsskydtlet fiir Finlands folk
Emedan frAgan om pensionsskyddets till-
rdclighet i de olika samhhllsgrupperna kan
avgdras endast genom en opartisk veten-
skaplig underscikning, anmodade Pensions-
skyddscentralen Socialpolitiska fdreningen
att verkstdlla en underscikning i. saken'
Frireningen Stog sig uppdraget och kallade
fiirfattaren av denna artikel att utf<ira
unders6kningen samt tillsatte en av sak-
kunniga sammanstdlld rfldpldgningsgrupp
att leda arbetet. Denna grupp bildades av
verkstdllande direktciren Tauno Jylhii'
docenten Pekka Ku u s i, fdrsAkringsdirek-
triren J. E. Mentylii, docenten O. E.
Niitamo, generaldirektrjren V. J. Suk-
selainen och professorn Heikki Wa-
r i s. Den sistnHmnde verkar sAsom rAd-
pl:igningsgruppens ordf6rande.

Fcir undersrikningens kostnader svarar
Pensionsskyddscentralen och Folkpensions-
anstalten.

Underscikningen, som inleddes i mars
1964, hade tre huvuduppgifter: 1) attmiita
det nuvarande pensionsskyddet eller kart-
Iiigga liiget i detta nu, 2) att projicera det
nuvarande pensionsskyddet pA framtiden
under frirutsdttning, att dndringar icke
dger rum i vdrt nuvarande system och 3)
att definiera mAlsdttningarna i Alders- och
invaliditetspolitiken utgAende frAn olika
alternativ med beaktande av de disponibla
medlen samt samhdlls- och socialpolitikens
rivriga milsdttningar samt deras inbdrdes
rangordning.

Mdtningen av det nuvarande pensions-
skyddet sker i huvudsak med hjdlp av en
som bdst pAgAende fdltundersdkning. Ge-
nom denna strdvar m.an till att mdta i
vilken grad konsumtionsmdjligheterna ftir
Aldringar och arbetsofcirmtigna i olika
grupper avviker frAn kon'sumtionsmtijlig-
heterna ftir motsvarande aktiva grupper.
Fdltunderstjkningen omfattar 2 960 intervju-
objekt. Unders6kningens befolkningssam-
pel utgcirs av en dubbel s.k. cluster samp-
Iing, det vill siiga, att man i det fdrsta ske-
det slumpmdssigt uttagit 47 understiknings-
kcmmuner och i det andra skedet de per-
soner, som skall intervjuas. Dessa dr i
Aldern 25-79 6r. Sisom intervjuare
fungerar pA landsbygden folkskolldrare
samt i stdder och k6pingar Oy Alkoholi-
Iiike Ab:s funktiondrer.

Faststdllandet av Alders- och invalidi-
letspolilikens mAlsdttningar avser upp-
gcirande av ett socialpolitiskt delprogram,
vilket fcirutsdtter, att man medels kvantita-
tiva kalkyler beaktar v5ra tillbuds stdende
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medel, undersciker de eventuella Atgiirder-nas vdxeiverkan samt strdvar till ett
genom vissa kriterier faststdllt resultat,
som uppstdllts strsom mhI. SAsom milsHtt-
ningar fdr Alders- och invaliditetspolitiken
kan alternativa normer av olika slag upp-
stdllas:

a. MAlet kan anses vara den uppnAdda
konsumtions- cch inkomstnivAns oan-
tastbarhet.

b. Den inaktiva befolkningens konsum-
tionsmcij ligheter kan tillAtas cika
pA samma sdtt som den aktiva be-
folkningens konsumtionsm6jligheter
vdxer, varvid pensionerna friljer
dndringarna i ftirtjiinstniv5n.c. En soiidarisk pensionsskyddspolitik,
vilket inr:ebdr, att pensionsskyddet
frir pensionstagarna i de ldgsta in-
komstklasserna cikas snabbare dn
pensionsskyddet i genomsnitt.

d. Pensionsskyddet i sin helhet vdxer
snabbare Hn konsumtionsmdjligheter-
na fcir hela befolkningen.

Kostnaderna f<ir unders,iikningen,'ziIka
frirdelas pA tre Ar, stiger tiII uppskattnrngs-
vis 230 000 mark.

Det har berdknats, att undersdkningenblir fdrdig frirc ulgangen av ar 1g66.

