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Palvelus ly6elEikkeen
hakiioille
Tydeldkejiirjestelmd on maksanut eliikkeitii tytieldkelakien voimaan-
tulosta lhhtien. Eldkehakemuksen tycintekijii saa jiittiiii mille tyd-
eldkelaitokselle haluaa, ja lakikin velvoittaa eldkelaitokset autta-
maan toisiaan. Eldkelaitosten ja tycinantajien yhteistytilld kaikki
on ndin voitu hoitaa tdhdn saakka. Eldkeldisten lukumddrd kasvaa
kuitenkin nopeasti - lukijat muistanevat, ettd se kolminkertaistui
viime vuoden aikana - ja kehitys jatkuu kiihtyvdllii nopeudella.
Pddasiassa pyrkimys eldkkeenhakijain jatkuvaan joustavaan palve-
Iemiseen johti siihen yhteistytiehdotukseen, minkd Eldketurva-
keskus teki rahalaitoksille ja postille ja jonka tuloksena ne touko-
kesdkuun vaihteesta ldhtien ottavat va'staan tydeldkehakemuksia ja
haluttaessa auttavat eldkkeenhakijaa neuvoilla. Asia on vield niin
uusi, ettd kokemuksista ei voida puhua mitddn. Ulkonaisesti j6rjes-
tely niiyttiiii olevan kunnossa, ja parannuksia voidaan aina tehdd.
Ennestddn tehtdvdssd mukana olleiden laitosten ja toiminimien
edustusverkkoon tdllS jiirjestelylld saatiin eri puolille maata yli
4.000 uutta tytieldkehakemusten vastaanottopistettd.

Jokaisen kunnan alueella on nyt siis useitakin paikkoja, joissa
tytintekijd voi toimittaa ellkehakemusasiansa ja saada siihen tarvit-
tavat lomakkeet ja ohjeet. Koko maahan ndin luotu palvelujdrjes-
tely tyydyttinee tdssd asiassa tarpeen pitkdksi aikaa. Rahalaitokset
ja posti ovat jokaiselle tutut ja yleensd kaikkialla lFihelld ja helposti
ldydettdvissd. Ne ovat myds ennestHdn tavalla taikka toisella yhteis-
tytissd sekd tytieldkelaitosten ettii tytieliikkkeen hakijain kanssa. Se
vdhd uutta ja outoa, mitd tdhdn laajentuneeseen toimintaan ehkd
liittyy, kuuluu toimistopriyddn palvelevalle puolelle. Eldkkeenhaki-
joille jdrjestelystd ainakin on pelkkdd etua.
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EERO PONTEVA

tluutos kansaneltskelain
tyii kyvytt6 rn yys kEs itleesee n

Kansaneldkelakia sovellettaessa on
vuoden 1957 alusta lukien pidetty tyij-
kyvyttdmdnd henkiltid, joka sairauden,
vian tai vamman takia on kykenemdtijn
huolehtimaan itsestddn voimiaan ja
kykyjiiiin vastaavalla tyiitlii. Tdmdn
yleistd tycikyvyttiimyyttii edellyttdvdn
sddnnbksen on katsottu liiaksi rajoit-
tavan tytikyvytttimyyseldkkeen mydn-
tcimahdollisuuksia, mistd syystI halli-
tus antoi vuonna 1964 eduskunnalle
esityksen kansaneldkelain 22 $:n muut-
tamiseksi niin, ettd tyrikyvytttimdnd
pidettiiisiin henkilii6, joka sairauden,
vian tai vamman takia on kykenemdttin
tekemddn tavallista tytitiiiin tai muuta
tycitd, mitd on pidettdvd ikd, ammatti-
taito ja muut seikat huomioon ottaen
hdnelle sopivana ja kohtuullisen toi-
meentulon turvaavana. Eduskunta hy-
vbksyi muuten hallituksen esityksen,
mutta lisdsi siihen vdhentddkseen shdn-
ndksen tulkinnanvaraisuutta sanat "sii-
hen verrattavaa". Viime joulukuun 30
pdivdnd annetussa laissa, joka tuli
voimaan heindkuun 1 piiiviinii 1965,

kans,aneldkelain 22 $ on kokonaisuudes-
saan ndin kuuluva:

22$
Tyiikyvyttiimiinii pidetiiiin tdtd lakia
sovellettaessa henkiliid, joka sairau-
den, vian tai vamman takia on ky-

kenemdtiin tekemddn tavallista tyii-
tdHn tai muuta siihen verrattavaa
tyiitd, mitd on pidettdvd ikd, ammat-
titaito ja muut seikat huomioon
ottaen hdnelle sopivana ja kohtuul-
Iisen toimeentulon turvaavana.

Tyiikyvyttiimdnd pidetddn aina
pysyvdsti sokeaa ja liikuntakyvy-
tiintd samoin kuin muutakin hen-
kiliiii, joka sairautensa, vikansa tai
vammansa vuoksi on pysyvdsti niin
avuttomassa tilassa, ettei hdn voi
tulla toimeen ilman toisen henkiliin
apua.

Tyiikyvyttiimyyseldke voidaan
myiintdd joko mddrdajaksi tai tois-
taiseksi.

Verrattaessa edelld olevaa pykiiliiii
tycintekijiiin eldkelain (TEL) ja lyhyt-
aikaisissa tydsuhteissa olevien tytinte-
kijdin eliikelain (LEL) vastaaviin py-
kdliin voidaan todeta, ettii tytikyvytttj-
myyseldkkeen saamisen edellytykset
ovat kaikissa kolmessa laissa pddpiir-
teiltddn samanlaiset, ne edellyttdvdt
ammatillista tyiikyvyttiimyyttii. - Sekii
TEL:n ettd LEL:n mukaan oikeus tyii-
kyvytt<imyyseldkkeen saamiseen on 18

vuotta tdyttdneelld tytintekijiilld, joka
sairauden, vian ja vamman takia on
kykenemdttin suorittamaan entistd tyti-
tddn tai muuta tydt5, mitd on pidettdvd
ikd, ammattitaito ja muut seikat huo-
mioon ottaen hdnelle sopivana ja koh-
tuullisen toimeentulon turvaavana ja
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tytikyvyttcimyyden, sen alkamisesta ku-
lunut aika huomioon ottaen, voidaan
arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti ve-
hintddn vuoden ajan. - Tycikyvyttci-
myyseldke mydnnetddn joko mddrd-
ajaksi tai toistaiseksi sen kuukauden
alusta, joka ldhinnd seuraa tyrikyvyttij-
myyden alkamista, ei kuitenkaan ta-
kautuvasti vuotta pitemmdltd ajalta
ennen eldkkeen hakemista.

Edellii selostetuista sddnnriksistd
ilmenee kuitenkin, ettd TEL:n ja LEL:n
tydkyvytttimyyssddnncikset poikkeavat
kahdessa olennaisessa kohdassa kan-
saneldkelain vastaavista sddnniiksistd.
Ensiksikin sekd TEL:n ettd LEL:n mu-
kaisen tyrikyvyttiimyyseldkkeen saami-
sen ehtona on, ettd ty6kyvyttrimyyden
voidaan arvioida jatkuvan yhdenjaksoi-
sesti vhhinthdn vuoden ajan, ja toiseksi
tycikyvyttcimyyseldke voidaan myrintdd
takautuvasti sen kuukauden alusta,
joka ldhinnd seuraa tycikyvyttcimyyden
alkamista, ei kuitenkaan takautuvasti
vuotta pitemmdltd ajalta.

Kansaneldkelain mukaisen tytikyvyt-
ttimyyseldkkeen saamisen edellytykse-
nd ei endd ole tydkyvyttiimyyden pysy-
vyys tai, ettd se kestettyddn kuusi
kuukautta kestdd vielS huomattavan
pitkdn ajan, vaan sen saamisen ehtona
on vain se, etta oikeus sairausvakuu-
tuslain mukaiseen pdivdrahaan on la-
kannut (tai ettii plivdrahahakemus on
sairausvakuutuslain 14 ja 15 $:n mu-
kaan hyldtty).

KansanelHkelain mukaista tyrikyvyt-
tiimyyseldkettii ei kuitenkaan voitane
mytintdd aivan lyhyen, pari kolme viik-
koa kestdvdn tycikyvyttiimyyden takia"
Tiihiin viittaavat eldkkeen maksutapaa
koskevat mddrdykset. Niiden mukaan

eldke maksetaan kuukausittain hake-
musta seuraavan kukauden alusta lu-
kien. Sitd ei voida maksaa takautuvasti.
TiittH pohjalta ldhtien voitaneen katsoa,
ettd tyiikyvytttimyyseldkkeen saamisen
edellytyksend on, ettd hakija on kyke-
nemdttjn tekemddn tavallista tydthiin
eldkettd hakiessaan ja seuraavan kuu-
kauden alussa ja ettti hdnen tyrikyvyt-
tdmyytensd voidaan arvioida jatkuvan
ainakin kuukauden ajan. Tdmh mer-
kitsee keskimddrin ainakin puolentoista
kuukauden kestoa.

Ennen kuin vakuutettu voidaan kat-
soa kansaneldkelain mukaan oikeute-
tuksi ty6kyvytttimyyseldkkeeseen, on
todettava, ettd

1. hHnen oikeutensa sairausvakuutuslain
mukaiseen piivdrahaan on lakannut(tai hdnen p:iivdrahahakemuksensa on
hylAtty),

2. hdnen tyiikykynsA on alentunut sairau-
den, vian tai vamman vuoksi,

3. hdnen tycikykynsii alentuminen on niin
suuri, ettd se estdd hiintii tekemiistd
tavallista tyritAiin,

4. hiin ei kykene tekemdd,n ,tavallista tyci-
hdnsd verrattavaa tycitd, jota on pidet-
tiivii ikii, ammattitaito ja muut seikat
huomioon ottaen hAnelle sopivana j,a
kotrtuullisena toirneentulo,n turvaavana
tai

5. hdn on pysyvdsti sokea, liikuntakyvytdn
tai sairautensa, vikansa tai vammansa
vuoksi pysyvdsti niin avuttomassa ti-
lassa, ettei hdn voi tulla toimeen ilman
toisen henkil6n apua.

1. Piiiv6rahaoikeus SVL:n mukaan

Korvaukseksi sairaudesta johtuneesta
ty<ikyvyttcimyydestd suoritetaan sai-
rausvakuutuslain nojalla pdiv6rahaa.
Tltikyvytttimyydellii tarkoitetaan sel-
laista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka
kestdessd vakuutettu on sairauden edel-
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leen jatkuessa kykenemdtrin tekemddn
tavallista tydtiiiin tai tytitd, joka on
siihen ldheisesti verrattavaa.

Pdivdrahaoikeuden edellytyksend on
edelleen,

- ,ettii vakuutettu on 16-64 vuotias,

- ettei vakuutettu oIe ol1ut sairauden
aiheuttaman tytjkyvytt6myyden alka-
mista viilittdmdsti edeltAnyttd kolmen
kuukauden aikaa omasta syystddn vailla
omaa tai toisen tytjtd sekd

- ettd tyijkyvytttimyys on jatkunut miiii-
rdtyn odotus- eli karenssiajan, joka on
tycikyvytttimyyden alkamispiiiviin ja 14
sitii Idhinnii seuraavan arkipiiiviin pi-
tuinen.

Samaksi sairaudeksi katsottavan sai-
rauden johdosta suoritetaan pdivdra-
haa sen kalenterikuukauden loppuun,
jota seuraavan kuukauden aikana pdi-
vdrahan suorituspdivien luku nousisi
300 piiiviidn.

2. Sairaus, vika tai vamma

Tyrikyvyttrimyyseldkkeen mydntamisen
yhtend ehtona on ,ettd tytikyvyn alen-
tumisen syynd on sairaus, vika tai
vamma. Jos tyiikyvyttiimyys johtuu
muista syista, kuten tytinhaluttomuu-
desta tai tycittcimyydestd, ei tytikyvyt-
tcimyyseldkettd voida mycintdd. Jos
vakuutettu esimerkiksi luonnevikaisuu-
den vuoksi ei tee tytit[, voidaan hdntd
pitiiii tydkyvyttcimyyseldkkeeseen oi-
keutettuna vain harvoissa poikkeus-
tapauksissa. Ei myciskiiiin alkoholistia
yleense voida pitdd lain tarkoittamana
tycikyvyttiimdnd, ellei sen seurauksena
ole syntynyt sairaalloisia muutoksia
joihinkin elimiin, kuten hermostoon,
syddmeen tai maksaan.

3. Tyiikyvyttiimyysaste

Vaikka tydkyvyttcimyyden arvioinnissa
otetaan huomioon muutkin kuin puh-
taasti Iddketieteelliset tekijdt, on va-
kuutusldHketieteessd yleisesti omaksu-
tun kannan mukaan ammatilliseen
tyrikyvytttimyyteen perustuvan tydky-
vyttdmyyseldkkeen mydntdmisen edel-
lytyksend miltei poikkeuksetta, ettd
hakijan tytikyky on alentunut vdhin-
tddn puolella. - On kuitenkin huomat-
tava, ettd lddketieteellisesti arvioituna
suurirnddrdinenkddn henkinen tai ruu-
miillinen vajavuus ei oikeuta eldkkeen
saamiseen, jos asianomainen vajavuu-
destaan huolimatta kykenee terveyt-
tddn vaarantamatta tekemddn tavallista
tytitddn, mutta toisaalta taas pienempi-
kin sairauden, vian tai vamman aiheut
tama haitta riittdti elHkkeen mycintdmi-
seen, jos se estdd pitkiille erikoistunutta
ammattimiestd jatkamasta ammattinsa
harjoittamista ja tekemdstd muuta sii-
hen verrattavaa tyijtd.

4. Tavallinen tyii tai siihen
verrattava tyii

Tytikyvyttrimyyseldkkeen myrintdmisen
edellytyksend on, ettei. vakuutettu ky-
kene tekemddn tavallista tyiitiidn tai
muuta siihen verrattavaa tyiitd, mitd
on pidettdvd ikd, ammattitaito ja muut
seikat huomioon ottaen hdnelle sopi-
vana ja kohtuullisen toimeentulon tur-
vaavana.

