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ElSkeike
Kysymys sopivasta eldkeidstd on viime vuosina ollut toistuvasti
keskustelun aiheena sekd kansainvdlisesti ettd mycis meilld Suo-
messa. Kansainvdlisen Sosiaaliturvayhdistyksen, ISSA:n, vuonna
1961 perustama pysyvd vanhuus-, tytikyvyttcimyys- ja perhe-eldke-
vakuutuskomitea on selvitellyt eldkeikddn liittyvid ongelmia perus-
tamisestaan ldhtien, ja viime syksynd pidetyssd ISSA:n yleiskokouk-
sessa oli kdsiteltdvdnd komitean tdtd koskeva raportti.

Suomessa on eldkeikdkysymys tullut aivan viime aikoina esille
mm. valtion ja kuntien piirissd. Tdnd vuonna on ilmestynyt Eldke-
ikdkomitean mietintci, ioka kdsittelee asiaa valtion parveluksessa
olevien osalta, ja kunnallisten viranhaltijain ja tycintekijdin eldke-
lain voimaan tultua ovat mycis kunnat kiinnittdneet asiaan huomio-
ta. Esim. Tampereen kaupunki on dskettdin asettanut toimikunnan
tekemddn vertailevaa tutkimusta palveluksessaan olevien, eri am-
mattialoilla tytiskentelevien viranhaltija- ja tycintekijiiryhmien
eldkeikdrajoista.

Eltikeikdkysymystd pohdittaessa on voitu havaita tdmdn ongel-
man monitahoisuus. Erilaiset ammatit ilmeisesti asettavat eldkeidn
suhteen hyvinkin erilaisia vaatimuksia, otettiinpa sitten huomioon
ns. tytinantajandkrikohdat eli muutokset tytintekijdn kiiyttiikelpoi-
suudessa tai ns. tyiintekijiiniiktikohdat eli mm. eri ammatteihin liit-
tyvdt kuluttavuus- ja vaaratekijiit. Lisiiksi on vanhenemisen yhtey-
dessd tapahtuvan tytikyvyn heikentymisen todettu olevan hyvin
yksiliillistd. Melko yleisesti onkin tunnustettu, ettd kiinted, krono-
logisen idn mukaan mddritetty eldkeikdraja jettiie ottamatta huo-
mioon ndmd seikat. Riittiivien tutkimustulosten puuttuessa on kui-
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tenkin ollut vaikea saada objektiivista kuvaa siitd, miltd linjalta
parhaat ratkaisut elHkeikdkiiytdnnijksi olisivat l<iydettdvissd.

ElSketurvakeskuks on nyt ryhtynyt omalta osaltaan tdmHn ylei-
sesti merkityksellisen kysymyksen selvittdmiseen pddttamiilli toi-
meenpanna perustutkimuksen luonteisen kenttdtutkimuksen eldke-
ikii?in liittyvistd asioista. Tutkimus tullaan suorittamaan yhteis-
tyiissd tydmarkkinajdrjesttijen kanssa, ia pyrkimyksend on saada

kerdtyksi kokemusperdistd tietoa olosuhteista eri ammateissa suh-
teessa vanhenevan tytintekijdn kapasiteettiin ja mahdollisuuksiin.
Tallaisen asiantuntijoiden tukemana suoritetun, lahinnd sosiologi-
sen tutkimuksen toivotaan tuovan lisHvalaistusta eldkeikdkysymyk-
seen ja olevan osaltaan apuna siind tytissd, joka pyrkii eldkejdrjes-
telmdn terveeseen kehittdmiseen.
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MARGARETHA AARNIO

Penhe-elSkkeel en5issE rnaissa

Perhe-eld,kevakuutuksen tarkoituksena
on jdlkeenjddneitten, ldhinnd lesken ja
orpojen, toimeentulon turvaaminen per-
heenhuoltajan kuoleman varalta. So-
siaalivakuutuksella katettuja riskejd
ryhmiteltdessd luetaan perheenhuolta-
jan kuolema vakiintuneen kansainvdli-
sen kdytdnncin mukaan kuuluvaksi sa-
maan ryhmd6n vanhuuden ja tycjky-
vyttiimyyden kanssa. Niissd maissa, joi-
hin on luotu sosiaalivakuutusjdrjestel-
mdt vanhuuden ja tydkyvyttdmyyden
varalta, onkin tavallisesti myiis vakuu-
tettujen jdlkeenjddneistd huolehdittu
perhe-eldkevakuutuksen avulla. Vuo-
den 1964 alussa oli yhteensd 71 maassa
voimassa vanhuuseldkejdrjestelmdt ja
ndistd 60 maassa maksettiin mytis per-
he-eliikkeitii. Suomi kuului siihen vd-
hemmisttjijn, joka ei vield ollut jdrjes-

tdnyt perhe-eldketurvaa. Sen jdlkeen
kun eldketurva on muilta osiltaan maas-
samme kehittynyt nykyiselle tasolleen,
muodostaakin perhe-eldkejdrjestelmdn
puuttuminen ehkd selvimmin havaitta-
van aukon sosiaaliturvassamme.

Eldketurvakeskuksen tutkimustoimis-
tossa on tdnd vuonna toimitettu erhiden
maiden yleisi,6 perhe-eldkej6rjestelmid
koskeva tutkimus. Tarkastelun kohtee-
na on ollut kaikkiaan 15 maata: Belgia,
Englanti, Hollanti, Islanti, It[valta, Ldn-
si-Saksa, Neuvostoliitto, Norja, Puola,
Ranska, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, USA ja
Uusi-Seelanti. Tutkimuksen tulokset,
joista seuraavaan on poimittu erditi
kohtia, julkaistaan kirjasena nimeltS
"Yleiset perhe-eldkejdrjestelmdt erdis-
sd maissa". Sen painatustyci on parhail-
laan kdynnissd ja valmistuu ldhiaikoina.
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Perhe-elilkejiirjestelmien ulottuvuus

Useimmissa tarkastelun kohteena ole-
vissa maissa on perhe-eldkkeet jiirjes-
tetty sisiillyttiimdllii niitii koskevat
mddrdykset samaan lakiin vanhuus- ja
tyiikyvyttcimyyseldkkeiden kanssa. Vain
kolmessa maassa, Hollannissa, Norjassa
ja Tanskassa, on perhe-eldkkeistd sd6-
detty omat erilliset lakinsa. Tdstd kiin-
tedstd yhteydestd vanhuus- ja tytiky-
vytttimyysvakuutukseen johtuu, ettd
myds perhe-elhkejdrjestelmien ulottu-
vuus - toisin sanoen se, mihin vHesttj-
ryhmiin kuuluvien henkiltjiden jdlkeen-
jiidneitii perhe-eldketurva koskee - on
yleensd mddrdytynyt muiden eldkejdr-
jestelmien ulottuvuuden perusteella.

Perhe-eldketurva on ulotettu koske-
maan koko vdesttid kaikissa niissd tar-
kastelun kohteena olevissa maissa, jois-
sa on mytis yleinen, ainakin vanhuus-
eldkkeet koko vdesttille kiisittdvd kan-
saneldkejlrjestelmd. NditI ovat Eng-
lanti, Hollanti, Islanti, Norja, Ruotsi,
Tanska ja Uusi-Seelanti, joissa kaikissa
on tasasuuruisia eldkkeitd maksava kan-
saneldkejdrjestelmd, sekd Sveitsi, jossa
on koko vdestdn kdsittdvd, ansioihin
suhteutettuja elikkeitd maksava jdrjes-
telmd.

Kansaneldkejdrjestelmddn liittyvHn
perhe-elSkkeen lisdksi on Englannissa,
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa pal-
kansaajien jiilkeenjddneilld oikeus toi-
seen perhe-eldkkeeseen tytieldkelakien
perusteella; Ruotsissa tdmd koskee mycis
itsendisid yrittdjiti. Hollannissa, jossa
tyiikyvytt6myysvakuutus koskee vain
pienipalkkaisia palkansaajia, on ndillS
sen puitteissa samoin toinen perhe-eld-
kevakuutus, minkd lisdksi Hollannin

toistaiseksi osittain vapaaehtoisella poh-
jalla toimiva tyijeldkejiirjestelmd mytis
maksaa perhe-eldkkeitd.

USA:ssa yleisen vanhuus-, tycikyvyt-
ttimyys- ja perhe-eldkejdrjestelmiin pii-
riin kuuluvat ldhes kaikki palkansaajat
ja yrittlijiit, erditd pienituloisimpia tai
epdsddnntillisesti tydssd olevia ryhmid
lukuunottamatta. Niith, jotka eivdt tee
ansiotydtd, laki ei koske. Huolimatta
monista eroavuuksista USA:n jdrjestel-
mdn ja Itd-Euroopan kansandemokraat-
tisten maiden eldkejdrjestelmien vdlill?i
voidaan niissd ulottuvuuden osalta to-
deta tiettyd yhtdldisyyttii. Mytis Itd-
Euroopan maissa, joista esimerkkind
ovat Neuvostoliitto ja Puola, on pyritty
luomaan yhdistetty vanhuus-, tytikyvyt-
ttimyys- ja perhe-eldkejdrjestelmd, jos-
sa eldkkeet ovat ansioihin suhteutettuja
ja joka peittdd koko ansiotytissd olevair
vdestdn. Sen sijaan ne, jotka eivdt tee
ansiotycitd, on jdtetty ulkopuolelle.
Erddnd eroavuutena USA:han verrattu-
na on kuitenkin useissa ItH-Euroopan
maissa se, ettd eldkkeitd koskevat md6-
rdykset ovat maatalousvdest6n osalta
jonkin verran erilaisia kuin muiden
vdesttiryhmien, vaikka kaikki ryhmdt
kuuluisivatkin saman yleisen jiirjestel-
mdn piiriin.

Varsin monissa maissa toimii rinnak-
kain useita eliikejdrjestelmid, jotka yh-
dessd ulottuvat laajaan vaestcin osaan.
Belgiassa vanhuus- ja perhe-eldkeva-
kuutus jakaantuu kolmeen osaan tydn-
tekijtiiden, toimihenkiliiiden ja itsendis-
ten yrittdjien vakuutukseen. Itdvallassa,
Ldnsi-Saksassa ja Ranskassa eri ryhmid
koskevat eldkejdrjestelmdt ovat yleensd
yhdistettyjii vanhuus-, tytikyvytttimyys-
ja perhe-eldkevakuutuksia. Itdvallassa
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niiitl jiirjestelmid ovat 1) yleinen pal-
kansaajien jdrjestelm6, 2) yrittdjien
jdrjestelmd ja 3) maanviljelijtiiden jdr-
jestelmd. Ldnsi-Saksassa on kaksi tdy-
dellistii jiirjestelmdd, joista toinen sul-
kee piiriinsH tytintekijdt ja itsendiset
kdsitytiliiiset ja toinen taas toimihenkiltit
ja erddt vapaan ammatin harjoittajat.
Lisiiksi on Ldnsi-Saksan maanviljeli-
jtiillii oma jdrjestelmdnsd, joka kdsittiiii
vanhuus- ja perhe-eldkkeet, mutta ei
tytikyvytttimyyseliikkeitd. Ranskassa
eliikejiirjestelmid on useita, nimittdin
1) palkansaajien j?irjestelmd, 2) maa-
talouden jdrjestelm6, joka kdsittiid kaksi
rinnakkaista alajdrjestelmdd, maata-
loustytintekijtiiden ja itsendisten maan-
viljelijiiiden jdrjestelmdt, seke 3) yrit-
tiijien jdrjestelm6, joka puolestaan
jakaantuu kolmeen alajdrjestelmiHn.
Niiistii eivdt kuitenkaan yrittdjien ja
maanviljelijtiiden jdrjestelmdt sisdllei
perhe-eldkkeitd.

Perhe-elilkkeisiin oikeutetut

Yleisimmin kdytetty perhe-eldkkeeseen
oikeutettujen henkiltiiden piiriii kos-
keva mddritelmd on, ettd elHkkeeseen
ovat oikeutettuja vakuutetun leski ja
lapset, miktili ndmd tiiyttiivdt elSkkeen
saamisen ehdoksi asetetut erilaiset ikHd
ym. seikkoja koskevat lisdedellytykset.
Hyvin useissa maissa on eldke-oikeus
lisdksi leskien osalta rajoitettu koske-
maan yksinomaan naispuolisia leski6.

Kaikki tarkastellut jdrjestelmdt mak-
savat eldkettd ainakin jollekin naispuo-
listen leskien ryhmdlle, joskin tarvitta-
via lisdedellytyksid koskevat sddnntik-
set ovat erdissd niistd siksi ankarat, ettd

ne rajoittavat leskenel6kettd saavien
piirin varsin pieneksi. Kuudessa maas-
SA, Itdvallassa, Ldnsi-Saksassa, Neu-
vostoliitossa, Puolassa, Ranskassa ja
USA:ssa maksetaan leskeneldkettii tie-
tyin edellytyksin myiis miespuolisille
leskille; edellytyksend on tdlltiin sddn-
nijllisesti ainakin se, ettd mies on ollut
taloudellisesti riippuvainen vaimostaan.
Muissa yhdeksHssd maassa ei miespuo-
linen leski voi missddn tapauksessa
saada elSkettd vaimonsa jdlkeen. Tdmd
on tyypillistd nimenomaan niille maille,
joissa on yleinen koko vdesttjd koskeva
kansaneldkejdrjestelmS, ja perusteena
lienee ensi sijassa, ettd mies joka ta-
pauksessa saa oman kansaneldkkeen,
mikiili hdn on tytikyvytiin tai liian
rr'anha ansaitsemaan elatuksensa. Mytis-
kin naispuolisten leskien kohdalla on
kansaneldkejdrjestelmiin liittyvdn les-
keneldkkeen maksaminen rajoitettu
koskemaan sellaisia leskien ryhmiI
(esim. alaikiiisiti lapsiaan huoltavia les-
kiii ja vanhana leskeksi jHdneitd, mutta
alle yleisen vanhuuseldkeidn olevia
naisia), joilla ei vield ole mahdollisuutta
muuhun eldkkeeseen, ja leskeneldke
muuttuu tavalliseksi kansaneldkkeeksi,
kun asianomainen tulee tytikyvyttti-
mdksi ja tEiyttdd vanhuuseldkeidn.

Erdissd maissa katsotaan leskeksi
mytis vainajan eronnut vaimo. Eldkkeen
saanrisen ehtona on kuitenkin t?illtiin
yleensd aina se, ettd hdn miehen kuol-
lessa oli oikeutettu saamaan tdltd ela-
tusapua, minkd lisiiksi voidaan vaatia,
kuten esim. Ruotsissa, ettd hdnelld on
hoidettavanaan lapsia avioliitosta edun-
jiittiijtin kanssa.

Orvoneldkkeitd maksavat tarkastelun
kohteena olevista jdrjestelmistii kaikki
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muut paitsi Belgian, Ranskan ja Tans-
kan jlirjestelmdt sekd Englannin ja
Norjan tytieldkejdrjestelmdt. Ndistd on
Belgiassa asiaa korjattu maksamalla
perheavustusjdrjestelmdn puitteissa or-
voille korotettuja lapsilisid ja Tanskan:.yleisessd jdrjestelmdssd maksamalla
lapsikorotuksia leskien eldkkeisiin. Nor-
jan tytielSkejdrjestelmdssd maksetaan
lapsille kertasuoritus. Ranskassa sekd
Englannin ja Tanskan tydeltikejHrjestel-
missd on lapset jdtetty kokonaan huo-
mioon ottamatta; ndmd jdrjestelmdt
ovat tyypillisid esimerkkejd yksinomaan
vanhoihin tai tycikyvytttimiin leskiin
kohdistuvasta perhe-eldketurvasta.

Siitd, ketkd orvoneldkkeitd mycinnet-
tHessd otetaan huomioon edunjiittiijiin
lapsina, on eri maissa erilaisia mddrdyk-
siH. Ahtaimman mddritelmdn mukaan
luetaan eldkkeeseen oikeutetuiksi vain
edunjdttiijiin omat lapset, kun taas tois-
ten sHHnntisten mukaan voidaan eldk-
keeseen oikeutettuna lapsena pit6H lii-
hes jokaista alaikdistd henkildd, joka
edunjdttdjdn kuollessa asui vakinaisesti
tdmdn luona ja jonka toimeentulo riip-
pui edunjdttdjiistd. Tavallisinta kuiten-
kin on, ett6 lapsiksi katsotaan omat
lapset sekd laillistetut ottolapset, minkd
lisiiksi erdissd jdrjestelmissd otetaan
huomioon mytis edunjHttdjin lapsipuo-
Iet.

Niissii jdrjestelmissH, joissa myds
avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset
ovat oikeutettuja eldkkeeseen isdnsd
jdlkeen, on ndiden osalta yleensd vaati-
muksena, ettd isyys oli joko tunnustettu
tai tuomioistuimen piidt<ikselld todettu
ja ettii edunjiittiijii maksoi lapsesta ela-
tusmaksuja. Samoin ovat edunjdttejelte
saadut sddnntilliset elatusmaksut taval-

lisesti eldkkeen maksamisen ehtona sel-
laisten kohdalla, jotka esim. avioeron
johdosta asuivat edunjiittiijiin kuollessa
muualla kuin tdmdn luona.

Vdljimmiit perhe-el[kkeeseen oikeu-
tettua henkildpiirid koskevat mddrdyk-
set ovat kdytdnniissd Itd-Euroopan
maissa, joista useissa on lesken ja las-
ten lisdksi muutkin lhhiomaiset otettu
perhe-eldketurvan piiriin, mikiili he
ovat olteet vainajasta taloudellisesti
riippuvaisia. Niinpd sekd Neuvostolii-
tossa ettd Puolassa voidaan maksaa
perhe-eldkettd vainajan vanhemmille,
alaikdisille sisarille ja veljille sekd las-
tenlapsille ja Neuvostoliitossa lisdksi
mytis isovanhemmille. Muista tarkaste-
lun kohteena olevista maista ainoastaan
USA:ssa maksetaan tietyissl tapauksissa
perhe-eldkettd vainajan vanhemmille.
Huomautettakoon kuitenkin, ettd tar-
kastelun ulkopuolelle jiitetyistd maista
erdissd muissakin kuin Itd-Eurooppaan
kuuluvissa on samoin kdytdnn6ssd
mddrdyksid vanhemmille ym. maksetta-
vista eldkkeistd.

Edunjtittiijiid koskevat vaatimukset

Perhe-eldkkeen mytintdmisen ehtona
olevat, edunjiittdjliii koskevat vaatimuk-
set riippuvat olennaisesti siit6, minkd
tyyppinen on perusluonteeltaan se van-
huus- ja tyiikyvyttcimyysel6kejdrjes-
telmd, jonka yhteyteen perhe-eliikejdr-
jestelmd kuuluu. Niissd jdrjestelmissd,
jotka maksavat tasasuuruisia kansan
eldkkeitii kaikille, ei perhe-eldkkeen
edunjdttHjiille tavallisesti aseteta muita
vaatimuksia kuin kansaneldkkeen saa-
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misen yleisend edellytyksend olevat,
kansalaisuutta tai maassa asumista kos-
kevat ehdot. Tdllaisia ovat Hollannin,
Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja
Uuden-Seelannin yleiset jdrjestelmdt.
Englannin kansanelSkejdrjestelmdssd
vaaditaan lisdksi tietty minimimddrd
suoritettuja vakuutusmaksuja, koska
jiiljestelmiiiin kuuluminen on Englan-
nissa tulottomien henkil<jiden ja pieni-
tuloisimpien itsendisten yrittiijien koh-
dalla vapaaehtoista, ja vakuutusmaksut
osoittavat ndin ollen kuuluiko vainaja
jdrjestelmdn piiriin.

Niissd jhrjestelmissd, joissa vanhuus-
ja tycikyvytttimyyseldkkeiden saaminen
ja niiden suuruus on kytketty vakuu-
tetun ansioihin, maksettuihin vakuutus-
maksuihin ja vakuutuksen alaisessa
tyiissd palveltuun aikaan, tulevat ndm6
seikat esille mycis perhe-eldkkeen puo-
lella. Useissa jhrjestelmissd on sHdntcind,
ettd perhe-etdkettd maksetaan sellaisen
vakuutetun jdlkeen, joka sai vanhuus
tai ty<ikyvytttimyyselSkettd tai olisi kuo-
lemansa aikaan ollut elhkkeeseen oikeu-
tettu, jos hdn esimerkiksi olisi silloin
tullut tytikyvyttcimdksi. Vakuutusaikaa,
maksettuja vakuutusmaksuja ym. kos-
kevat vaatimukset on tdlltiin ilmaistu
ep5suorasti ja ne kiiyvdt ilmi muita
eliikelajeja koskevien mddrdysten koh-
dalta. Toisissa jdrjestelmissd taas on ko.
vaatimukset ilmoitettu suoraan perhe-
eldkettd koskevissa sddnntiksissd, mutta
ne ovat tdstd huolimatta usein aivan
samat kuin vastaavat vaatimukset ty6-
kyvyttcimyysel5kkeiden kohdalla. Yleis-
piirteend voidaankin todeta, ettd perhe-
eldkkeen edunjdttdjHlle tavallisesti ase-
tetaan samat vaatimukset, jotka ovat
ehtona muiden eldkelajien saamiselle.