LAGMOTIONE'R OM PENSIONER
Bland de mctioner, som inidmnats tiII riks-
dagen fanns Ater flera angaende pensioner.
Vid plenum den g mars framlades bl.a.
Iciljande motioner i pensionsfrAgan, vilkahdl fcirsetts med friredragningsordningens
nummer

Lagmotioner
Nr 74 rdm. Tuulis (sp.) m.f1. Iagmotion
nr 7S med fdrslag till lag angAende
dndring av lagen om pension ftjr kommu-
nala tjdnsteinnehavare och arbetstagare;
nr 75 rdm. Sinisalos (DFFF) m.fl. lag-
m.ot. nr B0 med ftirslag tilI lag angAende
dndring av lagen om pension ftjr kom-
munala tjAnsteinnehavare och arbetstagare;
nr 139 rdm. V.R. Virtanens (DFFF) m.fl.
lagmotion nr 144 med f<irslag ti1l lag om
lndring av folkpensionslagen och till lag
om hrijning av de i folkpensionslagen stad-gade pensionerna och understciden pd
qrund av stegring av den allmdnna ltjne-
nivan; nr 140 rdm. SiiSskilahti (agr.) m.fl.
lagmot. nr 145 med frirslag till lag angaen-
de dndring av fokpensionslagen; nr 141
rdm. Flincks (s.) rn.fl. lagmot. nr 146 rneri
lrirslag tiIl lag orn dndring av folkpensions-
lagen; nr 142 rdm. Nederstrrim-Lund6ns

(DFFF) m.fl. lagmot. nr 147 n-red fcirslag
till lag angaende Sndring av folkpensions-
lagen; nr 143 rdm. Sukselainens (agr.) m.fl.
lagmot. nr 148 med fdrslag til1 lag an-
gdende dndring av folkpensionslagen; nr
144 rdm. Kuusinens (DFFF) m.fl. Iagmot.
nr 149 med fcirslag til1 lag om Sndring av
folkpensionslagen; nr 145 rdm. Jdms6ns
(agr.) m.fl. lagmot. nr 150 med frirslag till
Iag angAende dndring av folkpensionslagen;
nr 146 rdm. Ojajdrvis (ffp) m.fl. Iagmot.
nr 151 med fcirslag tili lag angaende end-
ring av folkpensionslagen; nr 147 rdm.
Sirens (s.) m.fi. lagmot. nr 152 med fdr-
slag till lag angAende dndring av folkpen-
sionslagen; nr 148 rdm. V. R. Virtanens
(DFFF) m.fl. Iagmot. nr 153 med ftirslag
tiil 1ag om dndring av sjukftirsdkrings-
Iagen; nr 149 rdm. Terdstcis (s.) m.f1. lag-
mct. nr 154 med f<irslag till lag om Hndring
av sjukfcirsdkringslagen; nr 150 rdm. Mati-
lainens (s.) m.fl. lagmot. nr 155 med frir-
slag til1 lag angAende dndring av lagen om
sjukfdrsdkringslagens ikrafttrddande; nr.
151 rdm. U. MiikelSs (s.) m.fl. lagmot. nr
156 med ftirslag til1 lag angaende dndring
av lagen om arbetsgivares socialskyddsav-
gift; nr 161 rdm. Hostilas (s.) m.fl. lagmot.
nr 166 med fcirslag till lagar angeende
dndring av lagen om pension f6r arbets-
lagare och lagen om pension fcir arbets-
tagare i kortvariga arbetsfcirhAllanden; nr
162 rdm. Noldfors (Sv.F.) m.fl. lagmot. nr
167 med frirslag till lag angAende lagen om
pension for arbetstagare; nr 163 rdm. Roi-
nes (DFFF) m.fl. lagmot. nr 168 med ftir-
slag till lag angAende dndring av lagen om
pension frir arbetstagare.