Tavallisena tytind. on pidettiivii sitii
tycitd, jota vakuutettu pisimmdn ajan
pdivdstd tekee ja josta hdn saa peeasial-
lisen toimeentulonsa. Jos vakuutettu
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joutuu tycikyvyn alentumisen vuoksi
luopunraan lisd- tai ylitciiden tekemi-
sestd, ei hiint:i voida tdmdn vuoksi
pitii:i tyrikyvyttdmdnd, vaikka hdn oli-
sikin pitkdn aikaa sHdnntjllisesti tehnyt
mainittuja lisd- tai ylit<iitii. Esimer-
kiksi, jos suuren perheen diti, jonka
pddasiallisena tehtdvdnd on kodinhoito,
joutuu tytikykynsii alentumisen vuoksi
jdtthmdiin vakinaiset siivouspaikkansa,
ei hdntd voida pitdd tycikyvytttimdnd,
jos hdn edelleen kykenee suorittamaan
perheensd kotitaloustycit. Toisaalta
taas jos esimerkiksi kansakoulun opet-
tajana toimiva pienen perheen eiti,
joka pddasiallisesti on hoitanut vaki-
naista opettajan tointansa, joutuu siitd
luopumaan siihen kykenemdtttimdnd,
hdntd on pidettiivii lain tarkoittamana
tycikyvyttcimdnd, vaikka hdn kykeni-
sikin edelleen hoitamaan pienen per-
heensd talouden.

Arvioitaessa minkdlainen vakuutetun
tavalliseen tycihtin verrattavan tyiin
tulee o1la, jotta sitd voitaisiin pitiiii
hdnelle sopivana ja kohtuullisen toi-
meentulon turvaavana, on huomattava,
ettd mitd vanhempi vakuutettu oo,
mitd kauemmin h5n on tydskennellyt
ammatissaan, mitd erikoistuneempi hdn
on omaan alaansa, sitd pienempi on
sopivien tciiden piiri ja pdinvastoin,
nuorelle ja ammattitaidottomalle sopi-
vien ttiiden piiri on laaja.

Kohtuullisen toimeentulon turvaa-
vana voitaneen pitdd sellaista asian-
omaisen voimia ja kykyjii vastaavaa
tyiitd, josta ansiotulot ovat vdhintddn
puolet entisistd. Edellytyksend kuiten-

kin oh, elter rnainittuja ansiotuloja
suoriteta sosiaalisista syist[ tytistd, jolla
ei ole kdytdnntjllistd merkitystd.

Lisdksi on huomattava, ette jos va-
kuutettu, joka on tullut kykenemdttti-
mdksi entiseen tydhcinsd, kuntoutetaan
suostumuksensa mukaisesti uuteen am-
mattiin, on hdnelle sopivana tytind
pidettdvd mycjs tdtd uutta tycitd ja sii-
hen verrattavaa tycitd.

5. Sokea, liikuntakyvytiin ja avuton

Sokeaa, liikuntakyvytcinsd tai avutto-
massa tilassa olevaa pidetdiin lain tar-
koittamana tycikyvyttiimdnd, jos hdnen
sokeutensa, liikuntakyvyttiimyytensd
tai avuttomuutensa on pysyvH.

Tilaa voidaan pitdd pysyvdnd lain
tarkoittamassa mielesse, kun on toden-
ndkciisth, ettd se kestdd vdhintddn kaksi
vuotta ja tilan parantuminen senkin
jSlkeen on epevarmaa.

Sokeana pidetiiiin henkiltid, jolta
puuttuu suuntausnekij hdnelle tunte-
mattomassa paikassa.

Liikuntakyvyttrimdnd pidetiSn hen-
kilciii, joka ei voi kiiyttiiii alaraajojaan
liikkumisessa.

Avuttomana, joka ei voi tulla toi-
meen ilman toisen apua, pideteHn hen-
ki16a, joka tarvitsee toisen henkilcin
apua sddnntillisesti huomattavan mo-
nessa jokapdivdisen eldmdn toimin-
nassa, kuten peseytymisessaen, pukeu-
tumisessaan, sytidessddn tai tarpeillaan
kdydessddn.
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OLOF OJALA

El5kelaitosten lausunnol
valitusvir.anornaisille ia loirnenpileel
asian ollessa vineill5 valilusasteella

Lausunnon antamisen osalta esitthisin
toivomuksen siit6, ettd lausunnot annet-
taisiin mahdollisimman nopeasti. Kiiy-
tdnntissd nHin useimmiten tapahtuukin.
Eldkelautakunnassa voitiin valmistavat
toimenpiteet vuonna 1964 suorittaa niin
nopeasti, ettii piiiitiis normaalitapauk-
sissa voitiin antaa noin kahden kuu-
kauden kuluessa siitd, kun valituskir-
jelm6 oli saapunut. Lausunnossa olisi
asiaan oleellisesti vaikuttaviin seikkoi-
hin kiinnitettdvd huomiota samoin kuin
siihen, onko valitus mddrdajassa tehty.
Ellei ndin ole ja valituskirjelmdssd on
esitetty mytihdstymiselle syitd, on
ndistd annettava lausunto. Kun kdy-
tdnncissd on esiintynyt pddtiiksid, joihin
ei ole merkitty postituspdivdd, on eld-
kelaitoksen syytd lausuntoa valmistel-
lessaan tarkistaa, etteivdt asiakirjat
tiiltii kohdin ole puutteelliset. Mikbli
valitus on mddrdajassa tehty, asiasta ei
tarvitse sisiillyttiiii lausuntoon mai-
nintaa.

Milloin valituskirjelmd koskee vain
jotain mddrHttyd osaa pddtiiksest5, on
lausunnossa tietenkin kiinnitettiivii tii-
hdn kohtaan erityistd huomiota. Sa-
malla on eldkelaitoksen kuitenkin tut-
kittava piiiitds muiltakin osin ja annet-
tava asiasta kokonaisuudessaan lau-
sunto.

Eldke-etuuksien osalta on lausun-
nossa syytd aina mainita, ovatko ne
vdhimmdisehtojen mukaiset vai onko
lisdetuja. Jos viimeksi mainittuja on, on
mydskin ilmoitettava, onko ne rekis-
teriiity ja milloin t5md on tapahtunut.
Asian selvittdmiseksi tarvitaan usein
lishselvitystd, ja tarkoituksenmukaista
sekd asian kiisittelyii nopeuttavaa n[yt-
tdisi olevan, ettd eldkelaitos tarvittaessa
hankkii tdmdn selvityksen.

Kdytdnnrissd tapahtuu nykyisin mel-
ko usein, ettd eldkelaitos valituksen
johdosta antaa uuden pddttiksen ja lau-
sunnon yhteydessd ilmoittaa ndin teh-
neensd, selostaen pddtdksen sisdlliin tai
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liittiien jdljenn6ksen pddttiksestl lau-
suntoonsa. Eldkelautakunta on asettu-
nut sille kannalle, ettd nriin ei saisi
menetelld ja sisiillyttiinyt pdiitiiksiinsii
mytis nimenomaan lausuman siitd, ettei
eldkelaitoksen olisi pitdnyt ratkaista
asiaa uudella pddtcikselld sen ollessa
valituksen johdosta vireilld eldkelau-
takunnassa.

Syynii siihen, ettd eldkelaitokset ovat
ryhtyneet soveltamaan tdllaista kiiy-
tdnt65, on ilmeisesti ollut halu palvella
asiakkaita mahdollisimman joustavasti
ja tehokkaasti. Toisaalta tdllainen me-
nettely kuitenkin on omiaan aiheutta_
maan sekaannusta. Valittaja todennd_
ktiisesti luulee saamansa uuden pd[-
tdksen olevan lain edellyttdmdn pdd-
tciksen valitukseensa ja ylldttynee
useimmiten, kun hdn mytihemmin saa
eldkelautakunnan pddtdksen. Jos hdn
valittaa uudestakin pddtciksestd ja saa
siten eldkelautakunnan pddttiksen en-
simmdiseen valitukseensa, ei hdn tiedd
missd vaiheessa hdnen asiansa on. Ja
kun eldkelautakunta on ottanut p6d-
tcikseensd eldkelaitoksen lausunnon
perusteella lausuman myds uudesta
pdttiksestH, on uudesta piiiittiksestii
tehty ratkaisu tietdmdttd mitddn siitd,
mitii eliikkeensaaja asiasta valituskir-
jelmlssd sanoo. ElAkelautakunnan on
siis annettava asiasta uusi pii6tds.
Vield mutkallisemmaksi asia tulee, jos
uudessa pdttiksessd on virhe, jonka eld-
kelautakunta huomaa.

Kysymyksen selvittdmiseksi on syytd
kdsitellii erditd yleisid periaatteita ja
sen jdlkeen selvittdd, mikd on TEL-LEL
lainsSdddnncin suhde ndihin periaattei-
siin. Tdlltiin on ensinnd syytd lyhyesti

suorittaa pieni kertauskurssi erdiden
kdsitemdHritelmien kohdalta.

Vanhastaan jaetaan valtion toiminta
lainsdddlntcitin, lainkdyttijcjn ja hallin-
toon. Lainsaiiiddnntillei saatetaan voi-
maan oikeussddnnciksid, lainkdytttid
taas on se valtion toiminta, jossa m5d-
rdmuotoista prosessuaalista menettelyd
noudattaen oikeusalamaiselle annetaan
oikeussuojaa vahvistamalla auktorita-
tiivisesti, tavallisesti erityisen tuomio-
istuimeksi organisoidun elimen arvo-
vallalla ja lopulliseksi tarkoitetulla
tavalla, mitd yksittdistapauksessa on
pidettdvd voimassaolevan oikeusjdrjes-
tyksen mukaisena ratkaisuna. Hallinto
mddritelldiin nykyisin tavallisimmin
negatiivisesti lausumalla, ettd hallintoa
on kaikki se valtion ja muiden julkis-
yhteistijen toiminta, mikd ei ole lain-
siiSdiintijd eikd lainkdyttcid. Huomatta-
vaa on, ettd hallinnon kdsitteelle ei
maassamme ole tunnusomaista se, ette
toimenpiteiden suorittajana on julkinen
viranomainen.

Muodollisella lainvoimalla tarkoite-
taan prosessioikeudessa sit5, ettd toi-
menpidettd vastaan ei ole en55 kdytet-
tivissd mitiidn varsinaisia muutoksen-
hakukelnoja. Lainkiiytttjasioissa annet-
tavat pddtcikset saavuttavat yleensd
tdmHn ldinvoiman, mutta lisdksi niin
sanotun asiallisen lainvoiman eli oi-
keusvoiman, jolla tarkoitetaan sitd,
ettd ratkaisu on tullut sillS tavoin
sitovaksi ja pysyvdksi, ettd sitd on
noudatettava. Oikeusvoimaista pen-
t<istii ei sen antaja eikd ylempikSSn
viranomainen voi toisensisdlttiiseksi
muuttaa. T6llaista asiaa ei saa edes
ottaa kdsiteltdvdksi.
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Hallintotoimetkin tulevat lainvoimai-
siksi niissd tapauksissa, joissa muutok-
senhakutie on kdytettdvissH. Muodolli-
sella lainvoimalla ei kuitenkaan ole
hallinnossa samaa merkitystd kuin
yleisprosessioikeudessa, koska hallinto-
viranomaisella on laajassa mitassa
valta itse oikaista aikaisempia hallin-
totoimiaan. Muutoksenhakukeinojen
kdyttdminen ei hallinnossa, kuten
siviili- ja rikosprosessissa, siis ole ainoa
keino muutoksen saamiseen. Kysymys
siitd soveltuvatko oikeusvoimaperiaat-
teet hallintotoimintaan, on sen sijaan
vaikeampi ratkaista. Hallinto-oikeu-
dellisessa lainkdytttimenettelyssd an-
nettujen pddtcisten osalta katsotaan
yleisten prosessioikeudellisten oikeus-
voimaperiaatteiden soveltuvan. Hallin-
totointen osalta ei sen sijaan ratkaisu
ole niinkdHn yksinkertainen. Tosiasial-
Iisten ja yksitysoikeudellisten tointen,
yleismddrdysten, virkakdskyjen ja
-mddrHysten ei katsota saavan oikeus-
voimaa, ei myiiskddn kielteisten hal-
lintopddttisten. Riita-asioihin verratta-
vat asiat saavuttavat usein oikeusvoi-
man, samoin sellaiset pddttjkset, joilla
perustetaan yksityiselle taloudellista
laatua olevia oikeuksia, varsinkin mil-
loin on kysymys pysyvdisiksi tarkoite-
tuista jdrjestelyistd.

Keinot, joiden avulla haetaan muu-
tosta pddtiiksiin, olipa kysymyksessd
lainkiiyttci tai hallintotoiminta, voivat
olla joko yleisid e1i sd5nntjllisid tai
ylimiidriiisiii. Hallinnon, mutta ei sen-
sijaan lainkbytiin alalla esiintyy lisdksi
mahdollisuus muuttaa tehtyii piiiittisti
ns. itseoikaisulla, joka luonteeltaan on
melko liihellii ylimiiiiriiisiii muutoksen-
hakukeinoja. Itseoikaisu voi teoriassa

tapahtua joko viranomaisten omasta tai
asianomaisen aloitteesta ja sisdltdd sen,
ettd sama viranomainen, joka on asian
ratkaissut, ottaa asian uudelleen kdsi-
teltdvdkseen ja antaa siind uuden toi-
sensis6ltijisen pddttiksen. Huomattava
on kuitenkin, ettd itseoikaisu voi, jollei
nimenomaan jonkin asian osalta ole
toisin sdddetty, tulla kysymykseen vain
sellaisen hallintotoimen ollessa kysy-
myksessd, joka ei saavuta oikeusvoi-
maa.