Edelld mainittujen vaatimusten asial-
linen sisdltti on sen sijaan eri jdrjestel-
missd hyvin erilainen. Erdissd jdrjestel-
missd on perhe-eldkeoikeus voimassa
heti vakuutetun tultua jdrjestelmdn
piiriin tai ainakin jo lyhyen karenssi-
ajan jdlkeen, kun taas toisissa vaaditaan
useita vuosia kestdnyt vakuutusaika
ennen kuin perhe-eldkkeen maksami-
nen voi tulla kysymykseen. Vakuutus-
aikaa koskeva vaatimus voi my6s olla
erilainen eri ikdisten vakuutettujen koh-
dalla, niin ettd nuorena kuolleen vakuu-
tetun jdlkeen voidaan perhe-eldkettd
maksaa lyhyemmdn vakuutusajan pe-
rusteella kuin vanhana kuolleen. Niinpii
esim. Neuvostoliitossa on vaatimuksena
miesten kohdalla 2-20 ja naisten koh-
dalla 1-15 tyiivuotta vakuutetun idstd
riippuen. Erdissd jdrjestelmissd vaadi-
taan tietty vdhimmdism5drd vakuutus-
aikaa vdlittiimdsti ennen kuolemaa tai
kuolemaa edeltdneen mddrdtyn ajanjak-
son kuluessa. Esimerkiksi USA:ssa on
edunjlittiijdn kuuluttava vakuutukseen
ainakin kuusi vuosineljdnnestd viimei-
sistd kolmestatoista vuosineljdnneksestd
ennen kuolemaansa.

Edunsaajille asetetut vaatimukset

Kuten edelld on jo todettu, maksavat
kaikki tarkastelun kohteena olevat jdr-
jestelmdt eliikettii ainakin joillekin nais-
puolisten leskien ryhmdlle. Mikiiiin
perhe-elHkejdrjestelmd ei yleensd eh-
doitta maksa elinikdistd eliikettd kaikil-
le leskille, vaan eldkkeen saamiselle on
asetettu erilaisia rajoituksia, jotka voi-
vat koskea lesken ikiiii, tytjkykyd, huol-
tovelvollisuutta alaikdisiS lapsia koh-
taan, avioliiton kestoaikaa, miehen ikdd
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avioliittoa solmittaessa jne. Tiihdn liit-
tyvien mddrdysten osalta perhe-eldke-
jiirjestelmdt ovat hyvin yksiltillisid, niin
ettd kahta jdrjestelmdH, joissa mddrdyk-
set leskeneliikkeistii olisivat aivan sa-
manlaiset, ei juuri ole. Jos kuitenkin
halutaan tdytHd jokin yleinen linja les-
keneldkkeen maksamisen ehdoissa, voi-
taneen sanoa olevan tavallisinta, ettd
eldkeoikeus on - ainakin kuolemaa
seuranneen lyhyen sopeutumisajan jiil-
keen - rajoitettu koskemaan jonkin
tietyn ikdrajan ylittiineitd leskiii, tyti-
kyvyttcimiti leskili ja niitd leskid, joilla
on alaikdisid lapsia huollettavinaan.

Vdtjimmfit leskeneliikettd koskevat
mddrHykset tutkimuksen piirissd ovat
Itdvallan ja Ldnsi-Saksan jdrjestel-
missd sekd Ruotsin tycieldkejdrjestel-
mdssd. Ldnsi-Saksassa maksetaan aina-
kin pientd elAkettd kaikille leskille (jos
vain edunjdtttijii tiiytti hdntd koskevat
vaatimukset) ja Itdvallassa kaikille
niille leskille, joiden avioliitto oli sol-
mittu ennen kuin edunjdttdjd tdytti 65
vuotta. Ruotsin tytielAkejirjestelmesse
on eldkeoikeus kaikilla leskilld, joiden
avioliitto oli kestdnyt vdhintddn 5 vuot-
ta ennen edunjiittiijiin kuolemaa ja sol-
mittu ennen kuin tHmd t5ytti 60 vuotta
tai joilla on edunjAttdjdn kanssa yhteisid
lapsia. Muut jdrjestelmdt eivdt maksa
jatkuvaa eliikettd nuorille tytikykyisille
lapsettomille leskille, mutta erdissd
niistd ndmd voivat saada valiaikaisen
eldkkeen tai kertasuorituksen.

Englannin, Norjan ja Tanskan tyii-
eldkejiirjestelmdt, jotka ovat tyypilli-
sid vanhuusvakuutusjarjestelmid, eivdt
maksa eliikettii nuorille leskille missddn
tapauksessa; eldkkeen saamisen alaikH-
raja vaihtelee nHissd jdrjestelmissii 60-

62 vuoteen. Jos leski on tdtd nuorempi
miehen kuollessa, h:in saa elHkeoikeu-
den saavuttaessaan ikdrajan. Ranskan
jdrjestelmd ei mydskddn maksa mitddn
lapsiaan huoltaville nuorille leskille,
mutta tyiikyvyttin leski voi sielld saada
eldkkeen iHstd riippumatta. Vanhojen
leskien eld,keoikeus'alkaa Ranskassa
lesken tdyttdessd 65 vuotta ja USA:ssa
62-vuotiaana.

Muissa tarkastelluissa jdrjestelmissd
on vanhojen leskien eldkkeeseen oikeut-
tava ikdraja alempi kuin edelld maini-
tuissa. Tavallisesti se vaihtelee vdlillii
45-55 vuotta, mutta esimerkiksi Sveit-
sissd se on 40 vuotta ja Ranskassa kan-
saneldkejdrjestelmdssH niin alhainen
kuin 36 vuotta. Useimmissa ndistd jdr-
jestelmistd tarkoittaa ikdraja lesken ikdd
miehen kuollessa, eikii tiitd nuorempana
ilman eldkeoikeutta leskeksi jiiiinyt eniiii
voi saada elSketti kun hdn mytihemmin
saavuttaa ikdrajan. Alaikiiisiii lapsiaan
huoltavilla leskilld, joille ndissd jdrjes-
telmissH (ja lisdksi USA:ssa) yleensd
maksetaan eldkettd niin kauan kuin
huoltovelvollisuus kestdri, tarkoittaa
ikdraja sen sijaan tavallisesti lesken
ikae huoltovelvollisuuden pddttyessd

Tdmd merkitsee, ettd jos leski huolto-
velvollisuuden pSdttyessd on ylittdnyt
ikdrajan, ei hdnen eldkkeensd lakkaa
vaan muuttuu tiillii perusteella elinik6i-
seksi.

Huoltovelvollisuuden perusteella mak-
settavissa leskeneldkkeissd on eldkkee-
seen oikeuttavien lasten alaikdisyyden
kriteerind tavallisesti sama ikdraja, jota
sovelletaan orvonelHkkeiden kohdalla.
Neuvostoliitossa ja Puolassa on tdssd
suhteessa kuitenkin menty kokonaan
toiselle Iinjalle. Vaikka orvoneldkettd
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sielld maksetaan 16 vuoden ikddn saak-
ka, on lasta huoltava leski oikeutettu
leskeneldkkeeseen vain niin kauan kun
Iapsi on alle B-vuotias, ja lisdksi vain
silld edellytykselld, ettd leski ei itse ole
tyrissd. Tdmdn on selitetty perustuvan
ajatukseen, ettd kouluikdisten lasten
eidilte on jo mahdollisuus ansaita ela-
tuksensa omalla tycilldiin, joten hdn ei
endd tarvitsc eldkettd.

Erityismaininnan ansaitsee Norjan
laki leskien ja ditien sosiaaliturvasta.
Se koskee periaatteessa kaikkia leskid
ja aviottomia ditejii ja ldhtee siitd aja-
tuksesta, ettd ndille on varattava tilai-
suus tarpeelliseen ammattikoulutukseen
jotta he sen jdlkeen voisivat ansaita itse
elatuksensa. Lain perusteella maksetaan
erilaisia ylimenokauden suorituksia li-
hinnd ammattikoulutusta tai harjoitte-
Iua sekd lasten hoitoa varten, ja jatku-
van eldkkeen maksaminen on rajoitettu
niihin leskiin, jotka joko tycikyvyttii-
myyden tai tydmahdollisuuksien puut-
tumisen takia eivdt voi saavuttaa nor-
maalia ty<iansiota heille soveltuvassa
tyrissd.

Orvoneldkkeitd maksavista jdrjestel-
mistd valtaosa maksaa eldkettd seke
tdys- ettd puoliorvoille riippumatta siitd,
oliko edunjdttdjd lapsen isd vai diti.
Englannin ja Uuden-Seelannin kansan-
eldkejdrjestelmdt kuitenkin maksavat
varsinaista orvoneldkettd vain tdysor-
voille; isdnsd menettdneen puoliorvon
eldke on korvattu maksamalla korotusta
didin saamaan leskenelHkkeeseen, kun
taas pelkdstiiiin iiidin kuolemaa ei mis-
sddn muodossa oteta huomioon. Mycis-
kddn Hollannin kansaneldkejdrjestelmd
ei maksa mitddn ditinsd menettdneelle
puoliorvolle.

Orvoneldkettd maksetaan tiettyyn
ikddn saakka, tavallisesti ikdrajana on
joko 16 tai 1B vuotta. Hyvin useissa
jdrjestelmissd on kuitenkin mddrdys
ettd eldkkeen maksamista jatketaan
yleisen ikdrajan yli - kuitenkin kor-
keintaan toiseen ylempHdn ikdrajaan
saakka - mikdli eldkkeensaaja on vield
koululainen, opiskelija tai ammatti-
oppilas. Tdmd ylempi. ikdraja vaihtelee
tarkastelluissa jdrjestelmissd L8-27
vuoteen.

Suhtautumisessa niiden orpojen eldk-
keisiin, jotka ovat tulleet tycikyvyttii-
miksi ennen kuin tdyttdvdt eldkkeen
piiiittymisiHn, on eri jdrjestelmien ve-
lilld eroavuuksia. Erdissi jdrjestelmissd
tyrikyvyttcimdn orvon eldke lakkaa ku-
ten muidenkin orpojen hdnen saavut-
taessaan ikdrajan. Ndmd ovat yleensd
niitd perhe-eldkejdrjestelmid, jotka liit-
tyvdt yleisiin kansaneldkejdrjestelmiin,
ja orvoneldkkeen tilalle tulee niissd
sddnnijllisesti ko. henkilcjn oma tyciky-
vytt<imyyseldke. Hollannissa ja Sveit-
sissd ty<ikyvyttiimdn orvon eldke kuiten-
kin jatkuu siihen ylemphdn ikdrajaan
saakka, joka on voimassa opiskelevien
orpojen kohdalla, ja muuttuu vasta sen
jdlkeen omaksi tyiikyvyttiimyyseldk-
keeksi. Itdvallan, Ldnsi-Saksan, Neu-
vostoliiton, Puolan ja USA:n jiirjestel-
mdt maksavat elinikdistii eliikettii ty6-
kyvytttimille orvoille.

Kuten edelld jo on todettu, on perhe-
eldkeoikeus erdissd jHrjestelmissd ulo-
tettu koskemaan naispuolisten leskien
ja orpojen lisdksi erditd muita jdlkeen-
jddneitten ryhmid. Tavallisimmin tiil-
ltjin tulevat kysymykseen miespuoliset
lesket, mutta mytis vainajan vanhem-
mat, sisarukset, lastenlapset ja isovan-
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hemmat voivat olla eldkkeeseen oikeu-
tettuja. Kaikkien ndiden ryhmien koh-
dalla on eldkkeen saamisen edellytyk-
send sddnnijllisesti taloudellinen riippu-
vaisuus vainajasta, minkd lisdksi taval-
lisesti on asetettu - varsinkin muiden
kuin miespuolisten leskien osalta -ikii5, tytikykye ym. koskevia rajoituksia.

Eliikkeiden suuruus

Ne sd:dnntikset, joiden nojalla perhe-
eldkkeiden suuruus mddrdytyy, ovat
eri jdrjestelmissd hyvin erilaisia. Ehkd
suurin periaatteellinen ero on siind,
ovatko perhe-eldkkeet luonteeltaan ta-
sasuuruisia vai riippuuko niiden suu-
ruus edunjdttiijiin aikaisemmista an-
sioista, palvelusajasta jne. Tdssd suh-
teessa on mddrddvdnd se, minkti tyyp-
pisid eldkkeitd maksavaan vanhuus- (ja
tydkyvytttimyys-) eldkejdrjestelmd,Sn
ko. perhe-eldkejdrjestelmii liittyy.

Niissd 7 maassa (Englanti, Hollanti,
Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Uusi-
Seelanti), joissa on tasasuuruisia e15k-
keitd maksava kansaneldkejdrjestelmd,
ovat tiihiin liittyvdt perhe-elHkkeet
my<is tasasuuruisia riippumatta siitd,
sisdltyvdtkii ne varsinaiseen kansaneld-
kejdrjestelmddn vai onko niiden maksa-
minen annettu erillisen, kansanelSke-
jdrjestelmhn rinnalla toimivan jiirjes-
telmdn tehtdvd,ksi.

Myiis Iuonteeltaan tasasuuruisten
eldkkeiden jdrjestelmissd voivat jotkin
tekijdt kuitenkin aiheuttaa vaihtelua
eldkkeiden suuruuteen. Leskeneldkkeen
mddrd riippuu Englannissa, Tanskassa
ja Uudessa-Seelannissa lesken muista
vuosituloista ja Norjassa lesken ansio-

kyvystd. Islannissa ja Ruotsissa taas
vaikuttaa eldkkeeseen lesken ikd mie-
hen kuollessa. Niissd maissa (Englanti,
Hollanti, Tanska ja Uusi-Seelanti) '
joissa puoliorvoille ei makseta erillistd
orvoneldkettd, tulee leskeneldkkeeseen
korotus alaikdisten lasten huoltamisesta.
Islannissa, jossa alaikdisid lapsia huol-
tavalla leskelld varsinaisen leskeneldk-
keen yleensd korvaa ns. "aidin palkka",
riippuu tdmdn suuruus lapsiluvusta
siitd huolimatta, ettd lapset sen lisdksi
saavat oman eldkkeen. Orvoneldkkeen
kohdalla vaikuttaa Norjassa ja Ruot-
sissa, joissa maksetaan eldkettd kaikille
orvoille, eldkkeen suuruuteen se, onko
kysymyksessd tdys- vai puoliorpo. Hol-
Iannissa taas on tdysorpojen eldkkeet
porrastettu ian mukaan kolmeen ryh-
mddn siten, ettd alle 1O-vuotiaalle mak-
settava eldke on vain puolet siitd md,d-
rdstd minkd 16 vuotta tdyttdnyt orpo
saa. Ainoastaan Uudessa-Seelannissa on
myds orvoneldke riippuvainen muista
vuosituloista.

Tiiysi leskeneldke ilman lapsikoro-
tuksia on kansaneldkejdrjestelmiin liit-
tyvissd perhe-eldkejdrjestelyissd yleensd
aina yhtd suuri kuin yksindisen hen-
kilcin tiiysi vanhuuselhke. (Vain Hollan-
nissa se on hieman tdtd suuremPi. )
Orvoneldkkeen suuruus sen sijaan vaih-
telee eri maissa; tdysorvon el5ke on
yleensd viilillii 40-60 ft tdydestd van-
huuseldkkeestd.

Niissd eldkejdrjestelmissd, joissa va-
kuutetun oman elakkeen suuruus riip-
puu hdnen aikaisemmista ansioistaan,
palvelusajasta, maksetuista vakuutus-
maksuista ym., vaikuttavat samat seikat
aina myds hdnen jdlkeensh maksetta-
vien perhe-eldkkeiden suuruuteen. Per-
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he-eldkkeen mddrd on ndissd jdrjestel-
missd tavallisesti ilmaistu prosentteina
siitii eldkkeestd, jota edunjiittiijii kuol-
lessaan sai tai johon hdn olisi ollut
oikeutettu, jos hdn kuolemansa aikaan
olisi tullut tyrikyvytttimdksi tai tiiyttii-
nyt vanhuuseldkeidn.

Perhe-eldkkeen suuruus voi olla mdd-
ritetty kullekin edunsaajaryhmdlle erik-
seen, niin ettd esimerkiksi lesken, puoli-
orvon ja tdysorvon eliikkeistd on kai-
kista omat erilliset sddnnciksensS. Erdis-
sd jdrjestelmissd on vastaavat sddnnijk-
set kuitenkin kirjoitettu siihen muo-
toon, ettd on mddritelty kuinka suuri
on yhden, kahden, kolmen jne. omaisen
eldke, riippumatta siitH, missd sukulai-
suussuhteessa ndmd ovat olleet edun-
jiittiijiiiin.

Ansioihin suhteutettujen eldkkeiden
jdrjestelmissd saman kuolemantapauk-
sen johdosta maksettavien perhe-elhk-
keiden yhteismddrdlld on yleensd aina
yldraja, jota se ei saa ylittiid vaikka
edunsaajia olisi kuinka monta. Usein
yldrajana on edunjhttdjdn oman elSk-
keen suuruus. Erdissd jdrjestelmissd
perhe-eldkkeilld on mycis kiinted ala-
raja, joka voi oIIa ilmaistu joko raha-
mddrdisend tai tiettyni prosenttina
edunjiittiijiin palkasta.

Leskeneldkkeen suuruus vaihtelee
tarkastelluissa jdrjestelmissd vdlillii 35

-82,5 % siitti eldkkeestd, jota edunjdt-
tljii itse sai tai johon hdn olisi ollut
oikeutettu. Yleisimmin esiintyvd pro-
senttiluku on 50. Vaikka leskeneldkkeen
suuruus ndissd jdrjestelmissd tavallisesti
riippuu vain edunjdttiijti5n eikd leskeen
liittyvistd seikoista, on tdssd suhteessa
kuitenkin erditd poikkeuksia. Ldnsi-
Saksassa lesken ikd, huoltovelvollisuus

alaikdisiS lapsia kohtaan seke mahdol-
linen tycikyvyttiimyys mddrddvdt sen,
maksetaanko normaali vai alennettu
Ieskeneldke, minkd lisdksi lapsia huol-
tavat lesket saavat omaan eldkkeeseensd
lapsikorotuksen lapsille itselleen mak-
settavan eldkkeen lisdksi. Itdvallassa
taas lesken ikd ja huoltovelvollisuus
vaikuttavat siihen, otetaanko elhkettii
laskettaessa huomioon eldkkeen vdhim-
mdismddrdd koskeva mddrdys vai ei.
USA:ssa on 62 vuotta tdyttdneen lesken
eldke jonkin verran suurempi kuin nuo-
rempien leskien. Ruotsin tytieliikejdr-
jestelmdssd taas leskeneldke on 35 /p
edunjiittdjdn omasta eldkkeestd, jos Ies-
kellii on orvoneldkettd saavia lapsia
mutta muussa tapauksessa nO o/r.

Orvoneldkkeeseen vaikuttaa ndissd
jdrjestelmissd yleensd aina Se , onko
kysymyksessd tdys- vai puoliorpo.
Ainoastaan USA:ssa on orvoneldke
samansuuruinen kaikille orvoille. Niissd
tarkastelluissa jdrjestelmissS, jotka
maksavat orvoneldkkeitd, vaihtelee
eldkkeen suuruus tdysorvoilla 20-75
c/,,:iin ja puoliorvoilla L0-75 /6:iin
edunjiittdjdn omasta eldkkeestd. Kor-
keimmat prosenttiluvut ovat USA:n
jhrjestelmdssd ja pienimmdt Ldnsi-Sak-
sassa.

Edelld esitettyihin, perhe-eldkkeiden
suuruutta ilmaiseviin prosenttilukuihin
eivdt sisdlly Neuvostoliiton ja Puolan
jdrjestelmdt, koska eldkkeen suuruutta
koskevat sddnncikset on niissd laadittu
kokonaan toiselta pohjalta. ElSkkeen
m5drdd ei ole ilmaistu prosentteina
edunjdttdjiin eldkkeestd, vaan kaikki
eldkkeen laskemisperusteet (palkka,
palvelusaika, tytiluokka, kuolemansyy)
on lueteltu suoraan perhe-eldkkeen
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mddrdd koskevissa sddnntiksissd. Mo-
lemmissa jdrjestelmissd lasketaan edun-
saajille yhteensd tuleva eldkemddrd ja
jaetaan se edunsaajien kesken. Neljds
ja sitii seuraavat edunsaajat eivdt endd
vaikuta eldkkeen yhteismhHrddn. Jos
edunsaajia on yksi, on eldke molem-
missa jdrjestelmissd suunnilleen yhtd
suuri kuin se tytikyvyttiimyyseldke, joka
edunjiittiijiille olisi maksettu jos hdn
olisi tullut osittain tytikyvyttiimiiksi.