Vid plenum den 12. mars framlades bI.a.
fdljande.
hemstdllningsmotioner
Nr 63 rdm. Paasivuoris (s.) m.fl. hemst.-
mot. angaende lindrande av skattebtirdan
fcir pensionstagare; nr 106 rdm Koivistos
(sp.) m.fl. hemst.mot. angaende mcijlig-
gcirande av innehavares av tjdnst eller be-
fattning avgang frire pensionsaldern utan
ftirlust av pensionsar; nr 107 rdm. Forsius'
(sp.) m.fl. hemst.mot. anga€nde tillgodo-
rhknade av kvinnors frivilliga tjiinstgtjring
under kriget sAsom till pension berdttigan-
de tjdnstgciringstid; nr 108 rdm. Paasivuo-
ris (s.) m.fl. hemst.mot. angAende beviljan-
de av familjepensionsskydd 0t allaistatens
tjAnst staende personer; nr 420 rdm. SaI-
mela-Jdrvinens (ASSF) m.fl. hem.st.mot.
angAende koordinering av den sociala
lagstiftningen1. nr 427 rdm. Halinens (agr.)
rn.fI. hemst.mot. angaende stdllande av
socialf<irsdkringssystemen under samma
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verkstellighetsorganisation; nr 422 rdm.
Wickmans (Sv.F.) m.f1. hemst.mot. an-
gaende aviAtande av proposition om
dndring av 62 S folkpensionslagen; nr 429
rdm. Sddskilahtis (agr.) m.fl. hemst.mot.
angAende utstrhckande av lagarna om pen-
sion i arbetsftjrhAllanden att giilla hela
Finlands folk; nr. 430 rdm. Lukkarinens
(ASSF) m.fl. hemst.mot. angaende at-
gdrder fcir Astadkommande av allmdnt
tamiljepensionsskydd; nr 431 rdm. Nord-
fors' (Sv.F.) m.fl. hemst.mot. angAende an-
slutning av ett obligatoriskt familjepen-
sionssystem till vissa pensionslagar; nr 432
rdm. Rautkallios (sp.) m.fl. hemst.mot. an-
gAende reglering av pensionsskyddet fcir
andra medborgare dn de i annans tjdnst
anstdllda; nr 433 rdm. Pesonens (s.) m.fl.
hemst.mot. angaende beaktande av arbetets
anstrdngande och slitande natur vid fast-
sthllandet av pensionsAldern; nr 437 rdm.
Linkolas (sp.) m.fl. hemst.mot. angeende
avlAtande av proposition om frivilligt
anordnande av pensionsskydd fcir hus-
m,cidrar.

LOKAL RADGIVNING VID ANSOKAN
OM ARBETSPENSION
Mellan pen.ninginrdttningarna och Pen-
sionsskyddscentralen har avtalats om loka1
rAdgivning At de personer, som anstjker om
arbetspension. Avtalet omfattar samtliga
affdrsbanker, sparbanker och andelskassor
samt Postsparbankens kontor Hvensom
postanstalter med undantag av poststa-
tioner. Avtalet innebdr, att ovan ndmnda
penninginrdttningar under sina normala
cippethtilln in gs tid er

- tillhandahAller och utdelar bLanketter
och anvisningar ftir anscikan om, pen-
sion,

- vAgleder och bitriider de pensionssci-
kande vid ifyllande av ansrikningsblan-
ketten och de bilagor till denna, som
ska11 ifyllas av den scikande,

- ger rAd betrdffande anskaffningen av
specialbilagor och

- mottar pensionsans6kningar f.v.b. till
Pensionsskyddscentralen.

Penninginrdttningarna bereder tillfdlle tiil
konfidentiellt samtal mellan rAdgivaren och
den pensionsscikande.

D5 anstikan jiimte n<idiga bilagor inl5m-
nats tiIl penninginrdttningens kontor sAnder
kontoret den omedelbart till Pensions-
skyddscentralen antingen direkt eller via
sitt huvudkontor eller sin centralpen-
ninginrdttning. Pensionsskyddscentralen
riversiinder hdrefter ans6kan jdmte regis-

teruppgifiter tiII vederbtjrande pensions-
anstalt.

Antalet ifragavarande bankkontor tlch
postanstalter uppger till ca 4.000. Igang-
-qdttandet av ett sA omfattande servicendt
kommer att krdva mycket arbete oclt
givetvis dven ta sin tid. Ftjrberedelser har
dock vad anvisningar och annat material
betr:iffar redan utfcirts. IfalI trycknings-
och <ivriga arbeten kommer att hAlla tid-
tabel1en, kan rddgivningsverksamheten i
penninginldttningarna vidtaga nAsta maj.