Kdsiteltdvdndmme olevan problee-
man teoreettisen selvittelyn kannalta
on vielS mainittava ns. lis pendens
periaate, joka prosessioikeudessamme
on toteutettu OK 25: 21 $:ssd, jonka
mukaan oikeudenkdyntivirheeksi 1ei-
mataan se, ettd tuomioistuin on "tuo-
minnut asian ollessa haastettuna toi-
seen oikeuteen". Lis pendens merkitsee
siis sitH, ettd juttu on sidottu siihen
tuomioistuimeen, jossa asia on pantu
vireille. Tdmd sidonnaisuus on meilld
ehdoton prosessinedellytys, ts. jos tuo-
mioistuin havaitsee sielld vireille pan-
nun jutun olevan jo ennestadn vireilld
samassa tai toisessa oikeudessa, sen
tulee omasta aloitteestaan jdttdd asia
kiisiteltdviiksi ottamatta.

Professori Merikoski, joka meillh on
perusteellisimmin selvitellyt niiitd ky-
symyksid, on omaksunut sen kannan,
ettd itseoikaisupyynndn tekeminen ei
katkaise valitusajan kulumista eikd estd
valituksen tekemistd, mutta ettd vali-
tuksen ns. devolutiivinen vaikutus,
milld tarkoitetaan sitii, ettd asia siir-
tyessddn valitusasteen kdsiteltdvdksi,
Iakkaa olemasta vireillS pddttiksen
antaneessa viranomaisessa, johtaa sii-
hen, etta itseoikaisuasian tdytyy vali-
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tusajan umpeen kuluttua raueta vali-
tuksen tultua vireille.

Kdsitykseni mukaan eldkelaitosten
toiminta niiden antaessa etiikepddttiksiii
on hallintotoimintaa, mutta eldkelauta-
kunnan ja vakuutusoikeuden toiminta
sensijaan lainkdyttcid. Huomioon ottaen
edelld esitetyn teoreettisen selvityksen
ntiytttiii kuitenkin olevan niin, ettd
rajanvedolla tdssd kohdin ei ole suurta
kdytiinntillistd merkitystd, koska itseoi-
kaisu voi tulla kysymykseen sellaisen
hallintotoimen osalta, joka saavuttaa
oikeusvoiman. Ja kun eldkepddtcikset
merkitsevdt yksityiselle tdrkedksi kat-
sottavan etukysymyksen ratkaisemista
pysyvdksi tarkoitetulla tavalla, on ne
ilmeisesti luettava niiden hallintotoin-
ten ryhmddn, jotka saavuttavat oikeus-
voiman. Itseoikaisu voi ndiden osalta
ndinollen tulla kysymykseen vain siind
laajuudessa, kuin tdllainen mahdolli-
suus on laissa nimenomaan jiirjestetty.

TEL:n 21 a g:n 1 momentti. koskee
purkua ja on purkuoikeus siind annettu
vakuutusoikeudelle. Pddttiksen muutta-
minen voi tdmdn nojalla tulla kysy-
mykseen sekd elhkkeensaajan eduksi
ettd vahingoksi. Toinen momentti antaa
eldkeLaitoksellekin itseoikaisuoikeuden,
jos kysymys on evetyn edun mydntd-
misestd tai mydnnetyn edun lisddmi-
sestd. Edelld esitetyn teoreettisen sel-
vittelyn pohjalta ndiden sddnndsten
tulkinta on yksinkertainen. Valitus
aiheuttaa sen, ettd asian kdsittely
ensimmdisessd asteessa pdiittyy eikd
itseoikaisua silloin voida kdyttiiii. Epii-
selvyyttd tdssd kohdin ovat omiaan
aiheuttamaan ndihin sddnniiksiin sisdl-
tyvHt kaksi kin-pdiitettd. Ensimmdi-
sessd mom:ssahan sdddetddn, ettd va-

kuutusoikeus voi valitusajan pddtyttyH-
kin purkaa pddtiiksen ja 2 momentissa
lausutaan, ett6 eldkelaitoskin voi kdsi-
tell6 asian uudelleen. Voidaanko ndistd
sanonnoista vetdd se johtopddtcis, ettd
itseoikaisu voisi tapahtua valituksen
vireilldollessakin?

Vastaavanlaiset purku- ja itseoikai-
susddnncikset sisdltyvdt muihinkin vii-
me vuosina annettuihin eldkelakeihin.
Sanamuodollisesti esiintyy kuitenkin
ndissd sddnntiksissS erditd eroavaisuuk-
sia. Kansaneldkelaissa on vastaavat
kin-pdd,tteet, merimieseldkelaissa sensi-
jaan nditd piidtteitii ei ole. Valtion vir-
kamiesten perhe-eldkelaissa sekd kun-
nallisten viranhaltijain ja tytintekijiiin
eldkelaissa sensijaan on nimenomaan
sdddetty, ettd nditii sddnntiksid voidaan
soveltaa vain lainvoimaisen pddtciksen
ollessa kysymyksess[. Samansisdlttji-
seksi on ns. eldkesd[ntcikomitea ehdot-
tanut nditd sddnniiksid ehdotuksessaan
valtion eldkelaiksi.

Siinii hallituksen esityksessS, jonka
perusteella 21 a S liitettiin lakiin, ei
perusteluissa ole laajemmin selitetty
sddnntjksen sisdllystd, vaan vain vii-
tattu kansaneldkelain ja merimieseld-
kelain vastaaviin, joustaviksi todettui-
hin sddnnciksiin. Ede]ld esittdmrini teo-
reettiset ndktikohdat huomioon ottaen
on ilmeisesti katsottava, ette 21 a g:n 1

momentissa esiintyvd kin-pHdte rajoit-
tuu koskemaan vain tdtd momenttia ja
on otettu tekstiin vain sen johdosta,
ettd momentin alkuosassa on viittaus
2L $:6dn, joka sisdltiiii valitusta ja
valitusaikaa koskevat sddnniikset.

Tdtd tulkintaa tukee mytis kansan-
eldkelain 45 g:ddn 4.11.1960 tehty
muutos. Pykdliiiin lisdttiin tdlliiin sddn-
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niis siitd, ettd eldkelaitos voi vireilld
olevan muutoksenhaun estdmdtt?i vdli-
aikaisesti ryhtyd maksamaan eldkettd
tai korottaa eldkkeen miiiiriiii, jos val-
tuutetun terveydentilassa tai olosuh-
teissa on tapahtunut hdnen oikeuteensa
vaikuttava olennainen muutos ja ettii
tdstd on heti ilmoitettava sille vali-
tusasteelle, jossa valitusasia on vireilld.
Tdmdn lainmuutoksen perusteluissa
todettiin sddnntis vdlttimiittcimdksi, ni-
menomaan sen vuoksi, ettd oikaisua ei
voida toimittaa muutoksenhaun ollessa
vireiliii.

Pdiidyn ndin ollen siihen, ettd TEL:n
21 a $:ii2i on tulkittava siten, ettd eldke-
Iaitos ei saa suorittaa itseoikaisua sil-
loin kun sen antamasta pddtiiksestd on
valitettu.

Lopputuloksen ollessa tdmdn, on
kuitenkin syytd harkita, miten asioiden
hoito olisi kdytdnntissd jdrjestettdvd,
jotta eldkkeensaajat eivdt joutuisi kdr-

simddn pddttisten viipymisen vuoksi.
Olisi Iuotava menettely, jonka avulla
ratkaisut tdllaisissa asioissa saadaan
aikaan mahdollisimman nopeasti. Tar-
koituksenmukaisinta lienee tdlltiin me-
netelld siten, ettd eldkelaitos, todetes-
saan lausuntoa valmistellessaan ettii
piiiit<is olisi oikaistava, lausunnossaan,
todettuaan tdmdn ja oikaisun tarp'een
perustelut, pyytiiii valitusastetta pa-
lauttamaan asian. Valitusasteessa olisi
tdllaiset asiat kdsiteltdvd kiireellisind'
Jdrjestelmdn toteuttaminen edellytttiii
lisdksi, ettd milloin eldkelaitos muutoin
kuin valituksen johdosta valitusajan
viel6 kuluessa toteaa, ettd syytd oikai-
suun on, oikaisupddtiistd ei tehdd en-
nenkuin valitusaika on kulunut umpeen
ja eldkelautakunnalta tai vakuutusoi-
keudelta on tiedusteltu, onko pddttik-
sesta mahdollisesti valitettu. Mikali
valitus on tehty, olisi eldkelaitoksen
pyydettdvd asian Palauttamista.
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ERKKI PAHKINEN:

Kausiyaihtelusta LEl.-tV6aloilla

Yleistd

Lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien
tydntekijdin eldkelaki (LEL) sdddettiin
silmiilliipitIen sellaisia tytialoja kuten
maa-, metsd-, rakennus- ja satama-a1a,
joille kausivaihtelusta johtuen lyhytai-
kaiset tycisuhteet ovat tunnusomaisia.
Eliikejdrjestelmdn nyt jo toimittua
runsaat kolme vuotta on Eldketurva-
keskuksen tietokoneilla hoitamaan tyci-
suhderekisteriin kerddntynyt LEL-tili-
tystietoja siksi pitkiiltii ajalta, ettd
tytialojen kausiluonteisuutta on mah-
dollisuus mitata, ja verrata havaittua
vaihtelua esim. Tytimarkkinatutkimus-
toimiston tycipanostietoihin.l) Sopivan
aineiston thhdn tarkoitukseen tarjoaa
Eldketurvakeskuksen maaliskuussa 1965

toimeenpanema tilastoajo. Siind tilitys-
tiedot kerdttiin joka kymmenennestd
tytintekijdstd, jolle oli ajalta ennen
syyskuuta 1964 kirjattu vdhintd5n yksi
LEl-tilitys. Kysymyksessd on siis 10 /o
ndyte koko LEl-aineistosta, jota tdssd
on asianmukaisesti korotettu ja josta
tarkasteltavaksi on otettu tuolloin tuo-
rein rekisterissa ollut 12-kuukauden
jakso 1. 9. 63-31. B. 64.

Koska sopivin kausivaihtelumuuttuja,
tytjntekijdin tydss6oloaika, puuttuu
tilastotiedoista rekisterciintitekniikasta
johtuen, on sen tilalle otettava joko
rekisteriiityjen tytintekijiiin lukumiiiirii
tai palkkasumma kuukaudessa. Kum-
mallakin ndistd on omat heikkoutensa,
silld yleensdhdn on todettava, ettd kau-
sivaihtelualoilla kiireisind aikoina tytin-
tekijdn tytipanos kokonaisuudessaan
otetaan kiiytttiiin, syntyy ylitytikor-
vauksia, korkeapalkkaista urakkatyiitii
esiintyy useammin kuin hiljaisina ai-
koina jne. Siten kausitydalalla tytipa-
noksen huippua ldhestyttdessi tytinte-
kijiiin lukumddrd kasvaa hitaammin ja
palkkasumma nopeammin kuin esim.
tytitunteina mitattu tytissSoloaika. Jos
tdssd tapauksessa otettaisiin tarkastel-
tavaksi palkkasumma, liittyisi sen
kiiytttitin viel6 erds haittatekiiii, silld
koska kausivaihtelua on tarkasteltava
vuoden pituiselta jaksolta ja juuri vuo-
sina 1963 ja -64 yleinen palkkataso
nousi kumpanakin karkeasti l0 /6, tu-
lisi kuukusipalkkasummat t5mdn tren-
dikehityksen puhdistamiseksi korjata
jollain sopivalla ansiotasoindeksilld. Jo
yksin tdstd syystd on katsottu sopivaksi
tarkastella kassoihin kuukausittain re-
kistertiityjii tytintekijdmddrid, jotka1) Tydvoimakatsaus n:o 4/1964
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vertailujen helpottamiseksi on muun-
nettu indeksiaikasarjoiksi. Sarjojen
peruspistelukuina (peruspiteluku :
100) ovat tycintekijiimddrien kuukausi-
keskiarvot, jotka tarkasteluajanjaksona
olivat:

Kassaan rek.
tyrintekijtiitiiTytielAkekassa keskimAdrin
kuukaudessa

1. 9. 63-31. B. 64

Maakassa 18.000
Metsdkassa 68.000
Rakennuskassa 117.000
Satamakassa .. . . . 9.000

Koko LEL:ssa vastaava keskiarvo o1i
207.000 tytintekijiiii, joka ei ole kassoi-
hin rekistertiityjen tytintekijlin summa,
koska tyiintekiji voi tulla kalenteri-
kuukauden aikana rekisterdidyksi yhtii
useampaan tytieldkekassaan.

Maakassa

Maatalousalalla olisi odotettavissa, ettd
vaihtelu tytipanoksessa noudattaisi lii-
heisesti vuodenaikoja siten, ettd huippu
saavutettaisiin kesiill5 kasvukauden ai-
kana ja hiljaisin kausi talvella maan
jdddyttyii. Kuten myiis kuviosta havai-
taan, ei Maakassaan rekisteriiidyn
tyiintekijdmiiSrln indeksi tee tiistii
poikkeusta. Maksimi sattuu vdlille tou-
ko-elokuu ja alin vaihe tammi-maalis-
kuuhun. Kaikkiaan on vaihtelu kuiten-
kin verraten laimeaa, silld indeksi py-
syttelee rajain 60-140 pistettd vdlissd.
Kausivaihtelua tasoittavana tekijdnd on
huomattava, etta LEL-maatalousalaan
kuuluu mm. maatilan metsissd tehtdvtit
hakkuutytit, joiden painopiste on tal-

vikuukausina. Erityistii mielenkiintoa
heriittHd tilapdinen heilahdus joulu-
kuussa, mikd ilmeisesti johtunee vuo-
denvaihteen verotus- ja tilinpdiitdstoi-
mista, joiden vuoksi mahdolliset vuoden
aikana erddntyneet tai ennakoidut va-
kuutusmaksut tilitetddn.

Todettakoon lopuksi, ettd Maakassan
tytintekij[mdiiriin indeksi noudattaa
kiintedsti vertailuindeksind olevia Tyil-
markkinatutkimustoimistojen arviolu-
kuja tytipanoksen mddrdstd maatalou-
dessa ja etta satunnaisvaihtelu pois-
lukien indeksikdyrd seuraa loivaa yh-
den vuoden pituista aaltoliikettd, jossa
taitepisteind lasku- ja nousukaudella
ovat loka-marraskuu ja huhti-touko-
kuu.