Muut suoritukset

Varsinaisten jatkuvien eldkkeiden ohel-
la maksavat erddt perhe-eldkejdrjestel-
mdt vdliaikaisia eldkkeitii tai kertasuo-
rituksia vakuutetun kuolemaa seuraa-
van ylimenokauden helpottamiseksi.
Kaikissa niissd tarkastelun kohteena
olevissa jdrjestelmissd, joihin tdllaisia
suorituksia sisdltyy, niitd maksetaan
naispuolisille leskille mutta ei muille
omaisille, Iukuunottamatta LHnsi-Sak-
saa, jossa mytis miespuolinen leski voi
saada vdliaikaisen eldkkeen, ja Norjan
ty<ieldkejdrjestelmdd, jossa lapsille mak-
setaan kertasuoritus.

Ylimenokauden suoritukset on joissa-
kin jdrjestelmissd tarkoitettu vain niille
Ieskille, jotka eivdt ole oikeutettuja
varsinaiseen elSkkeeseen, helpottamaan
heiddn sopeutumistaan puolison kuole-
man aiheuttamaan uuteen tilanteeseen.

Toisissa jdrjestelmissd ne taas koskevat
kaikkia leskid, jolloin ne voivat varsi-
naiseen eldkkeeseen oikeutettujen les-
kien kohdalla joko korvata alkuajan
eldkkeen tai olla sen lisdksi makset-
tavia. Molemmissa tapauksissa on tar-
koituksena, ettd lesken jdrjestelmiiltii
saama tuki on alkuaikana kuolemanta-
pauksen jdlkeen suurempi kuin myii-
hemmin. (Jdrjestelmissd, joissa ensin
maksetaan vdliaikaista eldkettd ja var-
sinainen elHke alkaa sen jdlkeen, on
ensiksi mainittu eldke aina suurempi.)

Norjan ja Tanskan yleiset jiirjestel-
mdt sisdltdvdt useammanlaisia ylime-
nokauden suorituksia ja poikkeavatkin
thssd suhteessa olennaisesti muista jdr-
jestelmistd. Mm. ne tukevat leskien
mahdollisuutta osallistua ammattikou-
Iutukseen ja tdten parantaa heiddn
edellytyksiddn ansaita elatuksensa
omalla tycilliihn. Norjan jdrjestelmd on
tdssd suhteessa huomattavasti pitem-
mdlle menevd kuin Tanskan.

Useimmissa perhe-eldkej drjestelmissd
lesken eldke lakkaa siind tapauksessa,
ettd leski solmii uuden avioliiton. Bel-
gian, Hollannin, Itdvallan ja Ldnsi-Sak-
san jdrjestelmdt maksavat tiilkiin erddn-
laisena "mycitdjdisrahana" leskelle ker-
tasuorituksen, jonka suuruus vastaa 1-
5 vuoden leskeneldkettd. Muissa tarkas-
telun piiriin kuuluvissa jdrjestelmissd
ei vastaavia suorituksia ole kdytdnn<issh.
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WOLF H. HALSTI

LisEeISketrrr.va
LISAELAKETURVAN LUONNE

TEL-lisiieliiketurva

Tytintekijiiin eldkelain (TEL:n) avulla
pakollista perusel6keturvaa tytinteki-
jtiille luotaessa sisdllytettiin lakiin (11

$) mahdollisuus vapaaehtoisesti suu-
rentaa ja monipuolistaa peruseliikkeitii
lyhentdmdlld tdyden eldkkeen saantiin
vaadittua palveluaikaa, korottamalla
vanhuus- ja tyiikyvytttimyyseldkkeen
enimmdism[drdd, sisdllyttdmiillii eld.ke-
turvaan perhe-eldke kuolleen miespuo-
lisen tycintekijiin ja eldkeldisen leskelle
ja alaikdisille lapsille, samoin kuolleen
naispuolisen, huoltajan asemass,a olleen
tytintekijiin ja eldkeldisen alaikiiisille
iapsille ja sisiillyttiimiilld eliiketurvaan
hautausapu kuolleen tytintekijiin ja eld-
keldisen omaisille.

Muut Iisdeliikkeet

Vastaavanlaisia lisdetuja voidaan kui-
tenkin jiirjest?iii mytis TEL:n 11 $:stii
riippumatta kiiyttdmiillii mainitun lain
puitteiden ulkopuolella olevia el5keva-
kuutuksia, -siiiitiijit?i ja -kassoja.

Lisdeldketurvan merkitystd arvioi-
vassa kirjoituksessa on vdlttdmdttintii
verrata molempia tyyppejii toisiinsa
sekd tydnantajain ettd tytintekijiiin kan-
nalta asioita katsoen. Sitd ennen on

kuitenkin syytd lyhyesti selvittiiii lisii-
el[keturvan merkitystd sindnsd - siis
sen yksityiskohtaisista ominaisuuksista
riippumatta meikdldisissd olosuh-
teissa.

LISAELAKETUEVAN
TARPEELLISUUS

Lainsiiiitiij iin mielenilmaisu

Vapaaehtoisen lisdeldketurvan itiriestii-
mismahdollisuuden sisdllyttdminen pa-
kollista peruseldketurvaa luovaan lakiin
osoittaa lainsiiiitiijiin pitdneen sitd tar-
peellisena ja toivottavana.

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldke

On my6nnettiivd ettii toivomus on hyvin
perusteltu. Pakollisen vanhuuselSketur-
van karttuessa I /6:I1a palkasta palvel-
tua vuotta kohti 23 vuoden idstd eldke-
ikddn, on saavutettavissa oleva enim-
mdism66ri 42 /e palkasta eldkeiHn olles-
sa 65 vuotta ia 37 % palkasta el6kel5n
ollessa 60 vuotta. Tytikyvyttiimyyseldk-
keen osalta ovat vastaavat enimmdis-
luvut 4? ia 42 q". Kun n. 60 /e:n eldke-
tasoa pidet6dn enintddn tyydyttdvdnii
ja Suomessakin valtion ja kuntien viran-
ja toimenhaltijain tbLysi eldke on 66 /6
palkasta, on lisHeldketurva tdltd osalta
erittdin suotava sekd eldkeldisten toi-
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meentulon ett6 tytlvoiman saannin kan-
nalta yksityiseen sektoriin ja pysyttd-
miseksi siind.

Vakiintuneissa olosuhteissa tarpeelli-
suutta jossain mddrin rajoittaa se, ettd
peruseldkkeen saanti ei vdhennd oikeut-
ta kansaneldkkeen tukiosaan. Pyrit-
tdessd 60 /6:n kokonaiseldketasoon, al-
kaa lisdeldkkeen tarve henkiltiistd, joille
tdysi kansaneldke on vdhemmdn kuin
18 /p palkasta (18 /6 kansanelHkettii *
42 % tyiieldkettd : 60 % kokonais-
eldke). MarkkamddrHisesti raja talle
hetkelld kulkee n. 670 mk:n kuukausi-
palkan kohdalla. Tdyteen TEl-perus-
eldkkeeseen oikeutettujen tytintekijiiin
piirin lukumiHrd on kuitenkin toistai-
seksi suppea lakia sdddettdessd talou-
dellisista syisti tehtyjen rajoitusten
vuoksi. 65 vuoden eliikeidn puitteissa
voivat 42 /p:n peruseldkkeen saada ny-
kyiset 30-vuotiaat ja heitd nuoremmat.
Lisdel6keturvan tarve on siis toistai-
seksi poikkeuksellisen suuri. THtd ilmitj-
td lieventiiii kyll6 v. 1964 tehty lain-
muutos, jolla vanhimmille ikdluokille
annettiin ylimddrdinen peruseldkkeen
korotus, mutta se ei ldheskddn poista
sitd.

Perhe-el6ke, hautausapu

PeruselSketurvaan ei sisdlly perhe-eld-
kettd tai hautausapua. Niiden tarpeelli-
suus on kuitenkin riidaton maassa, jossa
korkeat verot ja elinkustannukset pa-
hasti hidastavat sddstHmismahdollisuutta
huoltaja,n kuoleman var.alta ja rahan-
arvon epdvakaisuus tekee tuloksen epd-
varmaksi. Ndidenkin eldkemuotojen
sisdllytt5rninen lisdeldketurvaan on siis
vankasti perusteltu.

LISAELAKETURVAN TAHAN-
ASTINEN KEHITYS

Perintii
Suurin osa nykyisistd lisiieliikejdrjeste-
lyistd periytyy TEL:a edeltdneeltd ajal-
ta. Silloin toimi melkoinen joukko va-
paaehtoisia eldkesddtitiitd, muutamia
eldkekassoja sekd Eldke-Varma keski-
ndinen vakuutusyhtid, josta joukko yri-
tyksiii oli ottanut ryhmdeldkevakuutuk-
sen toimihenkiliiilleen. Jdrjestelyt ra-
kentuivat yleensd 60 /o:n eldketasoon,
joskin alenevasti porrastetusta palkasta,
ja niihin kuului usein myds perhe-el5ke
ja tai hautausapu. TEL:n tultua voimaan
oli jdrjestelyistd irroitettava peruselSke-
turvaksi muunnettava osa ja pddtettrivii
mitd sen yli menevdlle osalle tehdddn.

I(ehittyminen
On kdynyt niin, ettd entisistd vapaaeh-
toisista vakuutuksista melkein poik-
keuksitta on tullut TEL:n 11 g:n mu-
kaisia, ETK:ssa rekistertiityjii lisdeliike-
vakuutuksia, joiden vuosimaksuihin
tydntekijdin on otettava osaa. Tdllaisiksi
vakuutuksiksi on muunnettu my6s
erditd vapaaehtoisia el6kesiiiitiiiitii,
mutta valtaosa nHistd antaa edelleen
TEL:n 11 $:n ulkopuolella olevia lisd-
etuja. Sellaista sddtiijtd, joka antaisi
TEL:n 11 $:n mukaisia lisdetuja, ei ole
toistaiseksi syntynyt.

Jonkin verran uusia lisd.eldkejHrjes-
telyjH on ehtinyt syntyd. Ne ovat mel-
kein kaikki TEL:n 11 g:n mukaisia lisd-
el6kevakuutuksia. Jokunen TEL:sta
riippumaton lisdeliikesiiiititi lienee te-
keilld. Yhtddn TEL:n 11 g:n mukaisia
lisiieldkkeitd antavaa eliikesdiitiiit?i ei
ole tdtHkHdn tietd syntynyt.
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Kaksi linjaa

Kehitys on siten erittdin selvesti nou-
dattanut kahta linjaa. Toinen on TEL:n
11 $:n mukainen lisdeldkevakuutus,
jonka kustannukset on jaettu tydnanta-
jan ja tytintekijdin kesken TEL:n salli-
malla tavalla. Toinen on TEL:sta riip-
pumaton lisdeldkesdHtiti, jonka kustan-
nukset tytinantaja yksin hoitaa. Edelli-
sestd linjasta on joitakin harvoja poik-
keuksia, jiilkimmiiisestii ei yhtdkdiin.

ARVIOINTEJA

Nykytilanteen vaikutus

Tapahtunutta ja odotettavissa olevaa
lisiieldkejiirjestelyn kehitystii arvioi-
taessa on syytd aluksi asettaa asiat ny-
kytilanteen mukaiseen tdrkeysjHries-
tykseen. Todettakoon sentdhden vielI
kerran, ettd tdssd vaiheessa lisdeldke-
turvan tarpeellisuus on poikkeuksellisen
laaja ja suuri. Sen aikaansaaminen si-
ndnsd. on siis ollut ja on edelleen tdr-
keintd, ja sen laadulliset yksityiskohdat
ovat toisella sijalla.

Arvioimisen perustelu

Tdstii huolimatta on kiiytttitin tulleiden
ratkaisujen vertaileminen ja kehitystii
koskevien toiveiden julkituominen jo
nyt perusteltua, koska ei ole saman-
tekevdd mihin suuntaan kehitys ldhtee
kulkemaan, ja tapahtuneiden erehdys-
ten korjaaminen yleensd on tytiliiiimpiiii
kuin niiden estdminen. Tdrkeintd on,
etti kehitys olennaisella tavalla voi
vaikuttaa koko ty6eliikekysymyksen
vastaisiin kohtaloihin.

Lainsiiiitiijiin mielenilmaisu

Arviointien ldhttikohdaksi todettakoon,
ettd lainsddtdjii, sisdllyttiimiilld TEL:iin
lisdetuja koskevat sddnndkset, ei vain
ole viitannut lisHetujen tarpeellisuuteen
vaan nimenomaisesti ilmaissut mieli-
piteenddn, ettd TEL:n 11 $:n mukaisen
lisiielikejiirjestelyn yleistyminen on toi-
vottavaa. Asia on ilmeisesti niiht?ivd
siten, ettd lains[iitdid taloudellisista
syistS, siis ottaakseen asiallisella tavalla
huomioon tytinantajain mahdollisuudet,
on luonut kaksoisidrjestelmdn, jossa on
pakollinen perus- ja vapaaehtoinen lisd-
osa, sekd sishllyttiinyt idlkimmdiseen
menojen jakamismahdollisuuden. Tydn-
tekijdin edut hdn on ottanut huomioon
antamalla mahdollisuuden yhdistiid mo-
lemmat osat TEL:n puitteissa yhden-
mukaiseksi kokonaisuudeksi.

STK:n kannanotto

Suomen Tydnantajain Keskusliitto on
asettunut samalle kannalle. Se suosit-
telee TEL:n 11 $:n mukaisten lisHetuien
kiiyttdmistii. STK ldhtee tiilliiin siitii,
ettd lisiieldkejiirjestelyn aiheuttamat
kustannukset jaetaan ty6nantajan ia
tytintekijiiin kesken.

Arvosteluja

Viime aikoina on julkisessa sanassa jos-
sain mdHrin arvosteltu TEL:sta riippu-
mattomia lisiieliikejiiriestelyjii. Arvos-
telu on kohdistunut pddasiallisesti kah-
teen seikkaan, nimittain tdllaisten lisd-
eldkkeiden yhteensovittamiseen TEL-
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peruselakkeen ja kansaneldkkeen kanssa
sekd niiden suojattomuuteen inflaation
aiheuttamia arvonmenetyksid vastaan.

Tyiintekijiiin niikiikulma

TEL-jiirjestelmd on vasta ollut niin
lyhyen ajan voimassa, ettd tytintekijdin
kHsitys siitd, kuten koko eldkekysymyk-
sestd yliptiiinsdkin, on perin hatara ja
lis[ksi tunneperHinen. Usein tuntuu
tytjntekijiiin kanssa asioita pohdittaessa
si1t5, ettd ainoa vaatimus, minkd he
osaavat asettaa lisiieliikejlrjestelmdn
laadulle on se, ettei se saa vaikuttaa
heiddn nykyiseen kHteistuloonsa.

Tdllainen tilanne ei kuitenkaan voi
jiiiidd pysyvHksi, ei edes pitkdaikaiseksi.
Ero TEL:n mukaisen, koskemattoman ja
arvonsa sdilyttdvdn sekd nditd ominai-
suuksia vailla olevan, vain tydnantajan
hyvHntahtoisuudesta ja (hetkellisestd-
kin) maksukyvystd riippuvan muun
ratkaisun viitillli on niin suuri, ettH sen
tdytyy selvi,t6 hyvin pian ja ainakin
havaintojen perusteella, ellei ajattelu-
kyky riit5. On siten odotettavissa, ettd
TEL:n ulkopuoliset lisiieliikejdrjestelyt
eivdt aikaa mydten tule nauttimaan
tyrintekijiiin luottamusta ja suosiota.

Johtopdltiis

Kaikki edellii esitetyt seikat, joi.den kes-
keinen merkitys lisdeldkekysymyksen
arvioinnissa lienee selvd, ndyttdviit viit-
taavan siihen, ettd sekd tydnantajain,
tycintekijiiin ettd itse ty<ieldkeasian
vuoksi TEL:n mukaisen lisdeldkejdr-
jestelyn yleistyminen ja muunlaisten
ratkaisujen vdlttdminen olisi eduksi.

REKISTEROIMATTOMIEN
LISAELAKEJARJESTELYJEN
KAYTTAMISEN SYYT

Yleisyys

Edellisessd, jaksossa esitetyt mielenil-
maisut ovat sangen helposti tajuttavat,
samoin siind esitetyt perustelut ja en-
nusteet. Kun tdstd huolimatta TEL:n
ulkopuolella olevat lisdeldkejdrjestelyt
ovat niin yleiset ja suositut kuin ne tHll6
hetkelld ovat, siihen tiiytyy olla paina-
via syitd. Niiin siittikin huolimatta, ettd
jatkuvuuden voima varmasti on vaikut-
tanut hyvin monien rekisterdi,mdtttjmien
lisdeldkesddtitjiden olemassaoloon ja sa-
moin sekin - edellisessd jaksossa mai-
nittu - seikka, ettd lisdeldketurvan
laatu - syyst[ - toistaiseksi on tois-
arvoisena pidetty asia sen pelkiin kiiyt-
tticinoton rinnalla.

Tytintekijiit ja maksuosuus

Ehkii tiirkein TEL:n mukaisen lisdelSke-
jdrjestelyn vdlttdmisen syy on tydnteki-
jdin suhtautuminen kustannusten jaka-
miseen. Tytinantajat olettavat yleisesti

- eikii suinkaan syyttii - ettd jokainen
kustannusten jakamiseen rakentuva
eldkejHrjestely saa osakseen tyiinteki-
jiiin taholta epdsuosiota, riippumatta
siitd millainen se on laadultaan. Kun
toiselta puolen TEL:n mukaisen lisdeld-
kejdrjestelyn kdyttti6notto llheisesti
kytkeytyy tyiintekijiiin maksuosuuteen
jo STK:n antaman suosituksen vuoksi,
on helppo ymmdrtdd. miten suuresti
tytintekijiiin asennoituminen jarruttaa
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rekisteriiidyn lisiieldkejdrjestelyn yleis-
tymistd. Ja vield helpompaa on ymmdr-
td6, ettd aikaisemmin eldkesddtiiin pe-
rustanut jatkaa sen toimintaa TEL:n
ulkopuolella, jolloin koko asia ei herdtd
mitiidn hHliniid.

Tyiinantajat ja eliikkeiden
koskemattomuus
Suomalaiset ty6nantajat ovat verrattain
yleisesti vanhastaan suhtautuneet kiel-
teisesti eldkeoikeuden koskemattomuu-
teen eli ts. siihen ettii ty,6ntekijii sHilyt-
t65 ansaitsemansa oikeuden osaeldkkee-
seen silloinkin, kun tytisuhde keskeytyy
ennen eldkeikiiii. Syynti on osaksi ollut
eronneelle tytintekijiille kuuluvan va-
paakirjaoikeuden aiheuttama kustannus
mutta pddasiallisesti kuitenkin erddnlai-
nen halu kiiyttiiii eldkeoikeuden menet-
tHmisen uhkaa painostuskeinona ty6n-
tekijdn pysyttdmiseksi toimessaan. Tbmd
ndkemys on sdilynyt nytkin, siitii huoli-
matta ettd TEL:n mukaisten peruseldk-
keiden koskemattomuus on sekd vdhen-
tdnyt painostusvdlineen tehoa ettd asian
taloudellista merkitystH.

Syventyma'ttil tlissd tarkemmin kos-
kemattomuusongelman psykologiseen
ja taloudelliseen merkitykseen todetta-
koon ainoastaan kirjoittajan saamien
kokemusten nojalla, ettd koskematto-
muutta vieroksuvat tydnantajat kautta
linjan liioittelevat molempia tuntuvasti
ja esittdvHt nimenomaan taloudellisesta
puolesta olettamuksiin tai arvailuihin
perustuvie lukuja, joilla ei o1e minkddn-
laista todellisuuspohjaa.

TEL-lisiij iirjestelyn palkkasidonnaisuus
Koska TEL:n mukaisessa Iisiieldkejiir-
jestelyssd jlitetiiiin rahastoimatta koko

se taannehtiva eldkevastuu, joka on
aiheutunut palkkaindeksin noususta, eli
ts. joko rahanarvon alenemisesta tai
palkkojen reaalitason kohoamisesta, on
varmaa ettii tiihdn jdrjestelyyn jonkin
ajan kuluttua tulee kuulumaan lis6-
maksu, joka lain mukaan on siihen liit-
tyneiden tydnantajien yhteisvastuulli-
sesti suoritettava. Tdmd seikka lienee
herdttHnyt erdissd tytinantajissa levotto-
muutta ja varsinkin sellaisissa, jotka
eivdt ole tietoisia lisdmaksumenetelmdn
ominaisuuksista. Peruseldkej drj estelmd,n
osalta on laskettu, ettti jos palkkataso
nousee n.5 % vuotta kohti, se voi tulla
toimeen lisdmaksuitts kymmenisen
vuotta ja ettii mycihemminkin lisdvaro-
jen tarve kasvaa erittdin hitaasti. Kun
TEL:n mukaisessa lisiiel5kejiirjestelyssa
lisdvarojen tarvetta tuskin ilmenee jyr-
kemmin ja kun se vapaaehtoisena tie-
tenkin on keskeytettilvissd eiviitkii yllii-
tykset ole mahdollisia menetelmdn sul-
kiessa pois dkiilisten ja suurten lisdme-
nojen mahdollisuuden, levottomuutta ei
tarvitse tuntea.