DE SJALVSTANDIGA FORETAGARNAS
PENSIONSSKYDD
Fiiredrag om systemen i Osterrike
Avdelningschefen vid Ftjrbundet f<jr 6s-
terrikes sociaiftjrsdkringsanstalter (Haup-
verband der 6sterreichischen Sozialver-
sicherungstrdger), docenten och fil.dr..
Karl-Heinz W o 1f f gjorde pA inbjudan
av Pensionsskyddscentralen i bdrjan av
februari en ftiredragsturn6 i Finland. Han
dr sakkunnig pA pensionsarrangemangens
omrade och han har anlitats av bI. a. inter-
nationella arbetsrAdet och aktuariekong-
ressen. Dr Wolff h611 den 1. februari i Fin-
Iands Aktuarieftirening ett matematiskt
friredrag river dmnet "Die Anwendung von
Methoden der Untersuchungsforschung im
Versicherungswesen" och den 2. februari i
Stdnderhuset ett f6redrag fcir allmdnheten
om de sjdivstdndiga friretagarnas pensions-
skydd i osterrike. Den fullstdndiga rub-
riken ftjr fciredraget, som htjlls pA tyska
var "Die Alters- und Invaliditdtspensions-
systeme in dsterreich mit besonderer Be-
riicksichtigung der Pensionen der selb-
stiindig Erwerbstdtigen". Vardera ftjre-
draget gav anledning tiII en livlig diskus-
sion.

I sitt ftiredrag frir allmdnheten ndmnde
dr Wolff b1.a., att osterrikes pensionsfrirsdk-
ring med avseende pi de f6rsiikrades art
kan indelas i tre grupper: lcintagarnas pen-
sionsftirsAkring, sjdlvstiindiga ftiretagares
allmdnna pen,sionsfdrsAkring och lantbru-
karnas pen.sionsfcirsHkring. Statens tjdnste-
och befattningsinnehavare och Sven alla
tivriga, vilkas pensionsskydd anordnats
med kollektiva avtal, dr icke underkastade
dessa system.

Pensionssystemet fcir sjdlvstdndiga f6re-
tagare dr uppdelat i tvA delar: Det allmdn-
na pensionssystemet ftir sjiilvstdndiga ftire-
tagare och tiiliiggspensionsfcirsdkringen fdr
ian.tbrukare.

Den allm:inna pensionsf<irsdkringen fdr
sjiilvstiindiga fciretagare inftjrdes 5r 19S8
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och omfattar dessutom idkare av ett antal
Iria yrken. Frirsdkringspremien utgrires av
cn faststAlld procent av den beskattadc
inkomsten och erldgges manatligen. Den
hdgsta betalningsgrunden 61 4800 schiiling
( -- cirka 600 mk) i mdnaden.

De ftirsdkrade sktjter sjSlva orn de er-
forderliga meddelandena och drar fdrsorg
om att fcirsdkringspremien erldgges. Den
beskattade Arsinkomst, som utgtjr grund
fcir fcirsAkringspremien, erhalles genom att
man gar tre Ar bakAt i tiden. Premien utg<ir
fcir ndrvarande Ttlz Vo.Ilontagarnas system
motsvarar denna premie endast arbets-
tagarens ande1. Fcirbundsstatens betainings-
andel stAr i stdllet fdr arbetsgivarens andel
och de medel, som anvdnds ftir den ftirst-
ndmnda dr beroende av ndringsskattens
avkastning. Dessutom f6r systemet av sta-
ten en begrdnsad del av utjdmningen av
underskottet, och dven denna del faststdl-
ies Arligen. FdrsAkringsprem.ien uppfattas
dven sAsom obligatorisk avgift fcir tillhci-
righet tiII systemet. Den pensionsgrundan-
de inkomsten utgiires av en genomsnittlig
fdrtjdnst, som utrdknas i enlighet med f6r-
tjdnsten ftjr de 10 ftirgAende 5ren.

Pensions6ldern Hr fcir mdn 65 Ar och fcir
kvinnor 60 ir. Rdtten till Alderspension
uppst6r efter en ftirsdkringstid av 15 Ar. Fciratt erhAlla pension b<ir den f<irsdkrade
avstA frAn sin stdilning sf,som sjdlvstdndig
f6retagare. Pensionen bildas sdsom en fast-
stdlld procent av den pensionsgrundande
inkomsten och bildas av sdvdl grund- som
ftirh<ijningsdelen. Grunddelen utgtir 30 %
av den pensionsgrundande ftirtjdnsten. Fcir-
hcijningsdelen 5r beroende av antalet ftjr-
slkringsAr. Med sttjd av f<irv5rvsofdr-
maga kan den frirsAkrade erhAlla pension
efter 5 fcirshkringsAr, om han Hr helt ofcir-
mcigen att ftirvdrva sin utkomst.