Metsdkassa

Perinteellinen metsdt6iden suoritusaika
on maamme oloissa ollut talvi, ja kuten
kuviosta kdy selville, keskittyy metsd-
ttiiden suurin osatytipanos, tassd ver-
tailusarjaksi valittu hakkuutyii, kolmen
kuukauden jaksolle joulukuusta helmi-
kuuhun, jolloin indeksiluku hetkelli-
sesti ylittdd 80 pisteellii keskiarvonsa.
Lyhytaikaisesta huipusta johtuen kau-
sivaihtelun laskukausi on kestoltaan
siksi pitk6, ettd heindkuuhun ajoittuva
minimi alittaa keskiarvon vain noin 50
pisteelld. Jos vuorostaan tarkastellaan
metsdkassaan rekisteriiidyn tytintekijii-
mddrdn indeksi5, on todettava, ettei se

noudata em. kausivaihtelumallia. Mak-
simikohtia on useita: joulukuussa
(124), maaliskuussa (i44) ja kes6-
kuussa (111), ja yleisesti keskiarvon
ympdrilld tapahtuva vdrdhtely on sa-
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Maakassa: Tycipanos maataloudessa tycivuosina 1)

Metsdkassa: Markkinapuutavaran hakkuissa kdytetty tytivoima')
Rakennuskassa: Tydpanos rakennustoiminnassa tycivuosina')
Satamakassa: LiihteneillA laivoilla viety tavaratonnimiiiird')
Ldhteet: 1) Tycivoimakatsaus 4/1964, 2) Tilastokatsauksia 11/1964
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tunnaistetumpaa kuin hakkuuttjissd
olleen tytivoiman. Selitystd tdhiin poik-
keavuuteen liiytynee ensinndkin metsd-
kassan omaksumasta tilitystavasta, joka
perustuu tytialalla noudatettuun pal-
kanmaksumenettelyyn. Tycintekijiit saa-
vat suoritettavaksi mddrdurakoita,
joista yhdelld erdd tycin valmistuttua
suoritetaan palkan pddosa. Ndin saattaa
tilitysten perusteella laskettu tytipanos
metsdalalla kasautua urakkojen tili-
tyskuukausiin, jotka tdssH tapauksessa
lienevdt indeksin kolme maksimikoh-
taa. Toinen syy poikkeavuuteen oh,
ette Metsdkassan tyiialoiksi luetaan
mytis muita kuin hakkuutytit mm. uitto,
sahaus ja tyti kotimaanliikenteen aluk-
silla, joissa tyiipanoksen huippu saavu-
tetaan kesHkuukausina. Tosin kovin
suurta painoa ndmd alat eivdt saa, sillH
kesdkuukausina, jolloin metslkassan
tytintekijdmiidriin indeksi saavuttaa
miniminsS, on vain viidesosa metsdkas-
saan rekistertiidyistd tycintekijciistd
tullut tilitetyksi ainakin yhdeltd ko.
aloja edustavalla tytinimikkeelld mui-
den ollessa lHhinnd hakkuutiiissd.

Alunperin jyrkkd talvikuukausien
kausiheilahdus metsdalan tytipanok-
sessa on verraten tasoittunutta Metsd-
kassan tyiintekijdmddrdn indeksissH,
jossa muodostuu tilitystekniikasta joh-
tuen omia, vuotta lyhyempid heilahdus-
Iiikkeitd.

Rakennuskassa

Rakennuskassan piiriin kuuluu suurin
osa LEl-tytintekijtiistd ja -palkkasum-
masta, joten siind esiintyvd kausivaih-
telu painaa eniten koko LEL:ssa. Kuten

kuviosta havaitaan, noudattaa raken-
nusalan tyrintekijiimddrdn indeksi erit-
tdin loivaa aaltoliikettd, jossa vaihtelu
tapahtuu vdlillii + 5 indeksipistettd
ajoittuen lasku talvikaudeksi ja nousu
kesdksi toukokuusta ldhtien. Tilapdisen
kesdkauden taantuma sattuu elokuu-
hun, ilmeisesti kesdlomista johtuvana,
mutta muuten indeksi noudattaa Tyd-
markkinatutkimustoimiston arviointeja
rakennusalan tydpanoksesta eri kuu-
kausina. Tdssd jdlkimmdisessd indek-
sisse on huomattava kesdkuussa esiin-
tyvd huippu ja sitii heindkuussa seu-
raava lasku. Ilmeinen tilitysmenette-
lyn aikaviivdstys aiheuttanee, ettd vas-
taava lasku rakennusalan LEL-tytin-
tekijiimiidrdn indeksissd ajoittuu elo-
kuuhun.

Rakennusalan kausivaihtelu on ilmei-
sesti tasoittumassa ja ldpivuotinen
tytinsuoritus kdymdssd mahdolliseksi.
Osaksi tasoittumiseen voi olla syynd,
ett6 julkinen valta pyrkii ajoittamaan
maa- ja vesirakennus - yhta tailla kuir
julkisen huoneenrakennustoiminnan
niihin vuodenaikoihin, jolloin yksityi-
sessd sektorissa v5hennetddn tycipa-
nosta. Tdstd mycis lienee ilmeisend seu-
rauksena, ettd tycintekijdt pysyvdt ra-
kennuskassan alaisissa tytisuhteissa
kiintedmmin kuin muiden kassojen,
koska sen edustamalla tyijalalla tarjou-
tuu tytitd ympdri vuoden.

Satamakassa

Satama-alan tyiipanostietoja ei ole
kdytettdvissd, joten tdssd viiteindek-
siksi on otettu kuukausittain satamista
liihteiden laivojen viemd tavaraton-
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nimddrd'z), jonka kausivaihtelumallia,
tosin vaimentuneena aaltoliikkeend,
Satamakassaan rekisteriiidyn tytinteki-
jiimdiirdn indeksi noudattaa. Indeksin
kausiheilahdus pysyy vtilillii + 20 pis-
tettti keskiarvon molemmin puolin
ajoittuen maksimit syys- ja heindkuu-
hun. Rakennuskassan tapaan on tdssS-
kin todettava elokuussa ilmeisesti kesd-
lomista aiheutuva tilapdinen Iasku.
Minimi saavutetaan helmikuussa sata-
mien sulkeutuessa jddolosuhteiden
vuoksi. Kaikkiaan kausivaihtelumalli
noudattaa yhden vuoden pituista aalto-
liikettd samalla tavoin kuin ldheisesti
vuodenaikoja seuraileva maatalous.

Satamakassassa ei, kuten ei raken-
nuskassassakaan, ole tilinpidollista vuo-
den loppuun ajoittuvaa maksimia, joka
taas on Maa- ja Metsd,kassoi,lle tunnus-
omainen.

LEL-tyiialojen yhdistelmd

Vaikka eri kassojen edustamilla tyii-
aloilla oli havaittavissa selvdd kausi-

luonteisuutta tycintekijdmddrdn indek-
sissd, hdvidii tiimd vaihtelu tdysin, jos
tyiialoja kiisitelldiin yhtend LEL-koko-
naisuutena. Tiihiin vaikuttaa ratkaise-
vasti, ettd suurimmalla eli rakennus-
alalla kausivaihtelu on ensiksikin ver-
rattain lievdd ja toiseksi talvikauden
lasku sen tytintekijdmddrdssd sattuu
sopivasti samaan aikaan kun toiseksi
suurimmalla eli metsdalalla saavute-
taan tyiintekijiim[driin huippu. Metsd-
alan saamaa painoa koko LEL:ssa ko-
rostaa vield se, ettd koko LEL:n kolme
maksimia yhtyvdt Metsdkassan vas-
taaviin. Seurattaessa tarkemmin kdyrdn
kulkua k6y kuviosta ilmi, ettd varsi-
naista vuoden pituista kausiheilahdusta
on vaikea erottaa, joten LEl-tytjnteki-
jdmdiirdn indeksid voidaan aiheellisesti
pitdd satunnaismuuttujana, joka kuu-
kausittain vuorottelee + 10 pistettii
keskiarvon molemmin puolin.

Kassakohtaisessa tarkastelussa esiin-
tulleet viiteindeksit on jiitetty yhdistii-
mdttd, koska sopivaa yhteenpainotus-
jiirjestelmiiii ei ole ollut kdytettdvissd.

:; Tilastokatsauksia n:o 11/1964
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OLAVI VALIMAKI

EISkeiSn
vaikutus eltske-
kustannuksiin

Erds eldkejhrjestelmien vaikeista ja
aina ajankohtaisista probleemoista on
kysymys tarkoituksenmukaisen eldke-
idn valinnasta. Tiilliikin hetkelld on
eduskunnassa Iakialoitteita, joissa eh-
dotetaan eldkeidn alentamista raskaissa

Taulukko 1

Eliikeikd
VanhuuselSke

60 vuotta
63 vuotta
65 vuotta
67 vuotta

ja kuluttavissa ammateissa. Hiljattain
on myds jhttdnyt mietinttinsd valtion
viran- ja toimenhaltijoiden eliikeikd-
kysymysti pohtinut komitea. Eliikeiiin
mddrddmiseen vaikuttavia tekijiiitb on
tietysti useita, joista erds tdrkeimpid on
kustannuskysymys. Tdmdn kirjoituksen
tarkoituksena onkin tarkastella eldke-
kustannusten riippuvuutta elSkeidstd.

1. Eliikeiiin vaikutus eldkemenoihin
palkansaaj ien eliikejiirjestelmissd

Tarkastelun ldhtiikohdaksi on otettu
sellainen palkansaajien eldkejdrjestel-
md, joka sisiilthii vanhuus-, ty<jkyvytttj-
myys- ja perhe-eldkkeen. Eldkeidksi on
valittu 60, 63, 65 ja 67 vuotta. TYti-
kyvyttcimyyden kdsite on valittu suu-
rin piirtein samaksi kuin se nykyddn on
TEL:ssa. Vanhuus- ja tytikyvytttimyys-
eldke on yksinkertaisuuden vuoksi ole-
tettu kaikille samaksi, 60 % palkasta.
Perhe-eldkettd suoritettaisiin miespuo-
lisen edunjdttiijdn jdlkeen hdnen leskel-
leen ja alle 18-vuotiaille lapsilleen. Les-
keneldke olisi 30 % ja orvoneldke 6 %
palkasta.

Laskelmien tulokset ilmenevdt tau-
lukosta 1, jossa on esitetty eldkemeno

ElSkemeno 7o:na tydssdolevien palkoista

Tyrikyvyt-
ttimyyseldke Yhteensd

t,4 %
t,7 %
2,0 %
2,3 %

5,0 %
4,9 %
4,8 %

21,5
1Q t

16,4
14,9

/o
o/

/o

%

Perhe-eldke

14,5 %
t1,5 %
9,5 %
7,8 %
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prosentteina tydssdolevien palkkasum-
masta. Taulukko kuvaa ldhinnd tilan-
netta ns. tasapainotilassa, jolloin elhke-
jdrjestelmd on jo voimassa tdydelld te-
hollaan. Laskelmia suoritettaessa on
oletettu kaikkien tytjntekijrjiden tulleen
eldkejdrjestelmdn piiriin siten, ettd ire
ovat oikeutettuja saamaan tdyden eldk-
keen. Laskelmien tulokset ovat tietysti
riippuvaisia valituista ldhttjkohtaoletta-
muksista, kuten tydssdolevien suku-
puoli-, ika- ja palkkajakautumasta,
kuolevuudesta, tyiikyvyttiimyyden ylei-
syydestd, perheellisyydestd jne. Koska
tdssd kuitenkin tarkastellaan vain eld-
keidn vaikutusta eldkemenoihin ja
tdmd sindnsd ei varsin voimakkaasti
riipu mainituista seikoista, jdtetddn va-
litut laskuperusteet tarkemmin selosta-
matta. Mainittakoon kuitenkin, etth
kuolevuutena on kdytetty vdesttin kuo-
levuutta vv. 1960-63 ja ett?i tyiissd-
olevien m5hrdn on oletettu kasvavan
I 0/6:lla vuodessa. Korostettakoon lisdk-
si, ettd siirtymisen vanhuuseldkkeelle
on oletettu tapahtuvan viilitttimiisti
eldkeidn tdyttdmisen jdlkeen. Kdytdn-
ntissd kuitenkin tapahtuu elSkkeelle
siirtymisessd jossain mdHrin lykkdiinty-
mist6, joka on sitd merkittdviimpdii mitii
alhaisempi eliikeikd on. Tdmdn seikan
huomioon ottaminen tasoittaisi taulu-
kossa esitettyjd lukusarjoja.

Kuten taulukosta havaitaan, eldkeidn
alentaminen merkitsee tietysti lisddn-
tyvi6 vanhuuseldkekustannuksia, kun
taas eltikeidn korottaminen vdhentdd
niitd. Taulukosta ndhdddn, ettd eldke-
i[n ollessa 60 vuotta ovat vanhuus-
eldkemenot likimain kaksi kertaa niin
suuret kuin ne ovat 67 vuoden jdrjes-
telmdssd. Tdmd johtuu ensinndkin siitd,

ettii 60 vuoden jdrjestelmdssd makse-
taan eldkettd pidemmdltd ajalta kuin
eldkeidn ollessa 67 vuotta. Toinen eld-
kekustannusta lisddvd tekijd on se, ettd
vuosittain eldkkeelle siirtyvien mddrd
on alemman eldkeidn jdrjestelmdssd
suhteellisesti suurempi. Tycikyvytt<i-
myyseldkemenot taas ovat sitii kor-
keammat mitd korkeampi ellkeikd on,
sillii onhan tytikyvyttiimistii pddosa
juuri vanhoissa ikdluokissa. Taulukon
mukaan olisi tycikyvyttcimyyseldkemeno
67 vuoden jdrjestelmdssd noin 60 "h
korkeampi kuin 60 vuoden jdrjestel-
mHssa. Perhe-eldkemenon riippuvuus
eliikeiiisti on suhteellisen vdhdinen.