TEL:n MUKAISEN LISAELAKE-
JARJESTELYN YLEISTYMISEN
EDISTAMINEN

Edistiijiit

Koska kustannusten jakaminen on
TEL:n mukaisen listi.eliikejdrjestelyn
klyttiitinottamisen yleinen edellytys ja
koska sitd ei voida toteuttaa eldkesdd-
tion puitteissa, ovat eldkevakuutusyh-
tidt ensisijaisesti vastuussa siitd, miten
tiimd - lains?idtdjiin toivoma ja tyiinan-
tajain keskusjdrjesttin suosittama
lisdelHkejdrjestelyn muoto yleistyy.
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Koulutus

Jokainen el5kejdrjestely - ja erityisesti
TEL:n mukainen lisiieldkejiirjestely -on taloudellisesti niin laajakantoinen
asia, ettd tyiinantajan on saatava siita
aivan tdsmHlliset, yksityiskohtaisen tar-
kat tiedot, jos mieli pii5stli ylimalkaista
ajatustenvaihtoa pitemmdlle. Useimmi-
ten pddttis on pi,tkdaikaisten, vuosiakin
kestdneiden, neuvottelujen tulos, jonka
saavuttamiseen on tarvittu monia eri-
laisia laskelmia ja sovitteluja. On
ilmeistH, ettei sivutoimisen asiamiehen
tai toista vakuutusalaa padtoimenaan
harjoittavan kenttdmiehen ole helppo
selviytyi tdllaisesta tehtdvdstd. TEL:n
mukaisen lisiieliikejdrjestelyn yleisty-
minen kysyy hyvin koulutettua, riitt5-
vdn pohjasivistyksen omaavaa erityis-
henkiliisttjti. Hyvin usein tarvitaan neu-
votteluissa liseksi eldkevakuutusmate-
maatikoita ja suurempien yritysten
osalta eldkevakuutuslaitosten johtopor-
taaseen kuuluvia henkiltiitii.

Yleisopastus

Tii115 hetkellS pitdisi myiis tehdd jota-
kin TEL:n mukaisen lisdeldkejdrjestel-
mdn ldhentdmiseksi sekd tytinantajiin
ettd tycintekijtiihin. Viimeksimainittujen
osalta on jotensakin yksinomaan kyse
kustannusten jaon "kansanomaistami-
sesta". Tdtd, varten on kuitenkin tar-
peen riittdvin yksinkertais,esti ja va-
kuuttavasti tuoda esille TEL:n mukai-
sen lisHelHkejdrjestelyn tdrkedt edut,
ennenkaikkea koskemattomuuden ja
palkkaindeksiin sidonnaisuuden todel-
linen arvo.

Tytinantajain osalta on syyti ryhtyii
selvittdmHdn yhdenmukaisen perus- ja
lis5eldkejdrjestelmdn merkitystd. TEL-
jdrjestelmin tulevaisuudelle. Rekiste-
rijimdttijmien lisiieliikejdrjestelmien
osakseen saama arvostelu voi ennakoida
muutoksia, joiden varalta on syyt6 aja-
tella asiat selviksi. Ty6nantajan tulisi
saada kdteen ne aseet jotka hdn tarvit-
see saadakseen kustannusten jakamisen
toteutetuksi tytintekijdin mielialan kdr-
simdttH. Ennen kaikkea kuitenkin olisi
tytinantajalle annettava ne tosiasiat,
jotka hiin tarvitsee voidakseen ottaa
objektiivisen kannan eldkkeiden koske-
mattomuuteen, seke tiismiillisid tietoja
siitd missd mddrin TEL-jdrjestelyn puit-
teissa palkkaindeksin erisuuruiset nou-
sut aiheuttaisivat yhteisvastuullisesti
suoritettavia lisdmaksuja.

Kirjoittajan kHsityksen mukaan olisi
suotavaa, ettii tytieldkevakuutusalan
johtavat ja yhteiselimet, ldhinne ETK
ja TELA, puuttuisivat tuiki tarpeelli-
seen TEL:n mukaisen lisdeliketurvan
popularisoimistytihtin. El6kevakuutus-
yhtitit tekevdt tietysti voitavansa, mutta
yhtenHinen aineisto ylempHnzi mainittu-
jen yleisopastustytitd varten lisdisi tehoa
ja sii5stiiisi aikaa.

Eldkevakuutusyhtididen tlhdn men-
ness6 saavuttamat tulokset, erityisesti
vanhan vapaaehtoisen vakuutuskannan
mukauttamisessa saavutettu lHhes 100-
prosenttinen tulos, osoittavat vakuutta-
vasti, ettd TEL:n mukainen lisiieliike-
j6rjestelmd on tdysin kilpailukykyinen
vapaamuotoisten ratkaisujen kanssa
siell5, missii sitI kyetiiiin huolellisesti
esittdmldn ja perustelemaan.
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MARGARETHA AARNIO

Nonian eltkeuudistrls
Norjan suurkdrdjdt teki 21. 6. 1965 pe-
riaatepddtiiksen ansioihin suhteutettuja
eldkkeitii maksavan yleisen eliikej[r-
jestelmdn peru,stamisesta nykyisen kan-
saneldkejdrjestelmdn tilalle. Tiissii yh-
teydessd suurkdrdjdt mddritteli jo kan-
tansa erHisiin jdrjestelmdn yksityiskoh-
tiin ndhden, vaikka lopullinen lakiesi-
tys tuleekin kiisiteltdvdksi vasta ensi
vuoden alkupuolella. Jhrjestelmdn ra-
hastoja ja niiden hallintoa koskevissa
kysymyksissd ei kuitenkaan vield pdds-
ty edes periaatteelliseen ratkaisuun.
Asia tulee uudelleen esille yksityiskoh-
taisen lakiesityksen kdsittelyn yhtey-
dessd. Tarkoituksena on saada uusi jrir-
jestelmd kiiytdntticin vuoden 1967 alusta
Iukien.

Norjan nykyinen kansaneldkejdrjes-
telmd kdsittdd erillisilld laeilla sddde-
tyt vanhuus-, tycikyvyttiimyys- ja per-
he-eldkkeet. El6kkeet ovat kaikki
luonteeltaan tasasuuruisia. Tytikyvyttii-
mille ja leskille maksetaan varsinais-

ten eldkkeiden lisdksi erditd muita
suorituksia. KansanelSkejdrjestelmdn
rinnalla Norjassa nykyisin toimiva tyti-
eldkejdrjestelmd ei ole lakisddteinen
vaan tyiiehtosopimuksiin perustuva.
MyiiskHiin sen maksamat eldkkeet eivdt
ole varsinais'esti ansioihin suhteutettuja,
vaan niiden suuruus riippuu ainoastaan
palvelusajan pituudesta.

Suurkdrdjien nyt tekemdn pddttiksen
mukaan tulee nykyinen kansaneldke-
jdrjestelmd. olemaan uuden eliikejiir-
jestelmdn pohjana. Sen maksamat tasa-
suuruiset eldkkeet, joita tdssd yhtey-
des'sd korotetaan, tulevat muodosta-
maan eldkkeiden minimitason. Naite
minimieldkkeitd maksetaan niille, joilla
ei ole ollut ansiotuloja tai joiden ansio-
tulot ovat pienet. Niiltd palkansaajilla
ja yrittdjilld, joiden ansiotaso nousee
mHdrltyn rajan yldpuolelle, tulevat
eldkkeet olemaan ansioihin suhteutet-
tuja. Kaikki ne, jotka ovat tdyttdneet
68 vuotta ennen 1. 1. 1967, jiitetiiiin kui-
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tenkin uuden jdrjestelyn ulkopuolelle
ansioihin suhteutettujen eldkkeiden
osalta, joten he tulevat edelleenkin saa-
maan vain tasasuuruisen minimieldk-
keen.

Vanhuuselikkeet

Vanhuuseldkeikd on uudessa jdriestel-
mdssd, kuten Norjassa nykyisinkin, 70

vuotta. Eldkkeen m[drd riippuu ansi,o-
tulojen suuruudesta sekd siitd, kuinka
kauan asianomainen on ehtinyt olla
ansiotydssH jdrjestelmdn voimassa o1-

lessa. Minimieldke on 5 400 kr. (2 435

mk) vuodessa yksindiselle ja 8 100 kr.
(3 653 mk) avioparille.

Nirille, joilla on oikeus t[yteen van-
huuseldkkeeseen, Iisatadn minimieliik-
keen m6drHdn 45 % siitl summasta,
jolla heiddn eldkkeeseen oikeuttava
vuositulonsa ylittiiii 5 400 kr. Eliikkee-
seen oikeuttavaksi tuloksi lasketaan
tytistii saatu tulo, oli se sitten palkka-
tuloa tai itsendisend yritttijHnii saatua
tuloa. Sen sijaan muita tuloja, esim.
pddoman tuottoa, ei oteta huomioon.
Eldkkeen laskemisen perustana on kes-
kimddrdinen vuositulo 20 parhaalta
vuodelta jdriestelmdn piirissd. Jos tulo
on jonakin vuonna noussut yli 42 000

kr. (n. 19 000 mk), ei Ylittdvdi osaa
kuitenkaan oteta huomioon.

Tdyteen vanhuusel5kkeeseen vaadi-
taan 40 ansiotytissd oltua vuotta jiir-
jestelmdn toiminta-aikana. Jos vuosia
on vdhemmdn, vlhennetHtin el5kett6
puuttuvien vuosien suhteessa. Koska
tdmd sdeinntis sellaisenaan sovellettuna
kuitenkin merkitsisi, ettei tdysid varn-
huuseldkkeitd voitaisi lainkaan my6n-
tda ennen kui,n 40 vuotta on kulunut

jdrjestelmdn voimaantulosta, on sitii
siirtymdkauden osalta lievennetty.
Niille, jotka ovat tdyttdneet 50 vuotta
ennen jdrjestelmdn voimaantuloa, las-
ketaan jdrjestelmdn piirissii saavutet-
tujen ansiotydvuosien lukumddrd kak-
si.nkertaisena, ja tdtd nuoremmat kat-
sotaan tdyteen eldkkeeseen oikeute-
tuiksi, mikiili he ovat olleet ansiotytissd
joka vuosi jdrjestelmdn voimaantulosta
ldhtien. Ndin on pdiisty siihen, ettd
1917 syntyneet ovat ensimm[inen ikii-
luokka, jolla tulee olemaan mahdolli-
suus tdyteen vanhuuseldkkeeseen. Ku-
ten edetld jo mainittiin, jddvdt kaikki
68 vuotta tHyttdneet ansioihin suhteu-
tettujen eldkkeiden osalta uuden jdr-
jestelmdn ulkopuolelle, joten 1899 syn-
tyneet ovat ensimmdinen ikdluokka,
joka voi saada pienehktj'n ansioista riip-
puvan lisdn minimieldkkeeseen.

Tyiikyvyttiimyys eI iikkeet

Ty<ikyvytttimyyselHke mydnnetddn sille,
jolla ei ole jHljellii kuin mddrdtty osa
tytikyvystii sellaisessa ty6ssd, joka so-
pii hdnelle. Tytikyvyttiimyyseldkkeen
mddrd riippuu tyti,kyvyttcimyyden as-
teesta. S", kuinka tycikyvyttiimyys-
elHkkeet tdssd suhteessa tullaan porras-
tama,an, tulee ratkaistavaksi vasta 1o-
pullisen lakiesityksen kdsittelyn yhtey-
dessH. Kuitenkin on pHhtetty, ettd tiiy-
den tytjkyvytttimyyseldkkeen tulee vas-
tata sitd vanhuuseldkett[, jonka asian-
omainen olisi saanut, jos hdn olisi jat-
kanut ty6skentelyd eliikeikiitin saakka.
Kuntouttamispyrkimys tulee edelleen,
kuten Norjan nykyisessdkin kansan-
eliikejirjestelmdssH, olemaan ensi sijal-
la. Ne muut suoritukset, joita nykyi-
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nen tycikyvytttimyyseldkejiirjestelmd
varsinaisten eldkkeiden lis?iksi erdissd
tapauksissa maksaa, tullaan mytis
uudessa jdrjestelmdssd siiilyttiimddn.
Nditd ovat 1) perusapu erdiden s'airau-
desta tai vammasta johtuvien erityis-
kusta,nnusten korvaamiseksi, 2) Iisdapu
jatkuvasti avun tai hoidon tarpeessa
oleville tycikyvyttcimille sekd 3) avus-
tukset tai lainat tytihtin sijoittuville
kuntoutetuille.

Leskeneldkkeet

I{aikki, naispuoliset lesket saavat mie-
hen kuollessa kertasuorituksena Ll3
vksindisen henkiltin minimivanhuus-
eldkkeest:i. Alkuaikana kuolemanta-
pauksen jdlkeen maksetaan sellaiselle
leskelle, joka on saanut elatuksensa
mieheltddn, vdliaikaista avustusta. Sitd
maksetaan, jos leski ottaa osaa am-
mattikoulutukseen tai harjoitteluun tai
etsii tytitd, sekH mycis siind tapauksessa,
ettd hHn ei pienten lasten vaatiman
hoidon takia vield voi tdtd tehdti. Viili-
aikai,nen avustus vastaa mddrdltddn
tdyttH. leskeneldkettd. Leskelle, joka
tarvits,ee ammattikoulutusta tullakseen
kykenevdksi eldttdmtidn itsensd, kor-
vataan lisiiksi tdst6 aiheutuvat kustan-
nukset. Leskelle, joka on tydssd tai
ottaa osaa ammattikoulutukseen ja
jolla on pienid. lapsia, maksetaan las-
tenho,itoa varten erillistd avustusta.

Varsinainen leskeneldke (joka vdli-
aikaiseen avustukseen oikeutetuilla arl-
kaa tdmin pdiittyessii) tulee jokaiselle
leskelle, joka on ollut naimisissa aina-
kin 5 vuotta tai jolla on huollettava-
naa,n alaikHisid lapsia. Tdysi leskeneld-
ke on miiiirdltiidn 60 /o edunjiittiijiin

eldkkeestd, ja sen saa leski, jonka an-
siokyky hdnelle soveltuvassa tytissd on
korkeintaan 1/3 normaalista. Muut les-
ket saava,t alennetun Ieskenelhkkeen
ansiokyvystH riippuen, kaikki kuiten-
kin vdhintldn 1/3 tdydestii leskeneldk-
keestd.

Kysymys miespuolisten leskien mah-
dollisesta eldkeoikeudesta jiitettiin
myiihemmin ratkaistavaks.i.

Orvoneliikkeet

Orvoneldkettd maksetaan jokaiselle alle
18-vuotiaalle lapselle, jonka isd tai iiiti
tai molemmat vanhemmat ovat kuol-
leet.

Eldkkeen mddrd riippuu siitd, onko
kysymyksessd tdys- vai puoliorpo, sekd
eliikettd saavien lasten lukumd,Hrdstd.
Puoliorvon eldke on tasasuuruinen ja
sen mdHrd on ensimmdiselle lapselle
40 o/o ia seuraaville 25 % kullekin yk-
sindisen henkilcin minimivanhuuseldk-
keestd. Ensimmdisen tdysorvon eldke
on yhtd suuri kuin tdysi leskeneldke,
joten eldtkkeen mddrd ril,ppuu tdssh
tapauksessa edunjdttdjdn ansioista.
Jos tdysorpoja on useampia, on eldke
toisen ja seuraavien lasten osalta tasa-
suuruinen.

Bahoitus

Uusi jdrjestelmd tullaan rahoittamaan
vakuutettujen ja tytinantajien maksa-
milla vakuutusmaksuilla, valtion ja
kuntien osuuksilla sekd kerdttdvien ra-
hastojen tuotolla. Maksujen suuruutta
mddrlteltdessd. on katsottu, ettd. vakuu-
tetun oman osuuden tulee palkansaa-
jien kohdalla pysyd suunnilleen sama-
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na kuin heid5rn kansaneldkejdrjestel-
mdlle maksa{nansa vakuutusmaksu on
ollut. Samoin tulisi valtion ja kuntien
osuudet pysyttiiI suunnil]een nykyi-
selld tasollaan ja rahoittaa eldkkeiden
ansioihin suhteutetut osat itsendisten
yrittdjien osalta korottamalla heidln
omia vakuutusmaksujaan sekd palkan-
saajien osalta tytinantajien maksuja
korottamalla.

Edellii esitetyistd periaatteista on
asiaa kdsiteltdessd oltu jokseenkin
yksirni,elisiii, samoin kuin siitH, ettd tii-
mdn tyyppinen jdrjestelmd edellytthd
melko voimakasta rahastointia, iotta
rahastojen tuoton avulla voitaisiin es-
tiid yrittiijien ja tycjnantajien maksuja
nousemasta mydhemmin, jdrjestelmdn
tultua tdydellii tehollaan voimaan, koh-
tuuttoman korkeiksi. Lisdksi on yksi-
mielisesti todettu, ettei nditd, maksu-
osuuksia heti jdrjestelmdn voimaan
tullessa voida nostaa sille pysyvdJle ta-
solle, jota suunnitelman toteuttaminen
edellyttdd, ilman ettd ai,treutettaisiin
vakavia hiiiritiitii elinkeinoeldmdlle.
Suurklrdjien periaatepddt<iksessd on-
kin liifirdetty sii.td, ettii yrittdiien va-
kuutusmaksuja ja tytinantajien maksu-
osuuksia nostetaan jdrjestelmln voi-
maan tullessa melko varovasti nykyi-
s,estd tasostaa,n ja mddrdtSSn makstl-
prosentti vuosittain nousevaksi.

Mikeli laadittavat uudet kustannus-
laskelmat eivdt muuta tilannetta, tule-
vat eri rahoitusldhteiden maksuosuudet
jdrjestelmdn alussa v. 1967 ilmeisesti
olemaan seuraavat: palkansaajat itse
a % ja tytinantajat 7 % eldkkeeseen
oikeuttavasta pa,lkasta, itsendiset yrit-
tajet 6 /6 ansiotulosta ja valtio sekd

kunnat kumpikin 0,75 Vo kunkin va-
kuutetun eldkkeeseen oikeuttavasta
tulosta. Maanviljelijciiden ja kalastajien
osalta on esitetty, ettd heiddn vakuu-
tusmaksustaan olisi henkiltikohtaista
maksua vain 4 /6 tu\osta ja loppuosa
ndiden elinkeinojen osalta tarvittavasta
mddrdstd katettaisiin elinkeinon tuo-
tosta riippuvalla ns. tuotantomaksulla,
mikd merkitsisi maksurasituksen tasaa-
mista ndiden elinkeinojen sisdlld hei-
kosti tuottavien maatalous- ja kalastus-
yritysten hyvdksi. Tdmd kysymys on
kuitenkin vield jiitetty avoimeksi ia
sitd tutkimaan on asetettu erityinen va-
liokunta.

Yrittdjien ja tytinantajien maksujen
lop,ullinen suuruus on vield avoin kysy-
mys. On oltu yksimielisid siitd, ettd lo-
pullinen maksutaso tulisi saavuttaa 10

vuoden kuluessa jdrjestelmdn voirnaan-
tu:Losta ja on myijs kaavailtu, ettd tyiin-
antajan osuus tiillijin tulisi olemaan
noin 14 /, palkasta ja yrittdjdn oma
vakuutusmaksu noin 13 /p ansiotulosta.
Ndmd prosenttimddrdt kuitenkin riip-
puvat siitd, kuinka voimakkaaseen ra-
hastoimtiin mennddn, ja tdmii on kysy-
mys, josta ei vield ole pddsty yksimie-
lisyyteen. Sekd suurkdrdjien sosiaali-
valiokunta ettd valtiovarainvaliokunta
ovat mietj.nntjiss6dn yksimielisesti kat-
soneet eldkeuudistuksen merkitsevan
siksi suurta kansantaloudellista rasi-
tusta, ettd reaalisen pohjan luomiseksi
sen toteuttamiselle on samalla vdlttd-
mdttintd rahastoimisen avulla lisiitii
pddoman muodostusta maassa ja tiiten
varmistaa taloudellisen kasvun mah-
dollisuus. Sen sijaan kysymys siitd,
kuinka suuria ja missd tahdissa kasva-
via rahastoja taloudellisen kasvun tur-
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vaaminen edellyttd"d, ei ole osoittautu-
nut yhti selvdksi.