Om den ftirsdkrade icke avgiir med pen-
sionen sedan han nAtt pensionsAldern, htijes
hans pension. Frir varje helt iir avgengen
med pension framskjutes erhAller den fcir-
sikrade mellan det 61:sta och 65:te ]ev-
nadsiret i gottgiireise ) 16, mellan det 66:te
cch 70:de Aret 3 Vo och frAn och med det
71:sta levnadsiret 5 %. S6som komplementtill den obligatoriska pensionen kan frivil-
liga tiildggsfcirmAner tagas i bruk.

Pensionssystemets f<irvaltning Hr cent-
raliserad. Dess egen ftirsdkringsanstalt dr
beldgen i Wien och den har tokala organ i
delstaterna.

Lantbruksf iiretagarna
SjiilvtHndiga idkare av lant- och
bruk utgcir den ena stora gruppen av

skogs
sj5lv

stiindiga fciretagare. Dessa skrites av Lant-
brukets tilldggspensionsftirsdkring, som in-
ledde sin verksamhet Ar 1958.

Sytningssystemet dr Aven i osterrike
synnerligen utbrett, vilket har till ftjljd
att behovet av den egentliga pensionen dr
mindre i denna befolkningsgrupp dn vad
den dr bland liintagarna och bland ftjre-
tagarna inom andra branscher. Denna fcir-
shkring utbetalar fasta understrid, som till
sitt belopp dr ansprakskisare An de egent-
liga pensionerna.

Den fcirsdkrade brir sjAlv i och f6r fcir-
sdkringen meddela sin inkomst direkt till
pensionsanstalten. SAv51 pensionerna som
tirsdkringspremierna dr fastslagna till sitt
belopp. Frir nArvarande betalar en lant-
brukare Arligen ftjr sin sjiilv 360 5 (: cirka
45 mk) och f6r varje barn ytterligare 180 5(- cirka 22 mk). Frirsdkringspremie er-
id.gges icke fcir iikta make. TilI rivriga de-
iar sktjtes finansieringen av detta system
av fcirbundsstaten. SAsom ersdttning frir
detta har den rikat sina inkomster frAn
lantbruket genom ett taga i bruk en sdr-
skild skatt, vars storlek dr beroende av
Idgenhetens storlek och avkastning.

Pensionernas belopp dr beroende av fdr-
sdkringstiden. Pensionen fdr Iantbrukare
utgcir 220 S (: 27 mk) i minaden och er-
iiigges 13 gAnger om Aret. Fdrutsdttning fcir
erhAllande av denna pension dr minst 35
frirsdkringsAr. De Ar, som saknas, minskar
denna pension med B-32 % av det fu1la
beloppet.

En aIImAn fdrutsiittning fcir Alderspen-
sion dr minst 15 f<irsiikrings&r. Har den
fcirsdkrades make icke egen m.otsvaranderiitt till pension, erldgges pensionen tiII
dubbelt belopp. Pension frir fcirtjiinstofrir-
mAga och familjepension liksom Hven barn-
bidrag erldgges i tjverensstdmmelse medden allmdnna pensionsfcirsHkringen fcir
sjiilvstAndiga fdretagare och dimensionernas
i entighet med Slderspensionen.

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
KREDITFORSAI(RING
Vid utgAngen av Ar 1964 var med undan-
tag f<ir kreditfrirsdkring vid retroaktivt
pensionsansvar 1786 kreditfrirsAkringar
ikraft och fiirsdkringsstocken uppgick till
200.168.000 mk. 6kningen av antalet ftjr-
sAkringar frAn Ar 1963 utgjorde 587 ochtikningen av f<irsHkringsstocken var
98.616.000 mark. KreditftirsHkringsstocken
ftjrdelar sig p& de olika pensionsanstalts-
typerna sAIunda, att fcirsdkringsbolagens
andel utgdr 44 %, pensionsstiftelsernas
37 %, pensionskassornas 1? och arbetspen-
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sionskassornas 2 %. Kreditftjrsiikringen
ttir dterldningen omfattade 76 7o av kredit-
Icirsdkringsstocken.