Seuraavasta taulukosta 2 kiiy ilmi
eldkemenojen keskindinen suhde eri
eliikeikiijiirjestelmissd. Luvut on saatu
taulukon 1 luvuista merkitsemdllS lu-
vulla 100 kustannusta 65 vuoden eldke-
ialIa.

Taulukko 2

Eldkeikd

60 vuotta
63 vuotta
65 vuotta
67 vuotta

Taulukosta havaitaan, ett[ eldkeidn
alentaminen 65 vuodesta 63 vuoteen
merkitsisi ll /o korotusta kokonaiseld-
kemenoon ja 3L % korotusta, jos el5ke-
iki alennettaisiin 60 vuoteen. Eliikeiiin
korottaminen 65 vuodesta 67 vuoteen

Vanhuus- ja
tydkyvyt-

tcimyysel6ke

Eldkemenoa kuvaavat
suhdeluvut

Vanhuus-,
tytjkyvyt-
tcimyys- ja
perhe-eldke

142
115

100

BB

131

111

100

91
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puolestaan alentaisi eldkemenoja I
%:11a. Mikdli on kysymys vain van-
huus- ja tytikyvytttimyyseldkkeistii, elii-
keidn alentaminen 65 vuodesta 63 vuo-
teen merkitsee 15 9/o lisdkustannuksia
ja elSkeidn alentaminen 65 vuodesta 60
vuoteen 42 /n lisakustannuksia.

Seuraavaksi tarkastellaan eldkejdr-
jestelmdd, jossa kokonaiseldke on edel-
leenkin 60 % palkasta, mutta jossa
vdhennyksend otetaan huomioon kan-
saneldke. Koska kansaneldkelain mu-
kainen eliikeikd on 65 vuotta, on kan-
sanelake otettu huomioon vanhuuseldk-
keen vHhennyksend vasta tdst6 idstd
lukien. Kansaneldkkeen mddrdnd on
yksinkertaisuuden vuoksi kdytetty kai-
killa samaa mddrdd 100 mk/kk ja ekik-
keensaajien palkkajakautuma on valittu
suunnilleen sellaiseksi kuin se on ny-
kyddn TEL-piirissd. Perhe-eldkkeen
suuruuteen ei kansaneldkkeen ole ole-
tettu vaikuttavan vdhentIvdsti. Eliike-
menoa kuvaavat suhdeluvut ilmenevdt
taulukosta 3.

Taulukko 3

Kuten on selvekin, on eldkekustan-
nusten suhteellinen ero tdssd suurempi

kuin taulukon 2 mukaisissa luvuissa.
Niinpii eldkeidn alentaminen 65 vuo-
desta 60 vuoteen merkitsisi vanhuus- ja
tytikyvytttjmyyselSkekustannuksen nou-
sua 55 o/o:lLa, kun taas nousu taulukon
2 mukaan oli 42 %.

Mainittakoon, ettii TEL-vakuutuk-
sessa on vakuutusmaksu pakollisen ele-
keturvan osalta el[keidn ollessa 63
vuotta 16 % ja eldkeidn ollessa 60 vuot-
ta 46 % korkeampi kuin eldkeidn ollessa
65 vuotta. Ndmd luvut eivdt ole tdysin
vertailukelpoisia taulukoiden 2 ja 3 lu-
kujen kanssa, mikd johtuu mm. erilai-
sista eldke-etuuksista ja mytis TEL:n
mukaisten taannehtivien etujen finans-
sioimistavasta.

2. Yhteenveto

Vanhastaan on yksityisessd eldkevakuu-
tuksessa nyrkkisddnttjnd ollut, ettd eld-
keidn alentaminen yhdellii vuodella
merkitsee vanhuus- ja tytikyvyttti-
myyseldkekustannusten nousua noin 10
cl:lla. Taulukon 2 mukaan olisi nousu
n. 8 % ja taulukon 3 mukaan n. ll /6,
jotka luvut sopivat yhteen mainitun
sddnndn kanssa. Jos mukaan otetaan
mycis perhe-eldke, olisi kuitenkin kiiy-
tetthv[ pari prosenttiyksikkci5 pienem-
phd lukua. Lisdksi on muistettava, ettd
tdmdn kirjoituksen lukuja laskettaessa
on jdtetty huomioonottamatta tytinteon
jatkaminen yli eldkeidn, jolla seikalla
on kustannuseroja tasoittava vaikutus.
Joka tapauksessa on se1vdS, ettd kustan-
nuskysymys on oleellinen - joskaan ei
ainoa - tekijii keskusteltaessa tarkoi-
tuksenmukaisen el[keidn valinnasta.

El5kemenoa kuvaavat suh-
deluvut, kun kansanelSke

on otettu vdhennyksenH
huomioonEtdkeikii

Vanhuus-,
tyrikyvyt-
tiimyys- ja
perhe-eldke

Vanhuus- ja
tytjkyvyt-

trimyyseldke

60 vuotta
63 vuotta
65 vuotta
67 vuotta

155

r20
100

BB

138

113

100

92
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MUUALLA TUTKITTUA

Arrrrrralissa toirnivan Y5est6n
osrrr.rs eri ikEinyhrnissE

Elisabeth Elfvengren on vuoden 1950
ja 1960 vdestdlaskennan tietojen perus-
teella tutkinut maamme ammatissa
toimivan vdestdn jakautumista idn ja
sukupuolen mukaan.':')

Vuonna 1960 pyydettiin kaikkia 14

vuotta tiiyttdneitd henkil<iitii ilmoitta-
maan pddammattinsa, jona pidettiin
sddnntillistd kokopdivdtytiti sekd sel-
laista osapdivdtyiitd, johon kdytettiin
vdhintddn puolet normaalista tyriajasta
ko. ammatissa. Vuonna 1950 ei mddri-
telty erikseen tyciajan pituutta. Vuo-
den 1950 ja 1960 vdest<ilaskennan tie-
dot eivdt siten ole keskenddn tdysin
vertailukelpoisia, koska erditd ryhmid,
jotka vuonna 1950 laskettiin ammatissa
toimivaan vdestiicin, ei endd vuonna
1960 luettu siihen kuuluviksi. - TiIa-
pdisesti tytitttimht, asevelvolliset ja
sairauden vuoksi tilapdisesti tytjstd
poissa olevat henkilcit kuuluivat sekd
vuoden 1950 ettii vuoden 1960 vdestti-
laskennoissa ammatissa toimivaan
vdestcitin.

Seuraavasta ilmenee ammatissa toi-
mivien henkiltiiden osuus koko vdes-
tijstd vuosina 1950 ja 1960:

*) Elfvengren, Elisabeth: Yrkesverksam-
heten i olika ildersgrupper. Geron XVI.
Vammala, 1964, ss. 19-30.

63.4
B 1.6

47.2

Jos tarkastellaan kehitystd ikiiryh-
mittdin, voidaan todeta, ettd vuodesta
1950 vuoteen 1960 oli ammatissa toi-
mivien osuus laskenut 15-19-vuotiai-
den ikdryhmdssd 63.9 %:sta 50.1 /6:iin,
mikd Elfvengrenin mukaan osittain
johtuu koulutusmahdollisuuksien li-
sddntymisestdL. Mycis vanhoissa ikiiryh-
missii (yli 60-vuotiaat) oli ammatissa
toimivien osuus huomattavasti laske-
nut. Tdhdn lienee erddnd syynd eldke-
jdrjestelmien yleistyminen, mikii on
tehnyt mahdolliseksi aikaisemman
elikkeelle siirtymisen. Ammatissa toi-
mivien 60-64-vuotiaiden osuus oli
Iaskenut 60.7 %:sta 54.3 /5:iin ja 65-
69-vuotiaiden 47.0 /o:sta 33.0 /6:1in.
Edellli mainittuja lukuja tarkastel-
taessa on kuitenkin otettava huomioon
alussa mainittu mddritelmien erilai-
suus vuosina 1950 ja 1960.

Vuoden 1960 lukuja tarkasteltaessa
havaitaan, ettd ammatissa toimivien
miesten osuus o1i suurin 25. ja 65. ikii-
vuosien vdlilld, jolloin se vaihteli 79.1

1950

%
1 960

%
Koko ammatissa
toimiva vdestci
Miehet
Naiset

68.B
87.6
52.4
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/6:sta 97.5 /p:iin. Koulutuksen voidaan
useimpien miesten osalta olettaa piidt-
tyneen 25. ikdvuoteen mennessa, ja
60. ikdvuoden jdlkeen alkavat sairau-
det, eldkkeelle siirtyminen ym. syyt
vaikuttaa ammatissa toimivien osuuden
pienenemiseen. Ammatissa toimivien
naisten mddrl sen sijaan oli suurin
20-24-vuotiaiden ikdryhmdssd; vas-
taavan ikdryhmdn kaikista naisista
kuului 60.7 % ammatissa toimivaan
vdestciiin. Vielii 60-vuoden idssd oli
84.7 % miehistd ja 43.1 ol naisista am-
matissa toimivia, mutta 65. ikdvuoteen
mennessd heiddn osuutensa oli laske-
nut miehilld 61.6 %:iin ja naisilla 24.0
o/o:Lin.

Kaupungeissa ja kauppaloissa oli
ammatissa toimivien 25-60-vuotiai-
den naisten osuus huomattavasti ko-
honnut 1950-luvulta ldhtien, mikd
osoittaa, ettd naiset ovat yhd suurem-
massa mddrin alkaneet tyijskennellh
kodin ulkopuolella. Sama ilmitj on to-
dettu mytis muissa maissa, mm.
USA:ssa ja Ruotsissa.

Vuonna 1960 oli maamme kaikista
naimisissa olevista naisista ammatissa
toimivia 45.0 %, mikd luku lienee kor-
keimpia Euroopassa, Neuvostoliittoa ja
rnuita itiiblokin maita lukuun otta'-

matta. Esimerkiksi Ruotsissa kuului
vuonna 1960 naimisissa olevista 30-
34-vuotiaista naisista vain 28.5 % ja
40-44-vuotiaista 29.5q1, ammatissa
toimivaan vdestiiiin. Suomessa olivat
vastaavat luvut 48.1 /o ja 52.0 /o.

Verrattaessa ammatissa toimivan
vdesttjn osuutta kaupungeissa ja kaup-
paloissa sekd maalaiskunnissa vuonna
1960 todetaan, ettd maalaiskunnissa
kuului 65-69-vuotiaista miehistii 59.4

% ja kaupungeissa ja kauppaloissa
41.5 % ammatissa toimivaan vdestijcin;
vastaavat luvut olivat naisilla 21.3 %
ja L5.7 %. Yli 7O-vuotiailla miehillii
oli ammatissa toimivien osuus maa-
laiskunnissa 33.5 % ja kaupungeissa ja
kauppaloissa 16.8 % sekd naisilla 8.5

% ja a.s %.
Alle 25-vuotiaiden ammatissa toi-

mivien miesten osuus o1i huomatta-
vasti pienempi kaupungeissa ja kaup-
paloissa kuin maalaiskunnissa, mikd
johtunee kaupunkien paremmista kou-
lutusmahdollisuuksista. Naisten koh-
daIIa tilanne oli p6invastainen, sillii
naisille oli kaupungeissa ja kauppa-
loissa tytipaikkojen tarjonta, nimen-
omaan kaupan ja palveluelinkeinojen
piirissd, suurempi kuin maalaiskun-
nissa.
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JARJESTELMAN PIIRISTA

Rahastovaiauksen
elSkevakuutuksen

luotlovakuulusyhleydessE

Tycintekijiiin eldkelain 13 $:n 1 mo-
mentin mukaan eldkevastuun jiittiimi-
nen tdyteen kattamatta on periaat-
teessa ollut mahdollista eldkevakuu-
tuksessa lain voimaantulosta ldhtien
niinkuin se on aina ollut mahdollista
eliikesiidti<iissd eldkesddtitjlain nojalla.
Yksityisen TEL-r,akuutuksenottaj an
kohdalla mainittu menettely on kuiten-
kin ollut mahdollista vasta viime vuo-
desta ldhtien, jolloin sosiaaliministerici
vahvisti vakuutusyhtitiille rahastova-
jauksen hyvdksymisessd noudatettavat
perusteet.

Rahastovajausta varten on Eldketur-
vakeskuksen luottovakuutusjdrjestel-
mdssd myds ollut alusta alkaen erityi-
nen luottovakuutusmuoto, jolla lain
edellyttiimdllti tavalla varmistetaan
katetta vailla oleva osa eldketurvasta.
Tdmdn luottovakuutuksen ehtoihin on
Eldketurvakeskuksen hallitus vastikddn
vahvistanut erHitd muutoksia, jotka
tdhinnd helpottavat luottovakuutusten
hoitamista vahvistettuja perusteita vas-
taavasti. Samalla on uudistettu ]omak-
keita, joilla ElHketurvakeskukselle an-
netaan tietoja luottovakuutusta varten.

Eliikesiiiitibjdrjestelmdn merkittdvd-
nd etuna on pidetty sitd, ettd siind
eldturvan rahoittaminen voi tapahtua
siind tahdissa kuin se yrityksen talou-

den kannalta on tarkoituksenmukaista.
Vastaava mahdollisuus tuloksen tasauk-
seen on nyt myds vakuutusyhtitiiden
asiakkailla, koska rahastovajauksen
salliminen yhti<issh merkitsee saman-
laista joustavuutta eldketurvan rahoi-
tuksessa kuin vastuuvajauksen salli-
minen eldkesddtitissd.

Rahastovajausta varten tarvittava
luottovakuutus on suuressa mddrin
yhdenmukainen takaisinlainauksen
luottovakuutuksen kanssa. Niinpd sen
vakuutusmaksukin on riippuvainen yri-
tyksen velkaisuudesta sekd rahastova-
jauksen suuruudesta. Asteikko, jonka
mukaan rahastovajauksen luottovakuu-
tusmaksu normaalitapauksessa mddrd-
tddn, on kuitenkin keskimddrin 50 /6
korkeampi kuin vastaava takaisinlai-
nauksen luottovakuutuksen asteikko.
My<is korotettuja tai alennettuja asteik-
koja sovelletaan erikoistapauksissa.
Erityisesti on syytd mainita, ettd koro-
tettua asteikkoa sovelletaan uuden yri-
tyksen ollessa kysymyksessd, koska
ElSketurvakeskuksella ei ole mahdol-
Iisuuksia arvostella uuden yrityksen
elinkelpoisuutta. Elhketurvakeskukselle
toimitettu asiantuntijan suotuisa kan-
nattavuuslaskelma voidaan kuitenkin
ottaa huomioon.