Hallinto

Uuden jdrjestelmdn kiiytiinniillinen hoi-
taminen on piiHtetty antaa nykyistd
kansaneldkejiirjestelmiid hoitavalle So-
siaaliturvalaitokselle (Rikstrygdever-
ket), jonka paikallisina elirrnind ovat
kussakin ku'nnassa toimivat sosiaali-
turvakassat. Sen sijaan kysymys kerdt-
tdvien rahastojen hallinnosta on koko-
naan ratkaisematta. Siitd on muodostu-
nut poliittinen kiistakysymys, joka on
aiheuttanut eniten erimielisyy'tt5 uudis-
tussuunnitelman kaikissa kd,sittelyvai-
heissa. Sosiaaliministeriri o,n kannatta-
nut yhtd ainoata rahastoa ja sille kes-
kitettyii hallintoa, mutta suurk[rdjill6
esiintyi asian k6sittelyn yhteydessH

erittdin voimakkaita mielipiteitii de-
sentralisoidun hallinnon puolesta. Li-
sdksi desentralisaation kannattajat ja-
kaantuvat kahteen osaan. Toinen suun-
ta kannattaa rahaston ja sen hallinnon
jakamista alueellisesti, jotta kultakin
alueelta kerHtyt varat tuli,sivat sijoite-
tuiksi juuri sen alueen tarpeita palve-
Iemaan, ja toinen suunta taas on etu-
piireittdin tapahtuvan jaon kannalla.
Esimerkkind jdlkimmiiisilld on Ruotsi,
jossa elSkerahasto on jaettu kolmeen
osaan sen mukaan, miltii etupii,reiltH
kerdtyistd varoista on kysymys, ja ku-
takin rahaston osaa hoitaa oma, asian-
omaisia etupiirejd edustava hallituk-
sensa. Kysymys rahastojen hallinnosta
tuleekin ilmeisesti olemaan Norjan
suurkdrdjill6 voimakkaita ristiriitoja
aiheuttava kohta uutta eldkelakia Io-
pullisesti kdsiteltdessd.
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ElSkelaitosten yhleisesli kuslanneltavien
elEkkeiden lasaus vllodelta 1964
(TEL 12 $:n I mo]r:n 4. kohta,

Maksetut eliikkeet vuodelta 1964 Eldkelaitosten osallistuminen
yhteisesti kustannettaviin elH,kkeisiin

Vuonna 1964 maksoivat TEL- ja LEL-
eldkelaitokset suoraan el5kkeensaajille
tytieliikkeitii yhteensd 1i.170.301 mk.
Lis[ksi suoritettiin TEL 23 $:n perus-
teella kertasuorituksia 1.507.981 mk
niissd tapauksissa, joissa tytintekijd oli
valinnut tytieldkkeen sijasta huoltoapu-
iai,'n 5 $:n mukaisen elatuksen. Yhteensd
siis eldkesuorituksia oli 12.678.372 mk.

Yhteisesti kustannetaan vanhuuseldk-
keistl ennen 1. 7. Lglz syntyneiden
TEl-viihimmdisturvaa vastaavat van-
huuseldkkeet, 4.523.404 mk, sekd tyti-
kyvytttimyyselSkkeisti p'elkdst5;in va-
paakirjoihin perustuvat eldkkeet, 18.872

mk, ja muiden tytikyvytttimyyselHkkei-
den indeksikorotukset, 494.005 mk, sekd
vielS lisiiel5kkeisti rahastoimattomat
osat, 921 mk. Kaikkiaan eldkkeiti kus-
tannetaan yhteisesti siis 5.037.202 mk
eli noin 40 /s rnaksetuista elHkkeistd.

Yhteisesti kustannettavat vdhimmdis-
turvaa vastaavat vanhuuseldkkeet oli-
vat n. 1,65 % TEl-viihimmdisturvaa
vastaavasta maksutulosta, ja muut yh-
teisesti kustannettavat elHkkeet olivat
vastaavasti n. 0,13 /, kokonaismaksu-
tulosta. Mainitut prosenttiluvut mId-
rdHvdt ndin ollen kunkin eldkelaitoksen
tasausosuudet. Niiistii mddristd vdhen-
netddn ne tasattavat elHkkeet, jotka
eldkelaitos jo on eldkkeind suorittanut.
Mikeli eldkelaitoksen jo maksama mdd-
rd on elHkelaitokselle laskettua tasaus-
osuutta suurempi, on eldkelaitoksella
erotuksen suuruinen saatava tasauk-
sesta.

Eldketurvakeskuksen suorittama ta-
saus johti 29 eliikelaitoksen osalta saa-
tavaan ja 156 eldkelaitoksen osalta lis[-
suoritukseen. Tasaussuoritusten ja -saa-
tavien yhteismddrHt olivat kumpikin
1.750.119 mk. Tasauserat tullaan suo-
rittamaan 20. 10. 1965 mennessd.
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Vakuutus-
yhtiiit

LukumdArd
Kokonaistulo
milj. mk
Maksetut elSkkeet
milj. mk
Maksetut tasattavat
elHkkeet m,ilj. mk
Saatavat tasauksest.a
milj. mk
Velka tasaukseen
milj. mk

EIAke-
kassat

Eldke-
siidtiiit

Ty6eIdke-
kassat

Kaikki
yhteensd

185

397,54

12,68

5,04

1,7 5

r,75

10

24,0r

0,65

0,30

0,02

0,13

r62

80,90

2,62

t,32

0,61

0,7 4

4

57,76

2,39

0,11

0,04

(0,00)

Seuraava taulukko selvittelee vuodelta 1964 toimitettua tasausta
elhkelaitostyypeittiiin.

Todettakoon, ettd tdssd ilmoitettu maksutulo ei kaikilta osiltaan vastaa ellke-
laitoksiin todella siirrettyjd varoja.

Tasausjlrjestelmiin kehityksest5

Seuraavaan taulukkoon on ker[tty eriiitii lukuja, jotka kuvaavat tasausjd,ries-
telmdn kehitystS.

Tasaukseen osallistuvia
eliikelaitoksia kpl
Tytieliikesuoritukset
milj. mk
Tasattavat TEL-vanhuus-
eldkkeet milj. mk
Muut tasattavat eldkkeet
milj. rnk
Tasauksen kautta kulkenut
rahamddrd milj. mk
Tasauksen pohjana oleva
kokonaismaksutulo milj. mk
Tasa,ttavat vanhuuseldkkee,t
7o:a maksutuiosta
Tasattavat muut eldkkeet
% :a kokonaism,aksutulosta

185

12,68

4,52

0,51

t,75

397,54

1,65

0,13

185

23

I
1

Todettakoon, ettd vuotta 1965 koskeva tasaus tullaan jo suorittam,aan ns. nor-
maalikauden tekniikan mukaisesti, joten vuotta 1965 koskevat iuvut on t6stH

syysti jitetty ilmoittamatta.

1962 1963 1 964 ,drvio
1965

et

0,03

0,01

0,01

86,35

0,02

tl

2,96

0,93

0,04

o,27

241,02

0,49

0,02

?7

I
234,86

7,01

3,31

1,07

0,88



VAKUUTUSil|AKSUT JA VALTT(,N (,ST

BE;LGIA,

ENGLANTI,

ITAVALTA,l)

tyiintekijiit
toimihenkiltit
yrittiijdt
(myds maanvilj.)

tycieliike j drj estelmd
(palkansaajat)

vanhuus * perhe

maanviljelijdt

LANSI-SAKSA,3) tytintekijiit
toimihenkiltit
maanviljelijAt

NEUV.LIITTO,

vanhuus * perhe

vanhuus * tyijkyv, *
perhe

vanhuus * tytikyv. *
perhe

-rr-vanhuus f perhe

vanhuus * tycikyv. *
perhe

vanhuus f perhe

vanhuus * tytikyv. *
perhe
vanhuus * ty<ikyv. *
perhe

vanhuus * tytikyv.

-tr-

vanhuus * tycikyv. *
perhe

vanhuus f lycikyv.

vanhuus * tytikyv. *
perhe

5,5 % palkasta
5,5 % palkasta (maksuilia kiintr
verotettavista ansioista riippuva
jolla kiinted maksimi ja minimi
n. 41/z Vo eldkkeen perustana ole

1t/z Vo palkasta (maksuilla kiintt
B % palkasta (maksuilla kiinteii
7 % palkasta (maksuilla kiinteii
7r/z Vo verotettavasta tulosta
360 S (45 mk) itsestd + 180 S (
lapsesta vuodessa

7 % palkasta (maksuilla kiinteii
7 7a palkasta (maksuilla kiinted
12 DM (9,65 mk/kk)

1,5 kr (0,67 mk)/vk, jos tyriaika
0,75 kr (0,34 mk)/vk, jos tyriai}

6 % palkasta (maksuilla kiinteii
5,5 % palkasta (maksuilla kiinte
kiinteH vuosimaksu (15 fr; 9,87 :
tuotost.a riippuva lisdmaksu
maksuluokasta riippuva vuosime
240-800 fr (158-526 mk)
maksuluokasta riippuva vuosim€
2BB-1 037 fr (190-682 mk)
ammatista riippuva vuosimaksu:
56-210 fr (37-138 mk)

vuosittain kasvava % el:ikkeen 1

olevasta tulon osasta; v. 1966: B

2,2 Vo ansioista (maksuilia kiintr
4,4 7o ansioista (maksuilla kiintr

1,80 kr (0,82 mk)/vk, jos tyriaili
0,90 kr (0,41 mk)/vk, jos tyciailr
vuosittain kasvava % ansioista;'
(maksuilla kiinteii maksimi)
vuosittain kasvava 7o ansioista;
(maksuilla kiinteii maksimi)

palkansaajat
kollektiivi-
talonpojat

tytielSkej drj estelmd
(palkansaajat)

f palkansaajat'l maanviljelijiit
palkansaajat
(ei maat.)
maataloustycint.

maanviljelijiit
kHsitytilAiset
teoll. * kaupan
yrittdjdt
vapaan amma-
tin harj.

tycieliikej. fpalkans.
\vrittiijiit

tydeldkej iirj estelmii
(palkansaajat)

f palkansaajat
I yrittdjiit

t
tyijntekijiit
(ei maat.)
maatalous-
tytintekijiit
toimihenkilcit
yrittiijiit

I
I

NORJA,

PUoLA,al

RANSKA,6)

TANSKA,8)

USA,

tycieldkej iirj estelmd
(palkansaajat)

palkansaajat

yrittiijiit

vanhuus f perhe

vanhuus * tytikyv. *
perhe

I
I

1) 1. 5. 1965 lShtien maksuja on todennekdisesti korotettu 1 prosenttiyksikblle - varmaa tietoa ei ole toistaiseklpuolesta sairausvakuutusmaksut sairausvakuutuskassoille. - 4) maksu kattaa kaikki sosiaaliturvan alat; maksukyvyttiimyys- tai perhe-elakkeisiin, mm. siltrd ehdolla, ettd he luovuttavat maansa valtiolle tai antavat sen .

10 %; koko palkkamenosta on tydnantajan maksu v, 1966 5,3 %, - 
s) Maksun voi suorittaa mytis kuukausittain.

Eiiikelajit Vakuutettu

RUOTSI,

SUOMI,

SVEITSI,



ft)

mi
mi

simi)
naksu,

)alkasta

simi)
mi)
mi)

ni)
imi)
tilan

I

1a

simi)
pimi)

t
29 t

29 t
3,9 %

5,8 %

akuutusmaksut
Tyrinantaja

E RA IssA E LAKEa,An.r ESTE Ltl TssTT

7 Vo palkasta
7 7o palkasta (maksuiila kiinteii maksimi)

Valtion osuus

kaikissa jArjestelmissii indeksiin
sidottu vuotuinen valtionapu,
n. 30 % kustannuksista

I valtion takuu vajauksen peittiimi-
I seksi (v. 1965 valtion osuus on

I n. ZZ % kustannuksista)
mdArdprosentti elinkeinoveron
tuotosta * valtion takuu
maatalouden maksaman erityisveron
tuotto 2) * valtion apu : muut
tulot yhteensA
n. 30 Vo kustannuksista
n. 20 Vo kustannuksista
n. 40 Vo kustannuksista

tannuksista
tannuksista

50 7, kustannuksista
kaikki kustannukset 5)

valtion osuutta ei ole tdsmHllisesti
mddritelty, vaan se mytintdd lainoja
rahoitusvaikeuksiin joutuville jiir-
jestelmille ja antaa avustuksia
talouden eldkejdrjestelmdlle

vanhuus * perhe-elhkev.: kiinted
vuosimaksu valtiolta ja kantoneilta
(v. 1960: valtio 14 7o iakantonit 7 Vo
menois,ta) tycikyvytttimyysv.: valtio
2/6 ja kantonit 1/6 menoista

n. 4r/z Vo eldkkeen perustana olevasta palkasta

7t/z Vo palkasta (maksuilla kiinted maksimi)
81/z Vo palkasta (maksuilla kiinteii maksimi)
7 Vo palkasta (maksuilla kiinteii maksimi)

? % palkoista (maksuilla kiinteii maksimi)
7 % palkoista (maksuilla kiinteii maksimi)

4,4-S % palkoista alasta riippuen
kollektiivitilat: 3-4 7o tuotosta
3 kr (f ,35 mk)/vk, jos tyciaika > 30 t
1,5 kr (0,67 mk)/vk, jos tydaika 15-29 t
10-30 % palkoist.a 4)

14,2 Vo palkoista (maksuilla kiinted maksimi)
10 % palkoist.a (maksuilla kiinteii maksimi)

vuosittain kasvava % elAkkeen perustana
olevasta palkan osasta; v.7966: BVoT)

TEL - n. 5 Vo vakuutettujen palkoista;
LEL : n. 4,5 V. palkoista
2,2 Vo palkoista

3,60 kr (1,64 mk)/vk, jos tytiaika > 30 t
l,B0 kr (0,82 mk)/vk, jos tytiaika 15-29 t
vuosittain kasvava % palkoista v. 1966: 3,9 Vo(maksuilla kiinted maksimi)

n. 50 7o kus
n. il3 % kus

l- ,, ,"r,rr.reron suuruus riippuu tilan koosta ja
frs riippuu yrityksen omistussuhteesta ja alasta. -
iayttOOn. - 6) Maksuihin yhdistetty mytis sairaus-

tuotosta. - 3) Elakelaitokset maksavat elekkeelld olevien5) Itseneiset maanviljelijet ovat oikeutettuja vanhuus-, tyt -ja aitiysvakuutuksen maksut, - 7) YHrajaksi suunniteltu



MUUALLA TUTKITTUA

Suorrren trretsEity6voirrra

Tytivoimatutkimustoimisto on julkais-
sut metsdtytjvoiman mddrdd ja raken-
netta kdsittelevdn tutkimuksen, jonka
tiedot koskevat vuotta 1961.x Tutkimus
suoritettiin postitiedusteluna, jonka ai-
neiston muodosti 28 281 henkiltiii kHLsit-
tdvd otos vdhintddn l5-vuotiaista maa-
laiskunnissa v. 1961 asuneista miehistd.
Vastauksia saatiin 21 124.

Ensimmdinen samoja suuntaviivoja
noudattava maaseudun tyiivoiman tut-
kimus on suoritettu vuoden 1950 vdes-
tdlaskennan yhteydessd. Vuoden 1961
tutkimuksessa on verrattu saatuja tu-
Ioksia vuoden 1950 tuloksiin niiltd osin
kuin se on ollut mahdollista.

Metsdtytivoima vdheni vuodesta 1950
vuoteen 1961 noin 15 /e:lla, vaikka
maaseudun koko tyiivoima kasvoi vas-
taavana aikana noin 7 /6:Ila. Tdstd huo-
limatta metsdtyiivoiman osuus oli vuon-
na 1961 vield 45 % koko maaseudun
miestytivoimasta. Ikhrakenteen osalta
todetaan, ettd metsdtydvoiman osuus on
pienentynyt jokseenkin tasaisesti kai-
kissa ikdluokissa.

Metsdtytimiesten ammattirakenne oli
pysynyt ennallaan uittotytimiehiii lu-

*') Heikinheimo-Ristimdki: Suomen metsii-
ty6voima. Maaseudun tydvoirnan tutkimus
1961. Tycivoirnatutkimustoimisto. Helsinki
1965. 52 s.

kuunottamatta, joiden mddrd oli vuonna
1961 vain noin puolet vuoden 1950 miiii-
rdstd.

Ammattimaisten metsd- ja uittotyti-
miesten (vdhintiiiin 101 pv/v metsdtiji-
td tehneet) m5drd kasvoi vuosina 1950

-1961 liihes 30 /6:lla ja heiddn osuu-
tensa kaikista metsdtytimiehistd. nel-
jdnneksestd (26 % v. 1950) ldhes puo-
leen (42 /6 v. l96L). Miltei yksinomaan
metsdtriit6 tehneiden miesten (tyti,panos
vdhintddn 201 pv/v) mddrd kasvoi 2,5
kertaiseksi vuoteen 1950 verrattuna.

Ammattimaiset metsdtyijmiehet teki-
vdt vuonna 1961 noin 3/4 palkatuista
metsdtalouden ja uiton ttiistii ja tdmdn
osuuden ennustetaan jatkuvasti kasva-
van, johtuen metsdtijiden koneellistumi-
sesta ja maaseudun miestyiivoiman eri-
koistumisesta.

Sekd markkinapuun hakkuumiehistd
ettii itsenbisisti hakkuumiehistb oli
vuonna 1961 vielii yli puolet ilman
moottorisahaa. Moottorisahamiesten
suhteellinen osuus oli suurempi nuorissa
kuin vanhoissa ikdLuokissa.

Tutkimuksessa tiedusteltiin koehen-
kiltiiden ajankiiytttiii vain koko vuodel-
ta 1961. Tytipanoksen kausivaihtelun
tutkimiseksi kiiytettiin jatkuvan tyci-
voimatutkimuksen ty6panoslukuja vuo-
silta 1959-1,964. Mets?italouden ja uiton
ansiotydpanoksen kausivaihtelu oli ta-
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soittunut vuodesta 1950. Talvikuukau-
sien kausihuipun tytipanokset olivat
vertailtavina vuosina suunnilleen saman
suuruiset, mutta kesdkuukausien ansio-
tytipanos oli vuosina 1959-1964 suu-
rempi kuin vuonna 1950. Tiihiin on vai-
kuttanut mm. ammattimaisten metsd-
tytjntekijtjiden mddrdn kasvu, metshta-
loudessa tapahtunut teknillinen kehitys
samoin kuin kesdn aikana suoritettavien
metsdnhoidollisten tiiiden lisddntymi-
nen. Metsdtalouden ja uiton oman tydn
panoksen kausivaihtelu ei sen sijaan
ole tasoittunut vuodesta 1950.

Metsd- ja uittotyrivoiman yhteiskun-
tarakenteesta todetaan, ettd se heijastaa
maaseudun koko miestycivoiman yhteis-
kuntarakenteessa tapahtunutta muutos-
ta. Vuonna 1950 osallistui tilattomista
38 /6 metsdttiihin, mutta vuonna 1961
vain 18 /o. Erikokoisten viljelmien isdn-
nistd ja avustavista perheenjdsenistd
sen sijaan osallistui metsdtriihin suhteel-
lisesti yhtd suuri osuus em. vuosina.
Koska pikkuviljelmien (alle 2 ha) isdn-
tien ja avustavien perheenjdsenten Iu-
kumddri kuitenkin on supistunut noin
nelj6nnekseen vuodesta 1950, on my6s
heiddn suhteellinen osuutensa kaikista
metsd- ja uittotyiimiehistd huomatta-
vasti pienentynyt ja isompien viljelmien
(vdh. 5 ha) osuus kasvanut. Maatalou-
den rationalisointi, rahatulojen tarpeen
kasvaminen ja mahdollisesti my6s met-
sdttiiden koneellistuminen ovat saaneet

entistd isompien viljelmien miehet as-
tumaan metsdtytivoimaan, kun taas
tilattomat ja pikkutilojen miehet ovat
siirtyneet muihin elinkeinoihin.

Metsdtyiimiesten samoin kuin muun-
kin kausitytivoiman ty6tttimyysalttius
oli vuonna 1961 suurempi kuin maaseu-
dun miesten keskimddrdinen ty<ittcj-
myysalttius. Korkeasuhdanteesta huoli-
matta keskimddrin joka kolmas metsS-
tytintekijii ilmoitti olleensa vuonna 1961

vdhintdSn viikon ja joka viides vdhin-
t[dn kuukauden tyijttrjmdnd.