ItreditftjrsHkringspremien utgjordc ltir
kreditftirsdkringar vid Sterldning i medel-
tal 0,49 %, fciikreditfcirs:ikringar f6r pl-a-
ceringslan' C,gO % och fiir kreditfiirsiik-
rinririgar vid ansvarsbrist 0,55 7o av tot-
sdkringsstocken.

KreditftjrsHXringens grunder och ftjrsdk-
ringsvillkor har Andrats betr6ffande stad-
g".rd".,a rcirande kreditf tjrsdkringsf onderna
itjr den fdrsdkringspremie, som skall upp-
bdras fcir kreditftjrsdkring vid retroaktivt
pensionsansvar och ifrAga om tidpunkten
trir fcirsiikringsperiodens bdrjan.

TOLI(NINGAR
Oppet bolags i ledande stiillning sti'ende
bolagsmans arbetsfiirhillande till bolaget
I 2 S 2 mom. APL avsedd person i led11
de siiillning i oppet bolag, vilken samtidigt
aven dr bolagsm,an i bolaget, kan stA i ett
arbetsfcirhiillande, som 5r underkastat
APL, endast till den del det arbete han ut-
fdr dr baserat Ph arbetsavtal.

Skyltlishet att anortlna pensionsskvild df,
arbetstagaren i samma arbete har flere
arbetsgivare
Har arbetsgivarna gemensamt ingAtt ar-
betsavtal, stdr arbetstagaren i ett arbets-
ttirhAilande, pA basen av vilket det bcir
avgoras, huruvida arbetstagaren dr under-
kastad APL e1ler ej. Detsamma 5r fallet
om arbetsavtalen ingAtts sdrskilt f<ir sig,
men varje arbetsgivares andel icke kan
sArskiljas i sidlva arbetet. I dessa fa11 Ar
arbetsgivarna skyidiga att tillsammans
anordna pensionsskydd. Kan andelarna i
arbetet Ater sdrskiljas, existerar det flere
arbetsfcirhallanden. FrAgan om skyldighet
att anordna pensionsskydd bdr hdrvid av-
gtiras sdrskilt fcir sig ftir ettvart arbetsftjr-
hAIIandes vidkornmande.

Arbetsgivares underlitenhet att anmila
arbetstagare i och fiir tilliggspensionsfiir-
sikring i enlighet med APL
DA arbetsgivaren i enlighet med 11 S

APL registrerat tiltdgggsf<irmAn fcir en viss

grupp av sina arbetstagare, har ql!"tql
Iag"ie, som hdr till denna grupP, riitt. att

".liall tilleggsfbrman av fdrsdkringsgiva-
ren aven i Aet iail, att arbetsgivaren icke
anmdler honom di han inldmnar uppgifter
i cch ftjr f6rsdkringens skcitsel.

Faststillande av tlen titlpunkt tlf,' fram-
siutande av Pension bOrjar
I allmdnhet rdknas den i 5 $ 2 mon-r. APL
avsedda tiden ftjr framskjutande av pen-
sion fran pensionsAlderns ing6ng. Har ar-
betstagaren uppnAtt tiII pension berittigan-
de Alder frire den dag APL triidde i kraft,
b6r framskjutandet dock anses ha bcirjat
fdrst sagda dag.

NYA CIRI(ULAR

Cirkuldr nr 1/65 ber6rde i B $ 2 mom. APL
avsett genomsnittligt beiopp av folkpen-
sion. Cirkul5ret utdelades tiIl de pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet enligt
arbetspensionslagarna.

Cirkutdr nt 2/65 ber<irde fcirfrAgan om
tilI utstjkning ldmnade f6rsdkringpremier
och om konkurser. Det utdelades ti]l de
ftirsHkringsbolag och pensionskassor, som
bedriver verksamhet enligt APL.

Cirkutdr nr 3/65 bercirde i 23 $ fcirord-
ningen angeende verkstdlligheten av lagen
om understcidskassor samt i 25 $ Iagen om
pensionsstifteiser avsedda berdttelser. Cir-
kuldret utdelades till de pensionskassor och
pensionsstiftelser, som bedriver verk-
samhet i enlighet med lagen om pension
fdr arbetstagare.

Cirkuldr nr 4/65 berbrde premier frir
frirsdkringsperioden 1962-63, vilka ej kun-
nat indrivas. Cirkuldret utdelades till de
fcirsdkringsbolag och pensionskassor, som
bedriver verksamhet i enlighet med Iagen
om pension fdr arbetstagare.