Rahastovajauksen salliminen tuo



JARJESTELMAN PIIRISTA

Ty6kyvylliirnyysasiain neuvotlelu-
kunnan toirninnasla

Tyiikyvytttimyysasiain neuvottelukunta
on ehtinyt tdmdn vuoden kuluessa
antaa lausuntonsa 25 asiassa. Viimeai-
koina kdsitellyistd tapauksista mainit-
takoon seuraava.

Vuonna 1900 syntynyt eldkkeen hakija
oli o1lut saman tyrinantajan palveluk-
sessa useammassa erdssd yli 20 vuotta,
viimeksi TEL:n alaisessa tydsuhteessa
7. 3. 1960-22. L2. 1962. Tiimiin jdlkeen
hdn oli ollut kolmessa LEL-tydsuh-
teessa, joista viimeinen oli pddttynyt
30. 5. 1964. LEL:n alaisissa tyiisuhteissa
hdn oli saanut ansioita yhteensd 5.958
markkaa. Eldkkeen hakija oli marras-
kuussa 1963 lddninhallitukselle teke-
mdssddn hakemuksessa vaatinut, ettd

my<is mukanaan epdterveen mahdolli-
suuden huonosti menestyvdn yrityksen
tilinp?ititdksen kaunisteluun. Tiimii
edellyttiiii luottovakuutuksen antajalta
erityistd varovaisuutta, mistd johtuen
luottovakuutuksen jdrjestdminen ei voi
kiiydii aivan yhtd joustavasti kuin esi-
merkiksi takaisinlainauksen kohdalla.
Siten mm. edellytetddn, ettd luottova-
kuutusta ryhdytiiSn jdrjestdmiiiin hy-
vissd ajoin ennenkuin rahastovajausta
alkaa kertyd.

hdnen TEl-tycinantajansa velvoitettai-
siin hdnelle maksamaan huoltoapulain
5 $:n mukaista elatusta. Tytinantaja oli
l6dninhallituksen pyydettyii hdneltd
vastineen ilmoittanut, ettd hakijalle
ryhdytiilin maksamaan hdnen vaati-
maansa elatusta 1. 12. 1963 lukien
62,50 markkaa kuukaudessa. Sittemmin
lddninhallitus oli velvoittanut tyrinan-
taj an suorittamaan huoltoelatusta,
jonka alkamisajankohta ja mddrd pysy-
tettiin sellaisina kuin edelld on mai-
nittu. " &

Syksyllii 1964 tekemdssddn el6keha-
kemuksessa hakija vaatii kaikkien ylld
mainittujen tydsuhteiden perusteella
tycieldkelakien mukaista tytikyvyttti-
myyseldkettd. Hakemuksessaan hdn
ilmoitti tulleensa ty<ikyvyttcimdksi tou-
kokuussa 1964. Lddkdrinlausunnosta
kdvi selville, ettd hakija sairasti yleistd
valtimonkovetustautia, keuhkojenlaa-
jentumaa ja selklrangan nivelrikkoa,
jotka sairaudet olivat antaneet oireita
jo vuodesta 1956 liihtien. Tyiieldkeha-
kemus oli tehty aikaisemmin kdyttissd
olleelle lomakkeelle, jossa ei ollut eri-
tyistd kysymystd siitd, valitseeko ha-
kija huottoapulain 5 $:n mukaisen ela-
tuksen tyrieldkkeen sijasta. Asiakir-
joissa ei ollut muutakaan merkintaa,
josta tdllainen valinta olisi kdynyt ilmi.
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Neuvottelukunnalta oli tiedusteltu,
milloin el5kkeen hakijan sairauden ja
milloin hHnen tytjkyvyttcimyytensd on
katsottava tyiieldkelakien mielestd al-
kaneen. Asiasta keskusteltaessa neu-
vottelukunta totesi, ettd hakija oli
tosin 1. 12. 1963 lukien saanut huolto-
apulain 5 $:n mukaista elatusta. Tete
seikkaa ei kuitenkaan ollut pidettiivii
merkityksellisend hakijan sairauden
eikd tytikyvyttiimyyden alkamisajan-
kohtia mddriteltdessd, kun otettiin
huomioon, ettd l6dninhallitus oli vel-
voittanut tydnantajan maksamaan sa-
nottua elatusta ilmeisesti tycinantajan
tosiasiallisesti antaman suostumuksen
mukaisesti tutkimatta lHhemmin sitii
seikkaa, oliko hakija ty6kyvyt6n. Niin-
ikddn todettiin, ettii hakija oli jdlkeen
22. 12. 1962, jolloin hdn lopetti tyiin-
teon ensimmdisellS tytinantajallaan,
tytiskennellyt ldhes yhtdjaksoisesti aina
toukokuun loppuun 1964 saakka ja
saanut mainittuna aikana ansioita, joilla
hdn oli kyennyt itsensa eldttdmddn.
Tdmdn vuoksi neuvottelukunta katsoi,
ettd hakija oli LEL:n tarkoittamassa
mielessd saanut tytikyvytttimyytensd
pddasiallisena syynd olevan sairauden
ja tullut tytikyvyttcimiiksi toukokuun

lopulla 1964. Niiin hakija oli neuvotte-
lukunnan kHsityksen mukaan oikeu-
tettu 1. 6. 1964 alkaen LEL:n mukai-
seen ty6kyvytttjmyyselHkkeeseen.

Niinikdiin oli neuvottelukunnalta ky-
sytty, miten hakijan tyiiellkeoikeus
mddrhytyi, kun otettiin huomioon ldi-
ninhallituksen huoltoelatuksen maksa-
mista koskeva pddttis. Neuvottelukunta
totesi ndyttdvdn ilmeiselt5, ettei eldk-
keen hakija ole ollut selvilld huoltoela-
tuksen ja tyiieliikkeen vaihtoehtoisuu-
desta. Tdmdn vuoksi katsottiin, ettii
eldkelaitoksen o1isi, mikiili tyiieldkkeen
valitseminen saattaisi olla hakijalle
edullisempi, varattava hdnelle tilaisuus
suorittaa valinta. Jos hakija valitsisi
tytieldkkeen, olisi siitd neuvottelukun-
nan mielestd vdhennettdvh, mitd hdn
samalta ajalta on saanut huoltoelatuk-
sena, ja t[md osa eldkkeestd makset-
tava elatuksen suorittaneelle tydnanta-
jalle. Jos taas huoltoapulain 5 $:n mu-
kainen elatuksen suorittamista jatket-
taisiin, olisi eldkelaitoksen tyiinantajan
hakemuksesta suoritettava elatusta
maksavalle tytinantajalle tytjkyvytttj-
myyseldkkeen pdSoma-arvo soveltaen
TEL 23 $:n s56nnijksid ja niiden nojalla
annettuja mddrdyksid.

Uusia yleiskinieit5
Yleiskirje n:o 8,/65 koski eldkelaitosten
keskindisen vastuun selvittdmistd var-
ten tarvittavia tietoja v:lta 1964 sekd
erditH tilastotietoja v:lta 1964. Yleis-
kirje jaettiin kaikille tydeldkelaitok-
sille.

Yleiskirje n:o 9/65 kiisitti uuden
eldkehakemuslomakkeen, tycieldkkeen

hakijoiden neuvonnan ja eldkehake-
musten toimittamisen eldkelaitoksille.
Jakelu tapahtui kaikille tytieldkelai-
toksille.
Yleiskirje n:o 10/65 koski vuosilta 1962

-64 suoritettavaa lopullista maksua
ETK:n kustannusten korvaamiseksi.
Yleiskirje jaettiin kaikille tytiel5kelai-
toksille.
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Ennakkolietoia el5kkeensaaiista31.3. tg65
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkkeiden lukumddrdt ja keskimdiiriit 31. 3. 65 seuraavan taulukon mukaiset.
Keskimddr[isissd eldkkeissd havaittava selvH nousu, verrattuna eldkkeisiin 31.
12. 64, johtuu liihinnii indeksikorotuksista ja 1. 1. 65 voimaan tulleen lainmuu-
toksen johdosta vanhoille ikiiluokille tulleesta korotuks'esta. Esim. LEl-vanhuus-
eldkkeissd on niiden yhteisvaikutus n. 250 %.

I TEl-eliikelaitosten myiintiimiit eliikkeet
Vanhuuselikkeet

Tyiikyvyttiimyyselekkeet

TEl-el:ikelaitosten elbkkeit[ kaikkiaan

Ekikelaji Eliikkeensaajia Keskimddr. elAke mk/kk
M Yht. M N Kaikki

Yhteensd

II LEl-eliikelaitosten myiintiimi.t eliikkeet

VanhuuselSkkeitri
Tyrikyvytttimyyseldkkeitl

EIdkelaji

Vanhuuseliikkeiti
Tycikyvyttcimyyr"takk"iia
Yhteensd

III Tyiieliikkeitd, kaikkiaan

2.978
2.928

1.848
1.930

Eliikkeensaajia
M N Yht.

128,16
r 35,73

160,21 B7,BO 131,96

Keskimddr. eldke mk,/kk
\T Kaikki

37,98
72,73

57,82
93,78

84,36

Eliikkeen mytintiijA Eldkkeensaajia
M N Yht

Eldkevakuutusyhtirit
Eldkekassat
Eliikesiiiititit

1 825
183
970

1.238
134
476

3.063
317

r.446
Yhteensd 2,978 1.848 4.826

Keskimddr. eliike mk/kk
M N Kaikki

162,86
168,75
150,96

7 4,12
8 r,59
86,65

727,00
131,91
129,79

159,35 77,89 128,16

Eldkkeen mytintiijd Eliikkeensaajia KeskimriHr. elhke mk/kk
M N Kaikki

154,67
t77,83
774,02

93,07
r04,45
106,34

130,44
741,46
148,31

161,08 s7,29 135,73

El6kevakuutusyhtitit
Eldkekassat
Eliikesiiiitirit

1.993
176
759

7.292
173
465

Yhteensd 2.928 1.930

3.285
349

7.224

4.858

N
4.826
4.858

159,35
161,08

77,89
s7,29

5.906 J. a ro 9.684

M
B6B

3.021
54

162
922

3.183
52,68
94,91

3.889 216 4.105 85,48 64,04

Eidkkeens la KeskimdAr. eldke mk/kkElHkeIaji M N Yht. M N Kaikki
VanhuuselHkkeitA
Tydkyvytt<imyyselakkeite

3.846
5.949

1.902
2.092

5.748
8.041

135,28
127,48

76,76
95,39

115,91
1 19,12

Yhteensd 9.795 3.994 13.?89 130,54 86,52 117,78
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l(onllaltade sarrnaandnag r.ttr antiklaFtia

En indring till ilet bittre fiir pensions-
stikandena
Anda frin det arbetspensionssystemet och
arbetspensionslagarna triidde i kraft, har
pensioner enligt detta system utbetalats.
Arbetstagaren fir inlHmna sin pensions-
ans6kan till den pensionsanstalt han cinskar,
och enligt lag 6r denna skyldig att vidare-
befordra anscikan till riitt anstalt. Genom
samarbete mellan pensionsanstalterna och
arbetsgivarna har det hela 16pt smidigt.
Antalet pensiondrer cikar dock snabbt -observeras btir, att deras antal rikades med
det dubbla under senaste Ar - och utveck-lingen gir i samma riktning med allt
snabbare fart. Det var egentligen strhvan,
att fe tiII stAnd en smidigare betjdning av
pensionssiikandena 5n hittiIls, som Iedde till
det fdrslag om samarbete, som Pensions-
skyddscentralen framfrirde tiII penning-
inrdttningarna och posten och som gav till
resultat, att dven dessa inrdttningar frin
minadsskiftet maj-juni tar emot pensions-
ansdkningar och Sven vid behov ger rAdoch anvisningar betr5ffande ansdkan.
Systemet iir si pass nytt, att det dnnu dr
f6r tidigt att yttra sig om det. UtifrAn sett
verkar dock systemet vara i skick, och frir-
bdttringar kan alltid genomfciras. TilI det
ndt av mottagningsstdllen, som olika inrdtt-
ningar och firmor bildat 6ver hela landet,
erhtjlls genom denna nyordning ytterligare
tjver 4.000 platser f<ir mottagning av pen-
sionsansdkningar.

Inom varje kommun finns s5ledes nu ett
flertal stdllen, ddr arbetstagaren kan ut-
rhtta sitt pensionsdrende och erhilla erfor-
derliga blanketter och anvisningar. Denna
betjdningsform, som omfattar hela landet,
torde vara tillriicklig fcir en l&ng tid framAt.
Penninginriittningarna och posten dr gamla
bekanta frir envar, ligger i allm:inhet nHratill ftir alla och torde vara liitta att hittatill. De har dessutom frAn tidigare pi ett
eller annat sdtt haft kontakt med arbets-
pensionsanstalterna, och pensionssiikandena.
Det nigot nya och frdmmande, som m6-
hdnda finns i denna utvidgade verksamhet,
berdr personalen vid expeditionsdisken. Frir
pensionsscikandena innebAr det nya syste-
met enbart frirdelar.

tiI] fdljd av sjukdom, lyte ellerkroppsskada
dr ofrirmiigen att dra frirsorg om sig genom
arbete, som motsvarar hans krafter och
fhrdigheter. I avsikt att mildra frirutsiitt-
ningarna ftir erhAllande av invaliditets-
pension har ifrAgavarande stadgande i
folkpensionslagen dndrats medelst 1ag, som
trAdde i kraft den 1 juli 1965.