Tutkimukseen liittyy myiis ennuste
metsd- ja uittotyiipanoksen sekd ty<i-
voiman kehityksestd" vv. 1961-75. En-
nusteen mukaan metsdtalouden tytipa-
nos pienenisi vuoteen 1975 mennessd
1/3:lla vuoden 1961 tytipanoksesta (vuo-
den 1964 jo pienentyneestd tycipanok-
sesta 22 %:lla). Tyiivoima vdhenisi
373 000 henkiltistd v. 1961 toisen laske-
tun vaihtoehdon mukaan 206.000 henki-
lciiin ja toisen mukaan 173 000 henki-
Iti6n v. 1975, joten vdhennys olisi 14

vuoden kuluessa 170 000-200 000 hen-
kil<id. Samalla todetaan, ettd metsdtyti-
voimassa tulee jo lHhivuosina tapahtu-
maan entistH selvempi kahtiajako: am-
mattimaisen metsHtycivoiman muodos-
tavat suurmetsdnomistajien metsissd
tyiiskentelevHt, etupddssd vakinaiset
metsdtyiimiehet sekS "kausityiivoiman"
etupdissd" maatilametsiittiissii tycisken-
televdt itsendiset metsdtytildiset.
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Ennakkolieloia el5kkeensaaiisla
30.6. t965

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eld,kkeiden lukumddrdt ja eliikkeiden keskimddriit 30. 6. 1965 seuraavan taulukon
mukaiset:

I TEL-eliikelaitosten myiintiimiit eliikkeet
Vanhuuseliikkeet

KeskimAdr. eliike mk/kk
Kaikki

163,37
183,57
157,05

?5,51
87,69
86,56

727,67
142,29
133,29

130,31

Tytikyvytttimyyselikkeet

Eldkkeen mytintdjd

Eldkevakuutusyhtitit
Eliikekassat
Elhkesiiiiti<it
Yhteensii

TEl-eliikelaitosten elikkeitb kaikkiaan

Eliikelaji

Vanhuuseldkkeitd
Tyrikyvyt t6myysel iikkeitd

3.470
3.263

Yhteensd

II LEL-eliikelaitosten myiintdmit eliiJrkeet

III Tyiieliikkeitri kaikkiaan

Yht. M N

3.591
367

1.703

2.732
209

1 .129

1.459
158
574

2.191 5.661 162,53 | zo,ze

Eldkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
ElSkesAiitiiit

Eldkkeensaajia
M N

3.470

Eldkkeen myrintdj?i

Yhteensd

Eldkkeensaajia Keskimhdr. elAke mk/kk
NM

138,3798,49165,48

Kaikki
130,92
'1,40,12

157.25

93,07
105,80
110,87

156,55
r77,26
185,24

M N Yht.
, 196
182
BB5

, 487
197
534

1 3.683
379

1.419

3.263 5.481

ElHkkeensaajia
Yht.

2.191
2.218

5.661
5.481

KeskimHdr. elAke mk/kk
M

79,29 13 0,31
98,49 138,37

88,95 134,28163,96

N Kaikki
162,53
165,48

O.I JJ 4.409 tt.t42

1.r72
3.558

7t
197

4.998 83,67 62,55

KeskimiiAr. eliike mk/kk
M I{

82,53

Kaikki
t.243
3.755

38,19
71,33

54,38
93,31

53,45
92,16

Vanhuuseldkkeitd
Tyrikyvyt ttimyyseliikkeitd

268

M Yht.N
Eldkelaji

Elikkeensaajia

YhteensA

1 1.463

M NM

4.677 16.140 118,25

Kaikki
Eldkkeensaajia

N Yht.

130,82 87,43

KeskimAdr. eldke mk/kk

t16,47
119,58

2.262
2.415

6.904
9.236

135,22
127,83

78,00
96,27

Vanhuuseliikkeitii
Tybkyvytttimyyseliikkeitii

Eldkelaji

Yhteensii

4.642
6.821
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El5keturvakeskrrs
Sosiaalihuollon
Keskusliiton
huoltop5ivillS

Sosiaalihuollon Keskusliiton XXXV
yleiset huoltopd,ivdt pidettiin Kuopiossa
13.-15. p:nd elokuuta. Pdivien yhtey-
teen oli Kuopion Kauppaoppilaitoksen
huonetiloihin jdrjestetty ndyttely, missd
esiteltiin mm. sosiaalivakuutuksen, kun-
touttamisen, toimistovdlineiden ja -lo-
makkeiston sekd, suurtalouden kehitystd
ja uutuuksia. Eldketurvakeskus oli piii-

Ministeri Juho Tenhiiild ja maaherra
Erkki Mantere seurueineen kunnioitti-
vat EI:iketurvakeskuksen niiyttelyosastoa
tutustumiskdynnillii.

villd mukana ensimmdisen kerran ja
kolmella tavalla.

Lauantaina 14. 8., joka oli Kuopioon
kokoontuneiden sosiaalitytintekij din var-
sinainen luentopdivd, johtaja Heimer
Sundberg piti esitelmdn tyiieldketur-
vasta. Ndyttelyssd oli tyiieliikejdrjestel-
mdllI oma osasto, ja ndyttelytiloihin
viilitttjmiisti liittyneessd elokuva,luo-
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kassa esitettiin koko pdivien ajan elo-
kuvaamme "Tyii ja eldke". Kdvijdin
saatavana oli monisteita ja tiedotusvih-
koja, ja niillii oli hyvd menekki.

Eldketurvakeskuksen ndyttelyosas-
tossa esiteltiin sanoin ja kaavapiirroksin
tytieldkejdrjestelmdn rakenne ja tytjelti-
kelakien pddpiirteet, tytiethkkeen mddrd
ja eldkkeenhakemismenettely. Aivan
ylliittbvln mielenkiinnon kohteiksi
muodostuivat "elSkepdyt6", jossa kat-
soja paria asetinlevyd siirtdmdlld sai

ndkyviin oman tytieldkkeensd, mddrdn
prosentteina palkasta, sekd pallokartta,
johon oli merkitty sosiaaliturvan levin-
neisyys maailman eri maissa. Kumpai-
senkin laitteen suhteen esitettiin viik-
kaasti toivomuksia ja tiedusteluia.
Ndyttelyn viilityksellii levinnyt tieto
julkaisusta "Tytieldke" tuotti mytis
tilauksia.

NhyttelyssH olleet ElSketurvakeskuk-
sen edustajat saivat ahkerasti vastata
kyselyihin.

$4351t

-|

Yleiskuva ndytteiyosastostamme. Esitteli-
j6ind ekon. H. Riekkinen, varanotaari A.
Leimu ja tiedotuspAdllikktj M. Karjalainen.
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SIMO U. FORSS

Sosiaalisuunnil-
telun ensirnrn5inen
serrrinaari

Eri piireissd ja eri aloilla tehdtiiin maas-
samme jatkuvasti suunnittelutytitii. So-
siaalisen alan suunnittelun ajankohtai-
suutta on mycis erityisesti korostettava.
Naille johtoajatuksilla avasi sosiaalimi-
nisteri Juho Tenhidld Tuusulan kun-
nallisopistossa 30. 8.-4. 9. 1965 pidetyn
maamme ensimmdisen kansallisen so-
siaalisuunnittelun seminaarin,

Seminaarin jiirjestdjdnii toimi. Sosiaa-
lihuollon Keskusliitto yhdess[ erdiden
muiden jdrjestiijen kanssa. Osanottajat,
joita oli saapunut kaikkiaan n. 40, edus-
tivat eri jdrjestbjii, virastoja ja laitok-
sia. Seminaarin ohjelma koostui sosiaa-
lisuunnittelun eri puolia kuvaavista
yleisesitelmistd, sosiaalipolitiikan eri
haarojen erityisesitelmistd sekd. osanot-
tajien ryhmdtyiistd ja yleiskeskuste-
luista.

Sosiaalisuunnittelun yleisesityksistI
kuultii,n aluksi prof. Armas Niemisen
esitelmI sosiaalisuunnittelun kaisitteesta.
Esitelmtjitsijti totesi kdsitteen suhteen
viel5 vallitsevan vakiintumattomuutta.
Sitd on kiiytetty toisinaan laajassa mie-
lessd viittaamaan yhteiskuntasuunnitte-
J.uun yleensH, toisinaan taas suppeam-

massa merkityksessd. Sosiaalisuunnitte-
lussa on joka tapauksessa tavoitteena
toisaalta entistd paremmin tyydyttiiii
ihrnisten ei-taloudellisiakin tarpeita
(esim. edistdd kasvatusta ja mielenter-
veyttd) ja toisaalta pyrkid siihen, ettd
kaikille yhteiskuntaryhmi,lle, perheille
ja yksildille (kansainvdlisissd puitteissa
mytis kaikille kansoille) varmistettaisiin
sekd. yleensd ettd myiis riskitilanteissa
kohtuullinen elintaso. Elintaso on tdl-
Itjin ymmdrrett5vd laajassa mielessd
niin, ettd slihen sisdltyy mytis ihmisen
henkisten tarpeiden tyydyttdminen.

Sosiaalisuunnittelun vaiheita kdsitteli
dos. Pekka Kuusi esitelmdssddn. Siind
todettiin mm., ettei sosiaalisuunnittelu
ole mikddn uusi ihmemenetelmd, jolla
kerta kaikkiaan luodaan uusi parempi
rnaailma, vaan se on vain yhteiskunta-
politiikan asteittaista rationalisoimista,
jonka avulla pyritdhn kehittdmddn yh-
teiskunnan koko piidttiksentekoprosessia
niin, ettd suoritettujen valintojen tulok-
sena kansalaisten olennaiset sosiaali"set
pyrkimykset yh[ paremmi.n toteutuisi-
vat. Sosiaalisen suunnittelun vaiheista
esitelmtiitsijd oli laatinut seitsemdn koh-
taa kdsittd,vdn luettelon. Suunnittelun
osavaiheina olisivat tdmdn mukaisesti:
Ennusteiden laatiminen, tarpeiden mit-
taaminen, tavoitteiden jdrjestiminen,
resurssien mitoittaminen, valintavaihto-
ehtojen selvittdminen, toimenpiteiden
valitseminen sekd vihdoin vaikutusten
seuraaminen.

Sosiaalisen tulojen tasoituksen ja ta-
loudellisen kasvun vdlisestd vuorovai-
kutuksesta tiedetAdn vield toistaiseksi
kovin vdhdn, totesi fil.kand. Jukka Wal-
Ienius. Useissa maissa tapahtuneen ta-
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loudellisen kasvun tarkastelu kuitenkin
osoittaa, ettd samanaikaisesti kasvun
kanssa tapahtunut tuloerojen tasoitus
ei ole vaikuttanut ainakaan kasvua
hidastavasti. Mahdollista on, ettd tulo-
tason ollessa riittdvdn korkea ja koko-
naistulon kasvaessa riittdvdn nopeasti
voidaan taloudellista kasvua kiihdyttiiti
sopivasti. toteutetulla sosiaalipolitiikalla.

Prof. Paavo Seppdnen korosti sosiaali-
tutkimuksen tdrkedd merkitystd sosiaa-
iisuunnittelun keskeisend tietoldhteend.
Vaikka yksityisen yksiltin kokemukset
ja havainnot omalta erikoisalaltaan oli-
sivat kuinka laajat ja monipuoliset
tahansa, ne miltei poikkeuks,etta ovat
vain havaintoja ja kokemuksia - ei
systemaattisesti analysoitua tietoa. Tut-
kijalle tdllainen tieto saattaa kuitenkin
olla parasta saatavissa olevaa ja kdytt<i-
kelpoisinta aineistoa, Tutkimus muo-
dostaa suunnittelijalle vdlineen, jonka
avulla on mahdollista jollei suorastaan
viiitt?iii niin ainakin huomattavasti ra-
joittaa luuloihin, ajatuspinttymiin ja
kaavoittuneisiin muotoihin pitiiytyviiti
suunnittelua. Tutkimuksen avulla voi-

Eldketurvakeskuksen tyiieldkejdrjestel-
mdstd valmistuttama neyttely, josta
kerrotaan toisessa yhteydessd, on nyt
pystytetty Helsinkiin, missd se on n[h-
tdvdnd Sosiaalimuseon tyiisuojelundyt-
telyssd (Et. Esplanaadi 4). Sielld se on
sijoitettu 3. kerrokseen.

taisiin pyrkid mahdollisimman hyvin
todellisuuteen, sosiaalisiin realiteettei-
hin perustuvaan suunni.tteluun. Tutki-
muksesta piittaamattoman suunnittelun
seuraukset pyrkivdt muodostumaan eri-
tyisen vakaviksi nyky-yhteiskunnassa,
jossa laaja-alainen organisoituminen
tarjoaa valtaisat edellytykset ei ainoas-
taan tarkoituksenmukaisten vaan myds
epdtarkoituksenmukaisten suunnittelu-
pddtristen vaikutukseen.

Sosiaalipalvelusten tason ja tdrkeyden
mddrddmlnen oli yht. tri, Touko Markka-
sen esitelmdn aiheena. HIn totesi mm.,
ettd eri yhteiskunnissa kootun aineiston
perusteella voidaan jo nykyiiiin suorit-
taa sosiaalisten palveluksien kansainvd-
lisid vertailuja. Vertailuluettelojen laa-
timisessa on tdrkedd, ett[ selvityksen
kohteena oleva sosiaalisten palveluksien
lohko on kunkin maan kohdalla luotet-
tavasti luetteloitu ja vertailuun tarvit-
tava mitta on oikein laadittu. Kansalli-
sella tasolla taas selvitys tdsmentyy,
kun siihen tulee mukaan esim. sosiaa-
Iisten palveluksien alueellinen jakautu-
minen maassa. Ero esim. liiiikiiritihey-

Tytjsuojeluniiyttely on avoinna arki-
pdivinii klo 11-15, keskiviikkoisin my6s
illalla klo lB-20. Lauantaina ja sun-
nuntaina rnuseo on avoinna klo 11-13.

Museossa on myds tilaisuus ndhdd
elokuva "Ty<i ja eldke".

Tyiiel5keiEiniestelrn5n nEyttely
n5htev5n5 HelsingissE
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dessd Helsingin ja Lapin lddnin viililtii
on hyvin suuri.

Sosiaalipalvelusten thrkeyden mhdrit-
tdminen on tehtdvdnd huomattavasti vai-
keampi kuin niiden jonkin tason mdd-
rd[minen. Tdrkeyden mdirittdmisessd
nimittdin tulevat keskeisiksi setlaiset
vaikeasti arvioitavat asiat kuin yksi-
Itjiden ja yhteiskunnan tarpeet, asen-
teet, odotukset ja yhteiskunnan normit.
Vallitseva yhteiskunta- ja ihmiskiisitys
ndyttiid kuitenkin asettaneen erddt
sosiaalisen palvelun muodot selvdsti
edelle muita.

Lakit. tri Kauko Sipponen kdsitteli
pddtdksentekoa sosiaalisuunnittelussa.
Hdn katsoi mm. poliittisten puolueiden
ohjelmien, eduskunnan jokapdivdisen
tyiiskentelyn ja poliittisen keskustelun
osoittavan, ettd piidttiksenteko sosiaali-
suunnittelussa on ensimmHisen asteen
poliittinen ratkaisu. Kansanvaltaisen
hallitusjdrjestelmdn vaikutus ilrnenee
ensi sijassa juuri sosiaalipolitiikassa,
jonka avulla pyritddn toteuttamaan
ihmiskeskeisen politiikan pddmiiiiriii.
Sosiaalisuunnittelussa liikutaan yksilcin
eldmiille keskeisten arvostusten parissa
ja ohjataan huomattavia rahasummia.
Tdstd syystd, olisi ratkaisijoilla oltava
kdytettdvissddn riittdvdn yksityiskoh-
taisesti valmistellut toimintaehdotukset,
T[td varten tarvitaan lisdd soveltavaa
taloudellista ja sosiaalialan tutkimus,ta.

Seminaarin osanottajat jakaantuivat
viiteen ryhmddn, joissa kussakin pohdit-
tiin tiiviisti sosiaalisuunnittelun eri on-
gelmia pdivittdisten esitelmien ja eri-
tyisteemojen pohjalta. Ryhmiitytissii
piidstiin - osittaisesta kdsityskantojen
erilaisuudesta huolimatta - suuressa

mdHrin mytis yhtenevdisiin ndkemyksiin
ja suosituksiin, joihin sisiiltyy monia
huomi,onarvoisia ajatuksia.

Seminaarin pridttiij iiispuheessaan kiin-
nitti kansliapdiillikkti Aarne Tarasti
huomiota mm. komiteatyiiskentelyyn
maamme tdrkednd sosiaalisuunnittelun
toteuttajana. Sen kehittdminen olisi
ilmeisesti yksi askel kohti sosiaalisuun-
nittelun kaikenpuolista kehittiimistii.
Sananparrella "hyvin suunniteltu on jo
puoliksi. tehty" puhuja toi esiin jo semi-
naarissa eri yhteyksissd yhd uudelleen
korostetun ndkemyksen sosiaalisuunnit-
telun ja siihen liittyv[n tutkimustyijn
erittdin tdrkedstH merkityksestd nykyi-
sessd yhteiskunnassamme. Jos - kuten
seminaarissa vditettiin Suomi or1

viel6 kehitysmaa sosiaalisuunnittelussa,
on tavoite sitdkin korkeammalla
suunnittelun tuleminen tottumukseksi
ihmisten ajattelussa.

Seminaarin tytin kokonaistulokset tu-
levat ilmestymddn painoasussa, minkd
lisiiksi jtirjestiijien tarkoituksena on
laatia mahdollisimman Iaajaan kiiytttitin
soveltuva tiivistelmd pddasiallisista tu-
loksista.

,,TYONTEKIJAN ELAKE''

Fil.tri Teivo Pentikdinen on toimittanut
uuden selostuksen tytintekijiiin el6ke-
laeista. Kirjanen, jonka nimi on "Ty6n-
tekijiin eldke", on oikeastaan tekijdn
aikaisemmin laati,man ensimmdisen vas-
taavan selostuksen uusittu, ajanmuka,i-
nen laitos ja sellaisena tervetullut. Jul-
kaisija on Suomen Vakuutusyhdistys.
Sivuja kirjassa on 64.
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JARJESTELMAN PIIRISTA

Vakuutusoikeuden P5Sf6ksist5

Vakuutusoikeuden viimeksi antamista
pHHtd'ksistii kaksi kaipaa ldhempdd se-
Iostamista. Toisessa on ollut kysymys
tytikyvyttiimyyden alkamisaiankohdan
mld,rittetemisesti ja toisessa TEL 6 $:n
3 momentin soveltamisesta.

Np 17721641577t TaPaus koski 52-
vuotiasta eldkkeen hakijaa, joka synty-
mdstdHn saakka oli ollut vajaamielinen.
Hdnen dtykklTsosamddrdnsd oli 48. Ha-
kija ei osannut lukea eikd laskea ja kir-
joittamaan hdn kykeni vain nimensS.
Hiin oli tydskennellyt pddasias,qa yksin-
kertaisissa lapiottiissd. Toisinaan hdnet
oli kuitenkin jouduttu erottamaan tas-
tiikin tytistii pystymdttiimyytensd vuok-
si. Helmikuussa 1961 annetun ld[kiirin-
todistuksen mukaan hakija ei endd
kyennyt eliittdmHln itsehHn ansiotyiilld.
Lausunnon perusteella oli hdnelle
mytinnetty kansaneldkelain mukainen
tytikyvyttiimyyseldke maaliskuun alus-
ta 1961 lukien.

Marraskuussa 1961 hakija oli kuiten-
kin otettu kotikuntansa jdrjestiimiin
tytitttimyystdihin apumieheksi. Ndistii
ttjistd hdnetle oli rekisterdity LEL-an-
sioita 1 600 mk vuonna 1962 ia 2 100 mk
vuonna 1963. Ty<inteon hakija oli jou-
tunut lopettamaan 8. 6. 1963 ilmoi-
tuksensa mukaan vajaamielisyytensh
vuoksi.

Rakennusalan ty6eldkekassa, jolle
hakijan puolesta oli toimitettu eldkeha-
kemus, totesi p[Sttiksessddn, ettii haki-
jan tyiikyvyttcimyyden perusteena ole-
va sairaus oli alkanut ja aiheuttanut
tytikyvyttiimyyden jo ennen LEL:n voi-
maantuloa. Tdmdn vuoksi hakemus hy-
liittiin. Hakijan valitettua asiasta eldke-
Iautakunta puolestaan katsoi, ettii hE-
nen tytikyvytttimyytensd oli alkanut
vasta kesdkuussa 1963. Kun tyiielHke-
kassan ei ndin ollen olisi pitiinyt hyliitii
hakemusta, asia palautettiin kassalle
eldkkeen maksamista varten. Vakuu-
tusoikeus taas, jolta tytield,kekassa haki
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muutosta, kumosi kassan mainitsemalla
perusteella elIkelautakunnan priiitiik-
sen ja vapautti eldkelaitoksen maksa-
masta eliikettii.

Kysymyksessd oleva eldkkeen hakija
oli jatkuvasti saanut kansanelSkettd
maaliskuun 1961 alusta vajaamielisyy-
tensd vuoksi. Tiimii osoittaisi, ettd hdn
on jo ennen LEL:n voimaantuloa ollut
siind mddrin tycikyvytcin kuin mainitus-
sa laissa edellytetddn tytikyvyttcimyys-
eldkkeen saamiseksi. Toisaalta oli haki-
ja tyciskennellyt entiselld. tytialaltaan
tytitttjmyysttiissd marraskuusta 1961
kesdkuuhun 1963. Asiassa onkin ldhin-
nd ollut kysyrrrys siit5, onko tdmdn
tytiskentelyn katsottava osoittavan, ettd
tytikyvyttdmyystapahtuma on sattunut
vasta kesdkuussa 1963, jolloin hakija
lopullisesti ilmoitti lopettaneensa ty<in-
teon. Pddttjkseste ilmenee, ettei vakuu-
tusoikeus ole, toisin kuin eldkelauta-
kunta, antanut tytiskentelylle sanotun-
laista merkitystd. Erddnd perusteena
vakuutusoikeuden kannanotolle saattaa
olla se, ettd on ollut kysymys nimen-
omaan tycittcimyysttjistd. Etenkin kdsi-
teltdvHnd olevassa tapauksessa on ndet
tdhellii se ajatus, ettii hakija on sijoitet-
tu ndihin tciihin liihinnd hdnen huollon
tarpeensa tyydyttdmiseksi ja ettei siten
hdnen tytinteolleen tytittcimyystcjissd ole
annettava samaa merkitystd tyrikyvyn
osoittajana kuin tyii,skentelylle yleensd.