Cirkuldr nr 6/65 bertirde ftirskottsavgift
ftjr ersdttande av Pensionsskyddscentralens
kostnader frAn 1. 1. 1965 och utdelades till
de pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt arbetspensionslagarna.

55



English Surnrtraries
"Tyiieldke" (Employment Pension)
The central institute for employment pen-
sion system, the Central Pension Security
Intitute, has pubiished its own information
journal since the beginning of 1962. The
journal was established for the informatiotl
requirements of the employment pension
system. At the beginning of 1965 the make-
up of the journal was changed and every
future issue is to have an English sum-
rnary <-rf the contents. The ccntents will
inciude information of a general character
on the employment pension systern. The
leading article deals specifically rvith these
matters.

Personal code numbers for the ins;lred
The em.ployment pension system was the
first in Finland to introduce a personal
identification for every individual insured,
an employment pension card. Under the
national health insurance acL that was pas-
sed subsequently, health insurance offices
have begun to issue their clients with a
corresponding code numbcr. A general
population register wiil be started by 1970
and, according to present p1ans, it will
follow the same principie of code number
registration. The article in this issue deals
r,vith the problem of coordinating these
registers.

Socio-political research
The scope of pension protection has been
broadened during the present decade, butit is sti1l a central topic in socio-political
debate. Motions put in Parliament have
argued that discrepancies sti1l exist in the
social protection of citizens. In view of the
iack of agreement regarding the worst
deficiencies, the Central Pension Security
Institute has asked the Socio-Political As-

Basic leatures olsyslerns

sociation to perform a study of the issue.
This association has experience of such
assignments and is an impartial organi-
sation. The research will be financed by
the Ccntral Pension Security Institute and
the National Pension Institute. The work
began in March 1964 and is scheduled for
completion by the end of 1966.

Farliamentary motions on employment
pension issues
A total of 939 motions was introduced in
Parliament at the beginning of the 1965
Session, proposing also improvements in
and amendments to the employment pen-
sicn system. A list on these motions is
reproduced in this issue.

Spread of social security in the world
According to an American study (Social
Securitl' Programs Throughout the World
1964), 112 out of the total of 125 states in
the world had statutory social security at
the beginning of 1964. It covered at least one
cf the following five fields: 1) old age, inva-
lidity and survivors' pension; 2) health and
maternity insurance; 3) occupational acci-
dent insurance; 4) unemploymentinsurance
and 5) the family assistance system. The
results of the study are reviewed in the
articie which has useful diagrams.

Pension protection of self-employed
persons

Mr. Karl-Heinz Wolff, Ph.D., from Vienna,
gave a speech in Helsinki at the beginning
of February at the invitation of the Central
Pension Security Institute. The subject
was the pension systems of self-employed
persons in Austria. In Finland, self-
employed persons have not yet a pension
system of their own nor are they compul-
sory covered by the employment pension
system.

Finland's pensions

1. Development of the pension systems
A national pensions system covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it, a pension is paid to
all o1d persons and the disabled. Untii 1956,
these pensions rrvere decided by the insu-

rance premiums paid which, in turn, de-
pended on the annual income of each bene-
ficiary. The system was radically reformedin 1957, the contributory principle was
abandoned and a flat-rate system was
introduced.
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The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension system in which the pen-
sions are in ratio to the beneficiary's ear-
nings was created to complement the na-
tional pensions system. This new system,
which entered into force on July 1, 1962,
covers \Mage and salary earners with the
exception of civil servants, local govern-
ment officers and sailors who have iong
had their own special systems.

2. The national pensions system
Under the National Pension Act, aII old
persons and disabled receive a pension
regardless of any other pension which
they might enjoy.

The o1d age and invalidity pension con-
sists of two parts. The base part is the
same for everybody, and the support part
is in the nature of an assistance grant.
Entitlement to the support part and its
size depend among other things on the
beneficiary's other income and number of
dependants.

The pensions are automatically adjusted
to movements of the cost of living index.

The general age of entitlement to an old
age pension is 65 years. An invalidity pen-
sion is paid to persons of 16-64 incapaci-
tated for work. In connection with these
two pensions, assistance and maintenance
increments are paid to those requiring
continuous assistance and care.

According to the Iaw, old age support is
paid to single woman aged 60-63 and also
a funeral grant.