Enligt det nya stadgandet skall s6som
arbetsofrirmtjgen anses "den, som till ftjljdav sjukdom, lyte eller kroppsskada dr
oftirm<igen att utfcira sitt sedvanliga arbete
eller annat ddrmed jAmfdrligt arbete, som
med beaktande av hans A1der, yrkesskick-
lighet och rivriga omstAndigheter brir anses
vara f<ir honom liimpligt och trygga en
skdlig utkomst". Liksom Hven tidigare skall
sisom arbetsof<irmdgen a1ltid anses "den,
som 5r varaktigt blirid eller of<irmcigen att
rdra sig, dvensom annan, som till f<iljd av
sjukdom, lyte eller kroppsskada varaktigt
:ir i ett sidant tillstAnd av hjdlpkishet, att
han icke kan komma till rdtta utan annans
hjeIp".

Vid en jdmftirelse framg6r, att det nya
invaiiditetsbegreppet enligt folkpensions-
lagen i huvuddrag sammanfaller med inva-
liditetsbegreppet enligt APL och KAPL.
Stadgandena rcirande invalidpension i de
ndmnda laganna skiljer sig frin var,andra
ndrmast i tvA avseend,en. Enligt APL och
KAPL fcirutsdttes f<ir erhAllande av inva-
Iidpension, ett Ar. I folkpensionslagen
stdlls som regel inga krav visavis arbets-
ofcirm6gans varaktighet, vilket kommer sig
drirav, att rdtt att erhAlla folkpension fcire-
iigger fdrst sedan rbtten att erhAlla dag-
penning enligt sjukftirsAkringsiagen upp-
hcirt. Fcir erhAllande av invaliditetspension
enligt folkpensionslagen mAste likviil fcir-
utsdttas, att iavaliditeten kan antagas
fortgA under minst en utbetalningsperiod
d.v.s. en manad. - Den andra olikhetenbestir dAri, att folkpension beviijas tidi-
gast fr5n ftiljande m&nad efter den, under
vilken anstikningen gjordes, medan dAre-
mot invalidpension enligt APL och KAPL
beviljas frAn invaliditetens brirjan, likvdl
icke retroaktivt fdr liingre tid iin ett Ar
frAn det anstikningen gjordes.

Fcir erhililande av invaliditetspension
fordras enligt de nya stadgandena i folk-
pensionslagen, att fciljande ftirutsdttningariir uppfyllda:
1. S<ikandens rdtt att erhAlla dagpenningenligt sjukftirseikringslagen skali ha

upphcirt (eller ansrikningen om dag-

Andring av invalitetsbegreppet
enligt folkpensionslagen
Hittills har s&som arbetsofiirmcigen enligt
folkpensionslagen betraktats person, som
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penning ha ftirkastats). Med anled-
ning av samma sjukdom erldgges dag-
penning tiII utgingen av kalendermA-
naden ftire den m6.Lnad, varunder an-
taiet dagar, fcir vilka dagpenning er-
ldgges sku]le stiga till 300.

2. Arbetsfti,rmAgan skall ha nedgAtt till
f<iljd av sjukdom, lyte eller kropsskada.
Betingas arbetsof6rmAgan av ovilja till
arbete eller av brist pA arbetsm6jlig-
heter, kan invaliditetspension icke be-
viljas. Psykopater och alkoholister kan
endast i undantagsfall anses beriittigade
tiII invalidiletsPension.

3. ArbetsfiirmAgan skall i allmenhet en-
ligt medicinsk beddmning ha nedgfltt
med minst hHlften.

4. Stikanden skall vara of6rmdgen att ut-
frira sitt sedvanliga arbete eller annat
ddrmed jiimfcirligt arbete, som med
beaktande av hans Alder, yrkesskick-
lighet och civriga omstiindigheter bcir
anses vara fcir honom liimpligt och
trygga en skdiig utkomst. Med sedvan-
ligt arbete bcir ftjrstas det arbete, den
fdrsiikrade utftjr den ldngsta tiden av
arbetsdagen och varav han fAr sin hu-
vudsakliga utkomst. Blir han pA grund
av arbetsftjrmAgans nedg6ng tvungen
att avstA frAn extra arbeten eller 6ver-
tidsarbeten, grundar detta ingen rdtt
till invaliditetspension. Vid beddmnin-
gen av hurudant det med den frirsHk-
iades sedvanliga arbete jiimf<irliga
arbetet btir vara, frir att det skall kun-
na anses vara lAmpligt, biir observeras,
att ju Aldre han dr, ju ldngre han ar-
betat i samma Yrke och ju mer sPe-
cialiserad hans bransch dr, desto mera
begrdnsade dr de fcir honom liimpliga
arbetena. Arbetet torde kunna anses
trygga en skiilig utkomst, om arbets-
ftirtjdnsten utg6r Atminstone hdlften
av den tidigare arbetsilkomsten. Har
en frirsAkrad, som blivit of<irmdgen till
sitt tidigare arbete, omskolats f6r ett
nytt yrke, skall sAsom ftir honom
Iampligt arbete anses 6ven arbete i det
nya yrket och ddrmed jAmfijrligt ar-
bete.

5. Ar scikanden varaktigt blind el1er rti-
relseofcirmcigen e1ler befinner han sig
varaktigt i sAdant tillstEnd av hiiilp-
i<ishet, att han icke kan komma till
ratta u,tan annans hjiilp, beviljas inva-
liditetspension oberoende av hans
eventuella arbetsfcirmAga. TiIIst6ndet
kan betraktas som varaktigt, om det
sannolikt kommer att fortg& minst tv&
flr och en iindring till det bS.ttre Hven
ddrefter dr osdkert.

Pensionsanstalternas utlitanden till be-
sviirsmyndigheterna och deras itgi,rder, dir
pensionirende medelst besvd,r anhd,ngning-
gjorts vid besvirsinstans

Pensionsanstalten borde de besvdr an-
frirts, vid ingivande av bemtitande till be-
svdrsmyndighet fdsta uppmdrksamhet vid,
huruvida besvdr inldmnats inom ftireskri-
ven tid, samt speciellt uttala sig betrdffande
de omstiindigheter, som i besvdrsskriften
anfdrts som grund ftir dndringsanscikan. I
utl6tandet brir ocksA ndmnas, huruvida
drendet galler pension enligt minimivillko-
ren eller eventuell tilliiggspension, varvid
i sistndmnda fall dven btir framgi, om till-
IdggsftirmAnen Ar registrerad eller icke. I
den hdndelse tillSggsutredning erfordras
f<ir drendets behandling, ankommer det pA
pensionsanstalten att anskaffa denna'

I praktiken har intrdffat, att pensions-
anstalt med anledning av dndringsansdkan
givit nytt beslut i drendet och insdnt detta
samtidigt med bemtjtandet. PensionsnAmn-
den anser dock, att si icke borde ske. En
dylik fltgiird av pensionsanstalten kan ndm-
ligen leda tiII, att hos sdkanden uppstAr
osdkerhet ddrom, vid vilken instans hans
pensionsdrende egentligen handliigges.
Dessutom kan ifrAgasAttas, om arbetspen-
sionslagarna tillAter ett sidant ftirfarande'

Pensionsanstalterna har motiverat sitt
frirfarande med hdnvisning till stadgandet
i APL 21 a 5:s 2 moment, enligt vilket
dven pensionsanstalt kan, utan hinder av
tidigare beslut, handliigga drendet &nyo, dA
fr5ga dr om beviljande av frirvdgrad fcir-
mAn eller utdkande av redan beviljad
ftjrmAn. I lagrummet har pensionsanstalt
beretts miijlighet att under givna ftirutsAtt-
ningar sjdlv 6ndra sitt tidigare beslut. I
Litteraturen anses allmdlligen, att drernde
pA grund av anfcirda besvAr upphtir att
vara anhiingigt vid den myndighet, som
givit beslutet. DA besvdr leder till, att
drendets behandling i fdrsta instans upp-
htir, har pensionsanstalt inte rdtt att med
Aberopande av stadgandet i APL 21 a S:s
2 moment iindra sitt tidigare beslut. Denna
st5ndpunkt intar bl.a. folkpensionslagens
45 g i dess dndrade lydelse av den 4. 11.
1960, vilke dndring ansAgs ntjdvdndig just
pi den grund, att "egen rdttelse" inte
kunde verkstdllas, sedan besvdr anfcirts.

Av ovan anfdrda framg5r, att pensions-
anstalt icke dger riitt att iindra sitt tidi-
gare givna beslut innan besvdrstiden gatt
till iinda. DdrtiII f<irutsiittes, att pensions-
anstalt hos fdrsdkringsdomstolen eller hos
pensionsndmnden gtir f6rfrigan ddrom,
huruvida dndring s6kts eller ej. Om be-
svdr icke anfdrts, kan pensionsanstalt dndra
sitt tidigare beslut. Om ddremot i beslutet

t6



sdkts dndring, och pensionsanstalt sjAlv
onskar rltta beslutet, torde det mest dnda-
mAlsenliga vara, att pensionsanstalten an-
hAller om Aterfcirvisning av iirendet, var-
vid besvArsinstansen handldgger drendet i
brAdskande ordning.

Sisongfluktuationer inom KAPl-arbets-
branscherna

Lagen om pension fcir arbetstagare i kort-
variga arbetsfdrhAllanden (KAPL) stifta-
des med tanke pA sAdana arbetsomraden,
fcir vilka kortvariga arbetsftjrhSllanden, pa
grund av sdsongfluktuationer, dr kdnne-
tecknande, t.ex. lantbruks-, skogs-, bygg-
nads- och hamnbranschen. Nar pensions-
systemet nu fungerat omkring tre f,r har
KAPl-redovisningsuppgifter inkommit till
arbetsf<irhillanderegistret, som sktites av
Pensionsskyddscentralen med tillhjiilp av
datamaskiner, f<ir en tillrdckligt l5ng tid
ftir att mtjjliggrira en mdtning av fluktua-
tionerna inom de olika arbetsbranscherna,
samt en jdmftjring av konstaterad fluktua-
tion med Arbetsmarknadsundersriknings-
byrAns uppgifter om arbetsinsatser.

Betraktelsen grundar sig pA den statistik-
kcirning av registret, som verkstiilldes av
Pensionsskyddscentralen i mars 1965. Den
fdrskaste l2-minadersperioden 1. 9. -63-
31.8. -64 togs hdrvid under analys. Emedan
den lSmpligaste siisongvariabeln, nAmligen
den tid, arbetstagaren varit i arbete, pA
grund av registreringstekniken icke stodtill ftirfogande, har man ti1l siisongfluktua-
tionsindikator utvalt det antal arbetstagare,
som m5natligen inregistreras i kassorna.
F<ir att underldtta jdmfrirelser har antalen
arbetstagare f<irvandlats till indextidserier,
vilkas baspodngtal utg<irs av betraktelse-
periodens m&naUi.ga medeltal.

Siisongfluktuationer fcirekommer inomalla arbetsbranscher, och detta framg5r
som en svag b6ljning i indexkurvorna, i
vilka ett tydligt maximum respektive mini-
mum frir varje Ar kan urskiljas. Starkastdr sdsongfluktuationen i skogsbranschen,
ty index frir skogskassans arbetstagareantal
varierar med + 45 podng frAn medeltalet.
Registreringstekniken fciranledde dock, att
den inom skogsbranschen i allmiinhet ijanuari-februari intrdffande "smala" top-
pen i arbetsinsatsen ftirdelas i KAPL rela-
tivt jiimnt frAn december till juni. Inom
de branscher, som har ndrmare anknytning
till Arstiderna, ndmligen lantbruket och
hamnbranschen, er fluktuationen mindre
och varierar inom lantbruket med * 40
och i hamnbranschen med + 20 poiing
frin medeltalet. En dnnu lindrigare fluk-
tuation kan noteras inom den stdrsta

KAPl-branschen, ty index ftir antalet i
byggnadskassan registrerade arbetstagare
varierar med blott + 5 poeng frAn medel-
talet. Inom byggnadsbranschen uppnes
toppen i juni-juli i likhet med ]antbruket
och hamnbranschen.

Trots att man inom de arbetsomr&den,
som dr representerade av arbetspensions-
kassorna, kunde konstatera tydliga sdsong-
fluktuationer, fdrsvinner dessa helt och
hAllet, om man betraktar arbetsomr&dena
som en KAPl-helhet. HAr inverkar avgii-
rande det faktum, att fdr det frirsta dr sd-
songfluktuationen i den st6rsta, dvs. bygg-
nadsbranschen, relativt liten, och fdr det
andra intreffar nedgingen i dess arbets-
tagarantal liimpligt ungefair samtidigt, dA
man i den ndst stdrsta branschen, dvs.
skogsbranschen, uppnAr toppen i arbets-
tagarantalet. Skogsbranschens vikt i hela
KAPL understryks ytterligare av, att i hela
KAPL sammangar tre maxima med skogs-
kassans motsvarande. Det mA till slut
konstateras, att det dr svArt att urskilja
en egentlig, 1 5r omfattande sAsongfluk-
tuation, varvid index fcir KAPL-arbets-
tagarantalet med skiil kan anses vara en
tempordr variabel, som mAnatligen varierar
med * 10 poiing frAn sitt medeltal.

Pensionsf,lderns inverkan Pi
pensionskostnaderna

Pensionskostnaderna utgcir en viktig faktor
vid dvertdnkandet av en SndamAlsenlig
pensionsAlder. I artikeln betraktas pen-
sionsAlderns inverkan pA pensionsutgif-
terna i ldntagares pensionssystem. Som ut-
gangspunkt har valts ett pensionssystem,
som omfattar Alders-, invalid- och familje-
pensioner. Alders- och invalidpensionerna
utgor 60 % av kjnen. I familjepensionen
ingir en dnkepension pL 30 % av l6nen
och en frir under 1B-&riga efterlevande
barn utgiende pension pb 6 % av kinen.
Ur tabell 1 framgAr medelst utvalda be-
rdkningsantaganden erhallen pensionsutgift
for olika slag av pensioner i procent av de
anstdlldas ltjner vid pensionsAldrarna 60,
63, 65 och 67 Ar. Siffrorna avser en sAdan
situation, ddL pensionssystemet redan dr i
full verksamhet. I tabell 2 framstiills f<ir
samma pensionsAldrar proportionstal, som
belyser pensionsutgiften. Tabell 3 innehAl-
ler de proportionstal, som belyser pensions-
utgiften ndr den finska folkpensionen har
beaktats som en minskning av Alders- och
invalidpensionen. Att sifferserien hdr dr
brantare 6n frireg5ende beror pe, att folk-
pensionsAldern i Finland dr 65 Ar. Genom
att generalisera kan man pi grund av det
ovansagda konstatera, att pensionsSlderns
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nedsdttande med ett 6r betyder en hcijning
pa ca 10 7o av kostnaderna frir Alders- och
invalidpensioner. Beaktas dven familjepen-
sionerna, frr skillnaden i kostnaderna nAgot
mindre.