N:o 6362/641822: Eldkkeen hakija oli
ollut TEL:n alaisessa ty<isuhteessa put-
kiasentajana vuoden 1961 toukokuusta
1. 2. 1963 saakka. Tdmdn jdlkeen h5n
oli ollut erddn toisen tycinantajan pal-
veluksessa samanlaisessa tydssd 20. 4.
1963 ja 29. 6. 1963 vHlisen ajan. Vii-

meksi mainittu tytisuhde oli piiiittynyt
sen johdosta, ette hakijan oli todettu
sairastavan keuhkotuberkuloosia. Ldd-
kdrintutkimus, joka oli toimitettu 4. 7.

1963, osoitti, ettd hakijan molemmissa
keuhkoissa oli varjostumaa ja oikeassa
keuhkossa kaverni. Hoitava liiiikiiri oli
mddritellyt muutokset keskipahoiksi.
Ltitikdrin arvion mukaan potilas kykeni
vuoden 1964 lopulla kevyeen tydhiin.

Eldkehakemuksen johdosta antamal-
laan pidttikselld vakuutusyhtici mydnsi
hakijalle vapaakirjaelHkkeen hdnen
TEl-tytisuhteensa perusteella. Hakijan
vaatimus saada lukea palvelusaikana
hyvdkseen mycis tytisuhteen pddttymi-
sen ja eldkeidn tdyttdmisen vdlinen aika
hyldttiin, koska yhtici katsoi, ettei sai-
rautta ollut saatu TEL:n alaisen tyri-
suhteen kestdessd. Eldkelautakunta,
jolta hakija anoi muutosta, totesi, ettd
sairaus oli saatu sanotun tycisuhteen ai-
kana. Kun hakija oli tullut tytikyvyt-
tcimdksi vuoden kuluessa tydsuhteen
pddttymisestd, eldkelautakunta mddrdsi
vakuutusyhtirin ottamaan elHkettd las-
kiessaan huomioon mytis tulevan palve-
lusajan. Eldkelaitoksen vakuutusoikeu-
teen tekemd valitus ei johtanut eldke-
lautakunnan pHdtdksen muuttamiseen.

Esilld olevassa tapauksessa on ollut
kysymys siitd, oliko sairaus TEL 6 g:n
3 momentin tarkoittamassa mielessH
saatu tytisuhteen kestdessd. Eldkelaitos
oli piiiitynyt kielteiseen tulokseen Ihhin-
nii sillti perusteella, ettei sairaus ollut
haitannut tytintekoa vield TEL:n alaisen
tyrisuhteen aikana. Asiassa esitetyistd
selvityksistd ei ilmene, ettd sairaus olisi
antanut tdhdn suuntaan viittaavia oirei-
ta ennen sanotun tyd,suhteen pddttymis-
tii. Yhti<jn kannan puolesta puhuu mm.
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se seikka, ettd hakija on TEL:n alaisen
tytisuhteen jdlkeen ollut vield toisessa-
kin tycisuhteessa. Toisaalta on asiakir-
joista pddteltdviss[, ettd sairaus liiiike-
tieteellisend ilmitind on luultavasti ollut
hakijalla jo ennen TEL-tytisuhteen
pdiittymistd. Eldkelautakunta ja va-
kuutusoikeus ndyttdvdt kysymyksessl
olevassa tapauksessa pitdneen suhteelli-
sen vdhdistd selvityst6 riittdvhnd osoi-

Tulkintoia

Eldketurvakeskuksen tulkintaryhmdltd
on tiedusteltu, miten mddrdytyy eldk-
keen perusteena oleva palkka, jos kor-
vaus tyiistd aiheutuneista erityisistd
kustannuksista sisdltyy palkkaan tyiin-
tekijiin saamatta tdhdn tarkoitukseen
erillistd korvausta. Tdllaisia kuluja voi
tytintekijtjille syntyd matkoista, tytiviili-
neistd tai muista tycih6n kdytettiivistb
apuneuvoista. Tulkintaryhmdn lausun-
nossa viitataan TEL 7 $:iiiin ja TEA

tuksena siitd, ettd sairastuminen on
TEL 6 $:n 3 momentin mielessd tapah-
tunut jo tyiisuhteen aikana. Saman-
suuntaisen ratkaisun on myds tycjkyvyt-
t<imyysasiain neuvottelukunta aikai-
semmin antanut erddssd toisessa ta-
pauksessa, jossa niin ikdhn on ollut ky-
symys alkavasta keuhkotaudista. Vii-
meksi mainittua asiaa on selostettu
Tyiieldkkeess6 n:o 1/65.

? $:ddn, joissa sdddetddn, milld tavoin
eldkkeen perusteena oleva palkka on
laskettava. Sanotuissa sddnnciksissb ei
ole mainittu, ettd palkasta voitaisiin
vdhentdd se osa, joka vastaa tydstii
aiheutuneita erityisi6 kustannuksia.
Jollei siis nditd kustannuksia peitetd
palkan lisiiksi maksettavalla, erilliselld
korvauksella, on palkka otettava sellai-
senaan huomioon eldkkeen perusteena
olevaa palkkaa laskettaessa.
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JARJESTELMAN PIIRISTA

Ty6kyvytt6rnyysasiai n neuyollel rr-
krrnnan toirminnasta

Tycikyvyttrimyysasiain neuvottelukun-
nassa viime aikoina esilld olleista ta-
pauksista on aihetta mainita seuraava.

Lokakuussa 1 964 suoritetussa rcintgen-
kuvauksessa oli elSkkeen hakijalla to-
dettu keuhkotuberkuloosi, jonka vuoksi
hdn oli joutunut parantolaan. LdHkdrin-
todistuksen mukaan, joka oli annettu
huhtikuussa 1965, oli hakijan yleistila
hyvd, sairaus vaikutti inaktiivilta ja hiin
kykeni keskiraskaaseen tydhiin kesd-
kuun alusta 1965. Eldkehakemukses-
saan hakija oli ilmoittanut aikovansa
mennd seuraavana syksynd ammatti-
kouluun sdhktialan kurssille. Sitd var-
ten oli l5hetetty hakemukset kahteen
invalidiammattioppilaitokseen.

Neuvottelukunnalta oli tiedusteltu,
oliko hakijaa pidettdvd tyrieldkelakien
mielessd tydkyvyttrimiinti. Niin ikii6n
oli kysytty, olisiko hakija siind tapauk-
sessa, ettd hdnet hyvdksyttdisiin oppi-
Iaaksi edelld mainittuun oppilaitokseen,
oikeutettu sanottujen lakien mukaiseen
tycikyvyttcimyyseldkkeeseen koulutuk-
sensa ajaksi.

Lausunnossaan neuvottelukunta tote-
si, ettei eldkkeen hakijan tytikyvyttti-
myyden voitu arvioida jatkuvan vuoden
pituista aikaa. Ndin ollen suositeltiin
hakemuksen hylkiidmistd. Asian ratkai-
suun vaikuttavana ei pidetty sitd seik-
kaa, ett6 hakija ehkd my<ihemmin tulisi
saamaan invaliditeettinsa perusteella
koulutusta. Tiimii johtui siitH, ettii tyti-
eldkelakien mukaisen tycikyvytttimyys-
eldkkeen maksaminen kuntouttamisen
ajalta voi neuvottelukunnan mielestd
tulla kysymykseen vain, jos kuntoutta-
misen aiheena on ndissd laeissa tarkoi-
tettu tyiikyvytttimyys.

UusiayleiskinieilE
Yleiskirje n:o 11165 koski rahastova-
jauksen luottovakuutusta. Kirje jaettiin
TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville
vakuutusyhtitiille.

Yleiskirje n:o 12/65 kiisitteli rekiste-
rdimiskelpoisia lisdetuja. Jakelu tapah-
tui TEL:n mukaista toimintaa harjoit-
taville elSkelaitoksille.
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Kontlaltade salrrlTrandnag uF antiklaFna
PENSIONSALDERN
(Art. pA sid. 3-4)

FrAgan om den liimpliga pensionsAldern
har de senaste Aren upprepade gAnger
varit friremAl fcir diskussion bide inter-
nationellt och hos oss i Finland. Den av
Internationella Socialskyddsfcireningen,
ISSA, Ar 1961 grundade permanenta
Alders-, invalid- och familjepensionsftjr-
sdkringskommitt6n har alltsedan sitt
grundande utrett tilI pensionsAldern htj-
rande problem, och vid ISSA:s allmdnna
sammantrAde senaste htist var kommitt6ns
rapport hdrom under behandling.

I Finland har pensionsdldersfr&gan de
allra senaste tiderna blivit aktuell bl.a.
i statens och kommunernas krets. I Ar har
Pensions6lderskommitt6ns betdnkande ut-
kommit och ddri behandlas saken frir de
statsanstdlldas del, och sedan lagen om
pension ftir kommunala tj:insteinnehavare
och arbetstagare trdtt i kraft, har dven
kommunerna fdst uppmdrksamhet vid
saken. Exempelvis Tammerfors stad har
nyligen tillsatt en kommission fiir en jAm-
ftjrande unders6kning av de i stadens
tjiinst anstiillda, inom olika yrkesomrAden
arbetande tjdnstemanna- och arbetstagar-
gruppernas pensionsAldersgrdnser.

Vid dryftning av pensionsAldersfrAgan
har man kunnat iaktta, att detta problem
dr mdngfacetterat. Olika yrken uppstdller
tydligen i frAga om pensionsildern mycket
olika fordringar, man mA sedan beakta s.k.
arbetsgivarsynpunkter eller fcirdndringar i
arbetstagarens anviindbarhet, eller s.k. ar-
betstagarsynpunkter eller bl.a. med olika
yrken fcirknippade pAfrestande och farliga
faktorer. DiirjAmte har det konstaterats,
att arbetsfcirmAgans fdrsvagning i samband
med Aldrandet iir hrigst individuell. Mycket
generellt har det erkdnts, att en fast, enligt
den kronologiska Aldern fastslagen pen-
sionsSldersgrdns fcirbiser dessa omstAn-
digheter. I avsaknad av tillriickliga under-
scikningsresultat har det emellertid varit
svArt att fd en objektiv bild ddrav, enligt
vilken linje man kunde finna pA de bdsta
l<isningarna i fr6ga om en pensionsalders-
praxis.

Pensionsskyddscentralen har nu ftir egen
del b6rjat utreda denna allmdnt betydelse-
fulla sak, i det att den beslutat ingdngsetta
en fdltunderscikning av fundamental ka-
raktAr r<irande till pensionsAldern anslutna
frAgor. Underscikningen kommer att verk-
stiillas i samarbete med arbetsmarknads-
organisationerna, och man strdvar till att

erhAlla pii erfarenhet byggande uppgifter
om frirhallandena inom olika yrken i rela-
tion till den aldrande arbetstagarens kapa-
citet och mtjjligheter. Man hoppas, att en
dylik, med strid av experter verkstAlld,
nHrmast sociologisk underscikning skall
tillftjra pensionsAldersfrAgan ytterligare
belysning och i sin mAn vara till hjdlp i
det arbete, som syftar till en sund utveck-
ling av pensionssystemet.

FAMILJEPENSIONERNA I VISSA
LANDEE
(Pa sid. 5-14)
Syftet med familjepensionsfrirs6kringen dr
att trygga utkomsten fdr efterlevande,
ndrmast dnkor och fcirdldralcisa barn, i
hdndelse av familjeftirstirjarens dcid. I de
ldnder, ddr socialfcirs6kringssystem med
tanke pd dlderdom och arbetsoftirmaga
skapats har man vanligen Aven dragit ftir-
sorg om de ftirsdkrades efterlevande med
tillhjalp av familjepensionsfcirsdkring. I
btjrjan av Ar 1964 hade sammanlagt 7l
ldnder alderspensionssystem och i 60 av
dessa lAnder utbetalades dven familjepen-
sioner. Finland hcirde till den minoritet,
som icke 6nnu hade anordnat familje-
pensionsskydd.

Vid Pensionsskyddscentralens forsknings-
byra har i Ar verkstdllts en undersdkning
av vissa ldnders allmdnna familjepensions-
system. Allt som allt 15 ldnder har varit
ftjremAl ftir granskning: Belgien, England,
Holland, Island, Osterrike, Vdst-Tyskland,
Sovjetunionen, Norge, Polen, Frankrike,
Sverige, Schweiz, Danmark, USA och Nya
Zeeland. Undersdkningens resultat publi-
ceras i form av en broschyr med namnet
"De allmdnna familjepensionssystemen i
vissa ldnder", som inom den ndrmaste
framtiden kommer frdn tryckeriet. I den
behandlas bl.a. ftjljande drag i familje-
pensionssystemen.

Familjepensionssystemens utstrickning

Familjepensionsskyddet har utstrdckts att
gAlla hela befolkningen i alla de ldnder,
som varit fciremAl fdr granskning och vilka
dven har ett allmdnt folkpensionssystem,
som omfattar Alderspensioner frjr hela be-
folkningen. Dessa lAnder dr England, Hol-
land, Island, Norge, Sverige, Schweiz, Dan-
mark och Nya Zeeland. Ftirutom tiII all-
mdn familjepension har i vissa av dessa
Idnder lcintagares efterlevande riitt till
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en annan familjepension med stdd av ar-
betspensionslagarna; i Sverige gdller detta
dven sjdlvstdndiga fciretagare.I USA, Sovjetunionen och Polen tAcker
det allmdnna Alders-, invalid- och familje-
pensionssystemet hela den befolkning, som
dr i ftjrvdrvsarbete, men ddremot har de,
som icke utf<ir frirv:irvsarbete ldmnats
utanfcir pensionssystemet. I Belgien, 6ster-
rike, Vdst-Tyskland och Frankrike verkar
flere pensionssystem iSmsides och dessa
tdcker dtminstone den strirsta delen av den
ftirvdrvsarbetande befolkningen. I allmhn-
het inryms dven familjepension i aIIa dessa
system, men i Frankrike omfattar emeller-
tid systemen frir friretagarna och lant-
brukarna icke familjepensioner.

De som ir berittigade till familjepension

Berdttigade till familjepension dr vanligen
den frirsikrades dnka eller barn, sAvida
dessa uppfyller de olika tilliiggsftjruts6tt-
ningar rrirande Alder och andra dylika om-
stdndigheter, viika uppst5llts som villkorftjr erhAllande av pension. I synnerligen
manga ldnder har pensionsrdtten dessutom
ifrAga om Snkor och dnklingar begrdnsats
till att gdlla endast 5nkor.AIla de granskade systemen erldgger
pension dtminstone till nAgon grupp av
dnkor, dven om stadgandena om erforder-
liga tilldggsftirutsdttningar i vissa system
dr sA strdnga, att de grir kretsen av de
personer, som erheller dnkepension synner-
ligen liten.

Av de granskade systemen utbetalar alla
Belgiens, Frankrikes och Danmarks sys-
tem samt Englands och Norges arbetspen-
sionssystem pupillpensioner. I vissa system
erhAller emellertid endast helt ftirSldra-
Itjsa barn egen pension, medan Ater pen-
sionen ftjr barn, vars ena fdrelder dr drid,
ersatts i form av en htijning av Snke-
pensionen.

De flesta <isteuropeiska ldnderna har
f6rutom dnkan och barnen dven andra
krav pir familjepensions fcirminslAtare dn
de vilikor rtirande nationalitet eller hem-
vist inom landet, som utgcir en allmdn fcir-
utsdttning fijr erhAllande av folkpension.I de system, ddr erhSllandet av Alders-
och invalidpensioner och deras storlek an-
slutits till den frirsdkrades inkomster, er-
Iagda fiirsdkringspremier eller tjdnst-
gtiringstiden i det frirsAkring underkastade
arbetet, fcireligger dessa omstdndigheter
dven betrdffande familjepensionen. Ett all-
m5nt drag i dessa system kan konstate-
ras vara, att pi familjepensionens frir-
mAnslAtare vanligen uppst5lles samma
fordringar som utg<ir villkor frir erhAllande

av andra slags pensioner. Det sakliga inne-
hAllet i dessa fordringar divergerar ddr-
emot synnerligen kraftigt i olika system.

Krav riirande fiirminstagarna

Inget familjepensionssystem betalar i regel
utan villkor ut livstidspension till alla
dnkor, utan olika slags begrdnsningar har
uppstdllts fcir erhAllande av dnkepension.
Dessa begrdnsningar kan giilla dnkansAlder, arbetsfiirmAga, f<irstjrjningsplikt
gentemot minderAriga barn, dktenskapets
liingd, mannens Alder vid dktenskapets
ingAende osv. IfrAga om de best:immelser
som ansluter sig till detta dr familjepen-
sionssystemen synnerligen individuella,
dvs. att det knappast finns tvA system, i
vilka bestdmmelserna om familjepensioner-na vore alldeles lika. Man torde dock
kunna sdga, att det vanligaste dr, att pen-
sionsrdtten - Atminstone efter en kort an-
passningstid efter dcidsfallet - begrdnsatstill att gella enkor, som civerskridit en viss
hldersgrdns, arbetsoftjra dnkor och de
dnkor som har hand om vdrden av minder-
tiriga barn.

Huvudparten av de system, som erl5gger
pupillpension utbetalar pension at savdl
helt f6r6ldral6sa barn som At barn, viikas
ena f<irAlder Ar dtid, oberoende av om fdr-
mAnslAtaren var barnets far eller mor. Pu-
pillpension erldgges alltid intill en viss el-
der, vanligen dr Aldersgrdnsen 16 eller 18
dr. I synnerligen mAnga system fortgAr lik-
vdl erldggandet av pension laingre, sAvida
frirminstagaren dnnu studerar. Pensionenfijr arbetsofrirmciget, ftjrdldralcist barn er-
liigges i vissa system under hela livstiden.

Ifr6ga om rivriga efterlevande :in dnkor
och ftjrdldral6sa barn dr fcirutsdttningen
fcir erhAllande av pension ett regelbundet
ekonomiskt beroendefrirhallande tilI den
avlidne, varvid vanligen dven andra be-
grdnsningar uppstAllts.

Pensionernas storlek

De familjepensioner, som dr anslutna tillde folkpensionssystem, som erldgger en
lika stor pension 6t alla, dr alltid lika stora,
oberoende av om de ingar i det egentliga
folkpensionssystemet eller om deras ut-
betalande tjverlAtits iit ett fristAende sys-
tem, som verkar vid sidan av folkpen-
sionssystemet. Variationer i Snkepen-
sionernas belopp fciranleds likvdl i vissa
ldnder t.ex. av iinkans <ivriga Arsinkomster
eller Snkans Alder vid makens dcjd, samtifr6ga om pupillpensionerna den om-
stdndigheten, huruvida fr5ga dr om ett
helt ftirdldraldst barn eller ett barn med
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den ena av f<irdldrarna i livet. FulI dnke-
pension utan barnfcirhojningar dr i de
familjepensionsarrangemang, som ansluter
sig tiII folkpensionssystemen i allmhnhet
atminstone lika stor som full iilderspen-
sion fcir ensamstAende person. Pupillpen-
sionens storlek varierar ddremot i olika
Idnder. Pensionen fcir helt ftirAldraldst
barn varierar i allmAnhet mellan 40 och
60 Eo av beloppet fcir full Alderspension'

I de pensionssystem, ddr storleken av
den fijrsdkrades egen pension Ar beroende
av hans tidigare inkomster, tjdnstgcirings-
tid, etc. inverkar samma omstdndigheter
dven alltid pa storleken av de familje-
pensioner, som skall utbetalas efter
honom. Familjepensionens belopp dr i
dessa system vanligen uttryckt i procent
av den pension, som fbrmAnslataren erholl
vid tiden fdr dtidsfallet eller ti.Il vilken
han hade varit berdttigad, om han vid
tiden fcir drjdsfallet blivit arbetsftirmcigen
eller nAtt AlderspensionsAldern. Ankepen-
sionens storlek varierar i de granskade
systemen mellan 35 och 82,5 % av ftjr-
mAnslstarens egen pension. Allmdnnast
f<jrekommer procentsatsen 50. Ankepen-
sionens storlek beror i dessa system van-
Iigen endast pA omstdndigheter, som an-
sluter sig till fcirmAnslAtaren och icke till
dnkan, men i detta avseende finns det dven
vissa undantag, i sa mAtto, att iiven till
exempel tinkans Alder eller fcirsdrjnings-
plikt gentemot minderAriga barn kan in-
verka pA pensionens belopp. Pupillpen-
sionen pAverkas i regel alltid av huruvida
frAga dr om ett helt fciriildraltjst barn eller
ett vars ena frir:ilder 6r drid. Endast i USA
5r pupillpensionen av samma storlek fdr
alla ftjrdldraldsa barn. I de granskade sys-
tem, som utbetalar pupilipensioner, varie-
rar pensionens storlek ftjr helt f<iriildra-
ltisa barn mellan 20 och 75 Vo och. f<ir del-
vis fdrdldral<isa barn mellan 70 oct. 75 Vo

av fcirmAnsldtarens egen pension. De
hdgsta procentsatserna fdrekommer i
USA:s system och de liigsta i Viist-Tysk-
land.