The costs of the system are defrayed by
the beneficiaries, employers and the State
and Iocal authorities jointly.

The system is administered by the Na-
tional Pensions Institute which is subordi-
nate to Parliament.

3. The employment pension system
The system is based on two acts: the Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal Workers (LEL). The latter is
a special law for those employed under
short-term contracts (in forestry and agri-
culture, the building line and dock work).
TEL covers all other employees. Ernployers
too may elect to subscribe to the ssytem.

The compulsory minimum pension pro-
tection under the acts covers old age and
invalidity.

The age of entitlement to the old age
pension is 65 years. Entitlement to an inva-

Iidity pension arises on attaining 18 years
of age.

The size of the pension is governed under
both acts by the wages paid and the period
of service completed. Earned entitlement
to a pension benefit continues when the
job is changed or when the employee ceases
to work.

The size of the old age Pension is
calculated as the percentage, equal to the
number of years of service, of the wage
or salary. The wage or salary is the average
annual earnings of the last two years of
work. For seasonal workers, the wage is
the average of all pay received during the
years employed.

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older age
ciasses, born in 1916-1897, and grows in
accordance with the year of birth.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. Ilowever, combined with the
national pension and some other pensions,
the pension may not exceed 60 per cent of
the sum of the salary except for persons
of very smal1 means.

The size of the invalidity pension is
determined on the same bases as the old
age pension. However, also the time
between the event entitling to the pension
and the age entitling to old age pension is
counted as time or service.

Automatic linkage with the general
wage index is applied in employ'rnent pen-
sions. It is applied in calculating the pay
of eariier years and adjusting the annual
pension payable.

Employers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
insurance premium is 5 per cent of the
wage biII of insured employees. For sea-
sonal workers it is 4.5 per cent of the
wage biII.

The employer may provide for his
employees additional voluntary benefits,
creating even better pension benefits than
the rninimum level guaranteed by law.
Benefits that come into question here ine-
Iude a higher pension, suryivors' pension
and funeral grant. Employees generally
participate in the costs of such additional
benefits.

The administrative organisation of the
employment pension system is decentrali-
sed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
pension system. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding
a pension fund or pension foundation in the
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employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for
whom the system comprises four special
labour pension funds, one for each of thefour branches concerned.

The work of the various pension insti-
tutions is coordinated by the central organ,
the Central Pension Security Institute. It
keeps a register of the insured and their
pension benefits. It will also keep a re-gister of persons covered by special pen-
sions systems. The general development of
the system has aiso been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the system
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highest authority
under the system is the Ministry for Social
Affairs.
4. Special pension systems
The regulations concerning the pension
security of persons in ttre employment ofthe State cover old age, invalidity and sur-
vivors pensions and funeral grants. How-
ever, the system contains obsolete featuresand its reform to correspond to theprinciples of the employment pension sys-
tem is currently under consideration.

The pension protection of local govern-
ment officers is based today on the pen-
sion act which came into force in 1g64 and
was modelled on the employment pension
act. The financing is managed by the localgovernments and associations of com-

munes. A special communal pension insti-
tute was founded for the administration
of the system.

The persons covered by the Sailors'
Pension Act receive old age, invalidity and
survivors' pensions and funeral grants. The
insured and the employers pay jointly the
insurance premiums approved by the Mi-
nistry for Social Affairs, and the State also
participates in the financing of the system.
The system is administered by the Sailors'
Pension Fund.
5. Some population data on Finland
Finland's total population is 4.5 million
(1960), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the gainfuily employed
(1960), 4 per cent are employers and fa-
mily members assisting them, 30 per cent
are private enterprisers and family mem-
bers assisting them, 9 per cent are State
employees, 7 per cent are local government
employees and 50 per cent are other wage
and salary earners.

The distribution of the gainfully em-loyed population by occupation is: agri-
culture and forestry 35 per cent, industry
and buiiding 32 per cent, and trade, com-
munications and service industries 33 per
cent.

Population by age groups (1g60): 0-1?
years 35 per cent, 18-64 years S? per cent
and 65 years or more 8 per cent. Five per
cent of the 1B-64-year-old population are
disabled. Old persons (6b years or more)
and disabled account in aII for c. 11 per
cent of the total population.

TY6ELAKE on tilattavissa ElHketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6. Hetsinki. Vuosi-
kerran (4-6 numeroa) hinta on B mk.
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