Antalet yrkesarbetande i olika frlders-
grupper

Elisabeth Elfvengren har giort en under-
stikning om den yrkesarbetande befolk-
ningens f<irdelning enligt Alder och krin.
Unders6kningen baserar sig pA folkrdk-
ningarna 1950 och 1960. Som huvudsakligt
yrke betraktades i undersiikningen regel-
bundet heltidsarbete samt sAdant deltids-
arbete, till vilket anvdndes minst hdlften
av den normala arbetstiden inom ifrAga-
varande yrke. Av skilda orsaker dr upp-
gifterna i sagda iirs folkrdkningar inte fullt
j:imfcirbara,

Vid en granskning av olika Aldersgrup-
per kan man konstatera, att andelen yrkes-
arbetande mellan 15 och 19 6r minskat,
vilket torde bero pA tjkade utbildningsm<ij-
ligheter. Tendensen var liknande vad de
grupper betrdffar, som fyllt 60 Ar, antag-
iigen pA grund av, att pensionssystem blivit
allmAnnare. Siffrorna frAn 1960 ger vid
handen, att andelen yrkesarbetande mdn
var sttirst i Aldrarna 25-65 ir, och pro-
centsatserna vAxlade hiirvid frln 79,1 Votill 97,5 7o. Kvinnornas andel var deir-
emot hiigst i Aldersgruppen 20-24 ar, i
vilken 60,7 Vo var yrkesarbetande. Annu
vid 60 Ars Alder yrkesarbetade 84,7 lo av
mdnnen och 43,1 % av kvinnorna.I stdder och kcipingar hade andelen yr-
kesarbetande kvinnor i Aldrarna 25-60 Ar
betydligt stigit jiimftirt med 1950-talet, vil-
ket dven kunnat konstateras i USA och
Sverige. Ar 1960 var 45 Vo av de gifta kvin-
norna yrkesarbetande, och denna procent-
sats torde vara en av de hdgsta i Europa. I
Iandskommuner htirde till kategorin yr-
kesarbetande mdn i gruppen 65-69 Ar 59,4
Vo, oclt i stdder och kdpingar 41,5 Vo. Mot-
svarande siffror ftjr kvinnor var 21,3 le
och 15,7 /p. Andelen yrkesarbetande mdn
under 25 Ar var i stiider och kcipingar av-
sevdrt mindre dn i landskommuner. Vad
kvinnor betrdffar var ldget det motsatta,
vilket fAr sin ftjrklaring i utbudet av ar-
betstillfiillen.

Itueditfiirsiikring fiir reservbrist i samband
med pensionsfiirsikring
Den i pensionsstiftelserna tillAtna smidig-
heten vid pensionsskyddets finansiering dr
mt jlig dven i fbrsdkringsbolagen, fiirutsatt
att fdr reservbristen tecknats kreditftir-

sekring i Pensionsskyddscentralen. Nyligen
har till pensionsanstalterna utdelats den
ifrAga kommande kreditfrirsdkringens nya
villkor, samt till f<irsdkringen anslutna
blanketter, som innehAller nAgra ftir6nd-
ringar jiimf<irt med de tidigare.

Kreditftjrsdkringen ftjr reservbrist tjver-
enstdmmer i stort med kreditftjrsdkringen
ftir SterlAning. Den ftirras ftjrsiikringspre-
mie iir dock hdgre. Vidare ftjrutsdtter re-
servbristens karaktdr strirre fcirsiktighet av
kreditftjrsdkringsgivaren dn vad fallet iir
vid Sterl5ning.

Om socialskytlilets utbredning i vdrlden
(Artikeln publicerades i ftireg5ende

nummer)
Efter andra viirldskriget har man riverallt
i viirlden fAst stor vikt vid att tika social-
skyddet. Lagstiftningsarbete gdllande detta
har under de gAngna 20 Sren gjorts i ndra
nog alla jordens liinder. Enligt den utred-
ning, som forskni.ngs- och statistikavdel-
ningen vid USA:s socialskyddsfdrvaltning
(Social Security Programs Throughout the
World 1964; gjort, fanns det i btirjan av
senaste Ar bland jordens 125 stater 112 s5-
dana, ddr Atminstone nAgot av ftiljande till
socialskyddet htirande 5 omr&den ordnats
medelst lag: 1) &lders-, invalid- och famil-
jepensionssystem, 2) sjuk- och moderskaps-
ftirsAkring, 3) arbetsolycksfallsfrirsAkring,
4) arbetsl6shetsfdrsakring och 5; familje-
bidragssystem.

Entrigt figur nr t har lagstiftningen om so-
cialskydd hunnit liingst i Europa. Av Viist-
Europas lAnder har i alla utom i Portugal
socialskydd pA samtliga omrAden redan
ordnats. I Portugal saknas tillsvidare ar-
betskishetsfrirsiikringen. Detta gdller dven
de <ist-europeiska staterna med undantag
ftir ost-Tyskland, Ungern och Jugoslavien.
Utom Europa har system, som omfattar
samtliga 5 socialskyddsomrAden, fAtts till
stAnd endast i Kanada, Chile, Algeriet,
Australien och Nya Zeeland.

Av de ldnder, vilka dnnu i bdrjan av
senaste Ar inte alls hade nAgon lagstiftning
gellande socialskyddet, var de flesta asia-
tiska. Till dessa ldnder helt utan lagstadgat
socialskydd hcirde enligt underscikningen 10
av Asiens 35 och 3 av Afrikas 37 stater.

I figur nr 2 granskades ftirekomsten av
socialskyddssystem sArskilt fcir vart och ett
av de 5 olika omrAdena. Efter arbetsolycks-
fallsfdrsdkringen f<iljer sesom mest all-
mdnna Alders-, invalid- och familjepen-
sionssystemen, vilka fcirekommer i 78 ldn-
der. Endast i 58 liinder omfattade dock
systemet alla tre formerna av fdrsAkring.

Sjuk- och moderskapsfrirsAkring samt
familjebidrag synes vara sinsemellan unge-
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fAr lika vanliga. Sjukfdrsdkring fdrekom-
mer i 64 och familjebidrag i 62 ldnder. Den
mest sdllsynta formen av socialskydd iir
arbetsldshetsftirsdkringen, som vid btirjan
av senaste Ar fdrekom i 32 stater, av vilka
endast 12 var utom-europeiska.

Den nuvarande ftirekomsten av social-
skydd varierar frAn land till land inte en-
bart med hdnsyn till de risker socialskyddet
tHcker, utan dven med avseende pA de be-
folkningsgrupper fcirsdkringen bertjr. I fi-
gur nr 3 har denna frAga schematiskt un-
derstikts betrdffande Alders- och invalid-
pensionsskyddet. Ddnur framgAr, att ungefdr
h5lften av pensionssystemen gdller enbart
Itintagarna och av dess,a system bercir ddr-
till de flesta erndast en del av ltintagarna.
Begrdnsningarna kan exempelvis bero pa
yrke eller pfl arbetsplatsens storlek, och i
en del fall iir systemen lokatrtbegriinsade, se
att systemet gdller endast en del av landet.

Aven betrdffande de <ivriga formerna av
socialskydd kan motsvarande skillnader
mellan olika lAnders system pAvisas. Man
kan konstatera, att fcirekomsten av en viss
form av socialskydd i ett land ingalunda
betyder, att socialskyddet skulle gella lan-
dets hela befolkning. Snarast fcirefaller det
som om pi ett eller annat sdtt begrdnsade
system skulle vara vanligare An allmdnna
system.

Nya cirkulir
Cirkul5r nr 7/65 beriirde faststSllda 5nd-
ringar av kreditfcirsiikringens grunder och
av kreditfrirsdkringsvillkoren. Cirkuldret
utdelas till de pensionsanstalter, som be-
driver verksamhet enligt APL.

Cirkuliir nr 8/65 bertirde frir utredande
av pensionsanstalternas inbcirdes ansvar
erforderliga uppgifter dvensom vissa sta-
tistiska uppgifter ftjr Ar 1964. CirkulHret
utdelades till alla arbetspensionsanstalter.

English
Surrrrrraries
The Editorial
deals with the acceptance of applications
for employment pensions at all financial
institutions and post offices. This was
agreed at the suggestion of the Central

Pension Security Institute and became
effective on May 31, 1965. It gave the
insured over 4,000 counters to submit their
applications. Banks and the post offices
accept the applications, issue the necessary
blank forms and, when necessary, help
with advice. They forward the applications
to the Central Pension Security Institute
which distributes them to the pension
establishments. The application is consi-
dered to have been submitted on the day
on which it reaches the Central Institute.

Changed concept of invalidity in the
National Pensions Act
The award of an invalidity pension under
the National Pensions Act has so far pre-
supposed general incapacition for work.
As this has been considered to place too
great a limitation on the granting of an
invalidity pension, the definition of inva-
Iidity in the National Pensions Act has
been modified. The amendment to this
effect entered into force on July 1, 1965.
The chief physician of the National Pen-
sions Institute, Dr Eero Ponteva, says in
his article on this question that the con-
ditions governing the award of the inva-
lidity pension will be the same in both
the National Pensions Act and the em-
ployees pensions acts after the amendment
has been made. Both will foresee vocatio-
nal invalidity. T'he insur.ed will receive an
inva).idity pension under the National
Pensions Act oniy after he/she has recei-
ved for 300 days the daily compensation
decreed under the Health Insurance Act.
The reduced capacity for work must arise
from illness, a defect or trauma. It is
presupposed, further, that by medical
assessment the capacity for work has been
reduced by at treast a haLf. Another re-
quirement is that the insured is incapable
of doing his normal work or other compa-
rable work which, for his age, professional
skill and other circumstances can be re-
garded as suitable for him and ensuring
him a reasonable subsistence. However a
blind perrson, a person incapable of getting
about and a person in a helpless condition
is also regarded as incapacitated for work
if the condition is permanernt.

Seasonal fluctuations in the fielils of work
covered by the LEL
(Pension Act for Sea^sonal Workers)
LEL, the Pension Act for Seasonal Workers,
covering workers in short-term employ-
ment, was enacted in 1962 for workers
engaged in seasonal work. In Finland,
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seasonal work is e.g. agriculture, forestry,
building and harbour work, and for eachof these branches an employment pension
fund was established under the act. The
article reports on the index for the labour
force registered with the funds over the
12-month period from September 1, 1963to August 31, 1964. Seasonal variation
occurs in all these spheres of employment.It is seen as a slight variation in the indexfor the registered labour force, with one
high and one low per calendar year.

The effect of pension age on pension costs
Pension costs are an important factor in
calculating the practical pension age. The
article deals with the effect of pension age
on pension costs in the wage-earners' pen-
sion systems. The point of departure is a
pension system which incorporates old
age, invalidity and survivors' pensions.
The old age and invalidity pension is 60
per cent of the beneficiary's pay. The sur-vivors' pension consists of the widow's
pension paid on the husband's death, which
is 30 per cent of his pay, and the pension
to orphaned children under 18, which is
6 per cent of the pay. Table 1 shows the
pension costs for different types of pen-
sions according to selected conditions, in
per cent of the pay of those in gainful
employment for a pension age of 60, 63,
65 and 67 years. The figures refer to a
situation in which the pension system is
already in ful1 operation. Table 2 shows
the ratios for pension costs for the same
pension ages. Table 3 gives the ratios for
pension costs when the national pension
paid in Finland is deducted from the old
age and invalidity pension. The numerical
series is steeper than the forrner as the
national pension age in Finland is 65 years.
As a rough guide, lowering of the pension
age by one year means an increase of
about 10 per cent in old age and invalidity
pension costs. If the survivors' pension is
also considered, the cost of difference is
a little smaller.

The gainfully employed population
by age groups
The distribution by age and sex of thegainfully employed population in Finland

has been analysed from the population
censuses of 1950 and 1960. A general ob-
servation is that the total active population
had decreased considerably in these 10
years. The decrease in the age group 15-19
years is probably due to improved edu-
cational facilities, and in the groups of
over 60 years to the general introduction
of pension systems. The proportion of ac-
tive men in 1960 was highest in the ages
25-65, of women in the ages 20-24.
Women have begun to work outside the
home in an increasing degree. About 45
per cent of married women were gainfully
employed in 1960. This percentage is pro-
bably one of the highest in Europe, ex-
cluding the East Bloc countries. The popu-
Iation ratios of rural districts and popu-
lation centres and the distribution by age
and sex has also been analysed.

Changes in the terms of credit insurance
According to the TEL, Pension Act for
Wage Earners and Salaried Employees, the
employer may omit to cover the full sum
of the pension benefits. This has always
been possible in a pension foundation and
in pension insurance since the law entered
into force. For a private party taking out
a TEL insurance, this has been possible
since 1964. The Central Institute has a
special form of credit insurance for a
funding deficit which guarantees the un-
covered part of the pension security. Cer-
tain reliefs to facilitate practical arrange-
ments have been approved for the con-
ditions in question.

STATISIICAL SURVEY
The employment pension system has been
paying oId age and invalidity pensions
since the employment pension acts em,tered
into force. The system has been in opera-
tion for three years and the number of
the beneficiaries has begun to increase
rapidly. Up to the present, there have
been more invalidity pensioners than old
age pensioners. The statistics published
in this issue shows that the number of o1d
age pension beneficiaries are now begin-
ning to exceed the number of beneficiaries
of invalidity pensions, which is a normal
development.

TYoET.AKE on tilattavissa mm. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki.
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.

Soorislon Kiriopoino Oy, Helsinki 1965