Ftirutom egentliga fortgAende pensioner
erldgger Aven vissa familjepensionssystem
tempordra pensioner eller engAngspresta-
tioner ftir underlSttande av den 6ver-
gangsperiod, som f<iljer efter den ftjr-
sdkrades dtid.

TILLAGGSPENSIONERNA
TILLAGGSPENSIONS SKYDDETS
NATUR (Art. pA sid. 15-20)
APL - tiUiidf sssky tldet
DA arbetstagarens obligatoriska baspen-
sionsskydd skapades genom lagen om pen-
sion frir arbetstagare (APL), inkluderades

i lagen (11 S) mdjtigheten att pi frivillig
vag f6rstora basskyddet och gtira det
mAngsidigare genom att fcirkorta den tjdns-
tetid som fordras ftjr att fa full pension,
hcija iilders- och invalidpensionens maxi-
mibelopp, i skyddet innefatta familjepen-
sion frir dnka och minderAriga barn till
avliden manlig arbetstagare och pensiondr
liksom ocksA minderAriga barn till avliden
kvinnlig arbetstagare och pensiondr i fcir-
stirjarestdllning, samt slutligen genom att
i skyddet irlnefatta begravningshjiiip for
anhdriga till avliden arbetstagare och pen-
siondr.

Ovriga tilliggspensioner
Motsvarande tilldggsfcirmAner kan emel-
lertid ordnas Aven oberoende av APL:s 11

S genom att anveinrda utanfijr denna lag stA-
ende pensionsftirstikringar, -stiftelser och
-kassor.I en artikel, som belyser tilliiggspensio-
nernas betydelse, rnAste de tvA typerna
jdmftiras ur bAde arbetsgivarens och -taga-
rens synvinkel. Ddrftjrinnan dr det dock
skiil att i korthet analysera tillAggsskyd-
dets betydelse sorn sAdant i vAra fcjrhdllan-
den - alltsA oberoende av dess egenskaper
i detalj.

BEHOVET AV TILLAGGSPENSIONER
Lagstif tarens inst:illnins
Det faktum, att lagstiftaren inkluderat
mcijligheten att ge frivilliga tiiliiggspen-
sioner i en lag, som skapar ett obligatoriskt
baspensionssystem, visar att han ansett
dem vara av behovet pAkallade och tjnsk-
vdrda.

Alders- och invalidpensionen
Man miiste medge att lagstiftarens cinskan
5r vdl motiverad. Di den obligatoriska
alderspensionen vdxer med 1 Vo av Tonen
fiir varje intjiinat 5r frAn 23 Ars Alder till
pensionsA).dern, dr den maximala mijjlighe-
ten 42 Vo av lonen om pensionsAldern 5r
65 Ar och 37 Vo o'rn pensionsAldern dr 60
di'. Fcir invalidpensionens del 5r motsva-
rande siffror 47 cx.h. 42 Vo. Db. en pensions-
nivtl orm 60 Va av kinen pA sin hcijd anses
vara ncijaktig, och iiven, i Finland de stat-
liga och kommunala befattningshavarnas
fulla pension ar 66 % av lcinen, dr till5ggs-
pensionen f6r detta vidkommande mycket
tjnskvhrd bAde med tanke pA pensiondrer-
nas utkomst och pA mtijiigheten att fA ar-
betskraft till den privata sektorn och att
kvarhAlla den ddr.

I stabila ftirhAllanden begrdnsas behovet
i nagon min av att baspensionen icke
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minskar riitten till folkpensionens sttjddel.
Om man str:ivar till en totalpension om
60 Vo av ldnen, btirjar behovet av tillSggs-
pension vid personer, vilkas fulla folkpen-
sion utgdr minidre anLB Vo av lcinen (18 %
Iolkpension + 42 % arbetspension : 60 %
totalpension). Uttryckt imark Iigger grin-
sen i detta nu vid en mAnadsl<in om c:a
670 mk. Den krets av arbetstagare, sorrn kan
fA full baspension, dr emellertid tillsvidare
liten pE grund av de begr5nsningar, som
av ekonomiska skdi gjordes dA lagen stif-
tades. Inom ramen frir 65 Ars pensionsilder
kan de nuvarande 3O-Aringarna och yngre
fe 42 % i baspension. Behovet av tilldggs-
pensionsskydd 5r ailtsi tillsvidare excep-
tionellt stort. Detta fenomen lindras i viss
mAn av den ir 1964 genomfrirda lagHnd-
ring, som ger de dldsta Arsklasserna ett
extra pAslag till baspensionen, men detta
avldgsnar ej behovet.

Familjepension, begravningsbidrag
Basskyddet omfattar ej famiijepension
eller begravningsbidrag. Behovet kan, emel-lertid icke fcirnekas i ett land diir hdga
skatter och levnadskostnader gtir sparan-
det med tanke pA familjef<irscirjarens frAn-
fAlle lAngsamt, och det instabila penning-
vdrdet dessutom gcir resultatet osrikert. Dethar allts6 funnits kraftiga motiv fcir att
dven dessa pensionsformer inkluderats i
det frivilliga tilldggsskyddet.

TILLAGGSSKYDDETS UTVECKLING
Arvet
Det stora flertalet av de nuvarande tili-
ldggsanordningarna hdrstarnmar frin tiden
f<ire APL:s uppkomst. DA verkade ett rettstort antal frivilliga pensionsstiftelser,
nAgra pensionskassor samt Pensions-Var-ma, cimsesidigt f<irsHkringsbolag, diir ett
antal fiiretag tagit kollektiv pensionsfcir-
sekring fcir sina funktiondrer. Anordnin-garna byggde i allmdnrtr.et pA en pen,sions-
nivA om 60 Vo av en oftast degressivt av-
trappad ldn. De omfattade ofta Sven famil-jepension och / eller begravninghjelp. DAAPL trAdde i kraft, gHllde det att ur
anordningen kisgcira den del, som skulle
omarbetas till obligatoriskt basskydd, ochatt besluta vad man skulle gcira med den
riverskjutande delen.

Utvecklingen
Det har g5tt sA, att de forna frivilliga
tjdnstepensionsftirsdkringarna ndstan utan
undantag har omdndrats till i Pension,s-

skyddscentralen (PSC) inregistrerade till-
Iiiggsfcirsdkringar enligt 11 S ApL, och att
arbetstagarna i regel har att deltaga i pre-
mierna. Aven en rad frivilliga pensions-
stiftelser har omdndrats till dylika fcirsdk-
ringar. Sttirsta delen av de frivilliga stif-
telserna ger emellertid fortfarande tili-
liiggsfiirmAner, sorm Ar oberoende av APL.
Det har icke uppstdtt en enda stiftelse,
som skulle ge tilleggspensioner enligt 11 g
APL.

Det har ocksA skapats endel nya till-
Idggspensionsanordningar. Det dr ndstan
utan undantag fraga om pensionsfrirsdk-
ringar enligt 11 S ApL. Nagra av ApL
oberoende - sk. fristAende - pensions-
stiftelser torde vara pAtdnkta. NAgon ny
stiftelse, som skulle ge tilldggspensioner
enligt 11 S APL, har ej heller pA denna
vdg kommit till.
Tvi linJer
Utvecklingen har sAlunda mycket tydligtfciljt tvA linjer. Den ena 5r tilliiggspen-
sionsfdrsdkringen enligt 11 I APL, vars
kostnader delas av drbetsgivare och -taga-re pA sdtt soirr fdreskrivs i lagen. Den
andra ar den av APL oberoende pensions-
stiftelsen, vars kostnader betalas av en-
bart arbetsgivaren. FrAn den fcirstndmnda
linjens finansieringsregel finns ett fatal
undantag, frAn den sistniimnda icke ett
enda.

VARDESATTNING
Den nuvarande situationens inverkan
Di man bed<imer det frivilliga tilliiggspen-
sionssystemets utveckling, dr det skiil atttill en bcirjan stAlla faktorerna i en vik-
tighetsordling, som motsvarar den nuva-
rande situatiohen. Det mi diirfcir dn en
gAng pApekas, att i detta skede behovet av
tilldggsskydd Hr exceptionellt stort och
utbrett. Det har ftir den skull varit och dr
fortfarande viktigast, att ett tiUdggssystem
Astadkommes. Dess kvatitativa detaljer
kommer i andra hand.
Viirdesrittningens motiv
Oaktat det som ovan szigs, Hr det motive-
rat att redan nu jiimf<ira de former av till-
ldggspensioner sorn tagits i bruk och att
framfrira tinskemAl betrdffande den fram-
tida utvecklingen. Det dr ndmligen inga-
lunda likgiltigt vilken riktning utvecklin-gen tar, och det dr i allmdnhet mera ar-
betsdrygt att rd,tta till redan gjorda miss-
tag .dn att frirhinrdra dem. Den viktigaste
sy,npunkten dr emellertid, att utveckiingenpa ett avgdrande sHtt kan inverka pA hela
arbetspensionssystemets framtida <ide.
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Lagstiftarens instiillins
Som en utgAngspunkt ftjr vhrdesAttningen
md konstateras, att lagstiftaren genom att
i APL inkludera reglerna for frivilliga tiII-
tdggsftirmAner, icke enbart har hdn,visat tiII
behovet av sadana, utan att han ddrtill
som sin Asikt uttalat, att det :ir tinskviirt att
titldggspensioner enligt 11 S APL blir all-
mdnna. Saken brir tydtigen ses sa, att lag-
stiftaren av ekonomiska skiil, alltsA ftjr
att pA ett sakiigt sdtt taga hdnsyn till ar-
betsgivarnas resurser, har konstruerat ett
dubbelsystem, som innefattar en obligato-
risk bas- och en frivillig tilldggsdel, och
att han i den sistndmnda inkluderat moj-
ligheten att dela kostnaderna. Arbetstaga-
rens intressen har han beaktat genom att
bereda miijlighet att inom ramen fijr APL
kombinera de tvii delarna tiII en likformad
helhet.

AFC:s instiillning
Arbetsgivarnas i Finland Centralfdrbund
har intagit samma stindpunkt. Det rekom-
menderar infdrandet av tillAggspensioner
enligt 11 S APL. Ftjrbundet ftjrutsdtter
hdrvid, att tillaggssystemets kostnader
delas mellan arbetsgivare och -tagare.

Kritik
Under senaste tid har de av APL oberoen-
de tilliiggspensionssystemen i viss man kri-
tiserats i det offentliga ordet. Kritiken har
i huvudsak varit riktad mot tvA ting, niirn-
ligen mot det siit,t pa vilket dessa tilldggs-
pensioner kombineras med APL-baspensio-
nen och folkpensionen samt mot deras
skyddsltjshet gentemot de vdrdefbrluster
inflationen ftirorsakar.

Arbetstagarnas instd.llning
APl-systemet har varit sa kort tid i bruk,
att arbetstagarnas uppfattning av defuam-
ma, liksom dven av pensionsfragan river-
huvudtaget, :ir mycket vag och dessutom
kdnslobetonad. Da man samtalar med ar-
betstagare, ftirefaller det ofta som om det
enda krav de fdrmar stiilla pA ett pe,nsions-
system vore, att det ej fAr inverka pA de-
ras nuvarande ko,ntanta inkomst'

Detta idge kan emellertid icke bli bestA-
ende pA ldngre sikt. Skillnaden, melian ett
APl-bundet, oantastbart och vdrdebesthn-
digt system och ett system som saknar des-
sa egenskaper och Ar beroende enbart av
arbetsgivare,rls vdlvilja och (dven momen-
tana) betlningsfdrmdga Hr sA stor, att den
mAste klarna mycket snabbt och i va'rje
faII genom direkta observationer om tanke-
ftirmdgan icke rdcker till. Det dr ddrfdr att

vdnta, att de utom APL staende tilliiggs-
pensionsanordningarna med tiden ej kom-
mer att atnjuta arbetstagarnas fcir:troende
och sympati.

Slutsats

Samtliga ovan anftjrda faktorer, vilkas
centrala betydelse vid pensionsfrAgans be-
dtimning torde vara k1ar, synes peka pa
att det vore bH'st ftir bdde arbetsgivare, ar-
betstagare roch sjdlva arbetspe'nsionssys-
temet att tilldggsanordningar enligt APL
skulle bli allmdnna och att andra ltis,ni,n-
gar skulle undvikas.

ORSAKERNA TILL ATT ICKE
REGISTRERADE TILLAGGSANORDNIN.
GAR ANVANDS
Fiirekomst
De i fd,regAende avsnitt utta,lade asikterna
dr mycket liittfattliga, likasi de framJdrda
motiveringarna och prognoserna' Da trots
allt de av APL oberoende tilldggsano'rd-
ningarna dr sa vanliga och uppskattade
som de i detta nu dr, mAste det finnas' vd-
ga,nde skdl ftir en sadan instdl}ning. Detta
maste vara fallet oberoende av den om-
stdndigheten att trtighetslagen s:ikert dr
orsaken till mAnga oregistrerade pensions-
stiftelsers fortbestAnd, oberoende lirkasAav
det - tidigare nArnnda - faktum att till-
ldggsanordn,ingens kvalitativa egenskaper
ansetts va.ra sekunddra jdmfcirt med sjdlva
infcirandet av sAdana ftirmaner.

Arbetstagarna och kostnadsandelen

Den mahHnda viktigaste orsaken till att
det APl-bundna tillAggssystemet undviks,
dr arbetsiagarnas instdllning ti1l kostnads-
frirdelningen. Arbetsgivarna antar allmdnt

- och sdkert ej utan skdl - att varje pa
kostnadsfcirdelning byggande pensions-
anordning, oberoende av dess kvalitet, av
arbetstagarna blir bemri'tt med antipati'
Da inftjrandet av ett registrerat system
vAsentligt dr beroende av kostnadsf,tjrdel-
ningen - om ej annars sa i varje fall pa
grund av AFC:s rekommendation - d'r det
lAtt att forstA hur grundligt arbetstagarnas
atti,tyd brorrisar utbredninge,n av det APL-
bund,na tilldggssystemet. Och dnnu ldttare
Ar det att forstii att en arbetsgivare, som
tidigare infcirt en pernsionsstiftelse, fort-
sdtter dess verksamhet utanfdr APL, var-
vid han undviker att d,rendet vdcker n5gon
som helst uppstAndelse.
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Arbetsgivarna och oantastbarhetsprincipen
De finldndska arbetsgivarna har sedarn
gammalt rdtt allmdnt stdllt sig avvisandetill o,antastbarheten, dvs. till att arbetsta-
garen behaller rAtte.n ti1I den delpension
han intjhnat, dven om arbetsftjrhAllandet
avbryts ftire pensionsirldern. Orsaken har
vdl delvis varit den utgift arbetstagarens
sk. fribrevsrdtt medfcir, men huvudsakli-
gen dock en viss fallenhet ftir att uttjva
pAtryckni,ng och binda arbetstagaren vid
hans tjdnst genom att hota med att pen-
sionsrdtten annars gar frirlorad. Denna
instillning lever vidare trots att APL-bas-
pens.lornernas obligatoriska oantastbarhet
har bAde minskat effekten och sakens eko-
nomiska betydelse.

Utan a,tt hdr ndrmare gA in pA oantast-
barhetsproblemets psykologiska och mate-
riella betydelse md det btrott - med stcid
av fcirfattarens erfarenheter - konstateras,att de arbetsgivare, som stAller sig av-
visande till principen, genomgAende river-
driver v5sentligt och, vad den materielia
sidan betrdffa,r, framldgger siffror, son-r
bygger pA antaganden eller gissningar,
vilka dr u,tan verklighetsgrund.
APl-tilliiggssystemets bindning vid liine-
index
Da det APl-bundna tilldggssystemet ldm-
nar det retroaktiva pensio,nsansvar utan-ftjr fo,nderingen, scm f6rorsakats av steg-
ringen av lclneindex, eller mao. av antin-
gen ftjrsemrat penningvdrde eller av fcir-
sdrnrad lcinenivii, 5r det sHkert att metoden
kommer a.tt medfcira tillAggspremier, vilka
enligt iagen skalt betalas under gemen-
samt ansvar av alla de arbetsgivare, som
irrfcirt systemet. Detta faktum torde ha fijr-
orsakat oro bland endel arbetsgivare, i
synnerhet bla,nd sAdana, som icke i detalj
kdnner till hur tiltdggssystemet fungerar.Fcir APl-baspensionernas del har man
rdknat ut, att omkineindexstigermed 5 %i Aret, syste,met kommer tillrdtta med de
nuvarande premierna utan pAslag under
c:a tio Ars tid. Aven ddr'efter stiger beho-
vet av tillSggsmedel mycket lAngsamt. DA
behovet av paslag vid det APl-bundna
tilldggssystemet fciga dr brantare, dA sys-
temet pa grund av dess frivilliga natur
givetvis kan avbrytas, och di ijverrasknin-
gar dr omtijliga emedan metoden utesluterpkitsliga och stora merutgifter, behtjver
man ej hysa oro.

FRAMJANDET AV ETT ALLMANT
INFORANDE AV DET APL.BUNDNA
TILLAGGSSYSTEMET
Fiiresprikarna
Eftersom kostnadsfcirdelningen dr on all-

mhn ftjrutsdtlning fdr att det APl-bundna
tiilhggssystemet inftirs, och konstnadsftjr-
delning dr utesluten om pensionsstiftelse
anvdnds, dr pensio,nsf<irsdkringsbolagen i
fcirsta hand ansvariga ftjr hur allmdnt det-ta sys'iem, vilket lagstiftaren rinskat och
arbetsgivarnas centralftjrbund rekommen-
derat, tages i bruk.

Utbiltlning
Varje pensionsanordning - och sdrskilt en
APl-bunden tilldggsanordning - dr eko-
nomiskt en sA omfattande Atgdrd, att ar-
betsgivaren brir fA fullt exakta och i detalj
noggranna uppgifter om densamma ifall
man vi1l kcmma ldngre 5n till ett ytligt
tankeutbyte. Beslutet Ar oftast resuitatet
av ldLnga, tom. drsldnga ftjrhandlingar, och
fcir att nA det har erfordrats mAnga kal-
kyler baserade p& olika alternativ. Det :ir
tydligt att ett fritidsombud eller en fdlt-
man med nagon annan f<irsdkringsgren som
huvuduppgift icke har liitt att klara ett
sadant arbete. VilI man gcira det APL-
bundna tilldggssysteme,t allmdn,t, sA behri-
ver man en vAI sko,lad personal med til1-
riicklig allmiinbildning. Mycket ofta be-
htivs vid fiirhandlingarna dessutom pen-
sionsf6rsdkringsmatematiker och, vid stora
Iciretag, Iedande personer frAn pensions-
ftirsdkrin gsanstalten.

Allmiin information
I detta nu borde dven nAgot gciras frir attfrira det APL-bundna tilldggssystemet
ndrmare bdde arbetsgivare och -tagare.
Vad de sistndmnda betrdffar dr det s& gott
som uteslutande frAga om att popularis.era
kostnadsf<irdel,ningen. Ftjr att nA detta mil
dr det emellertid ncidviindigt att tiUrecktigt
enkelt och tivertygande beskriva dert APL-
bundna tilldggssystemets viktiga frirdelar,
f ramftir allt oantastbarhetens och liine-
indexbindningens ver,kliga vdrde.

Fcir arbetsgivarna dr det skiil att klar-
ldgga vad det allmdnna inftjrandet av ett
enhetligt bas- och tilldggspensionrssystem
betyder ftir APl-systemets framtid. Denkritik de oregistrerade tillSggssystemenblivit utsatta frir kan vara upptakten till
Andringar, med hdnsyn tilt vilka det kan
vara skdl att tdnka igenom saker och ting.
Arbetsgivaren borde fA de vapen han be-
h<iver frir att fA kostnadsfrirdelningen ge-
nomfcird utarn att andan bland arbe,tst.agar-
na blir lidande av Atgiirden. Framftjr allt
borde dock arb,et.sgivaren fa de fakta han
behijver fcir att objektivt kunna fatta s,tdll-
ning till o,antastbarheten sa,mt exakta upp-gifter om hurudana tillskottspremier olika
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stora stegringar av ltj,neindex skulle med-
fdra.

Frirfattaren :ir av den Asikten, att de Ie-
dande organen fti : arbetspensionsverksam-
heten, PSC och Arbetspensionsans'talternas
Fdrbund, borde ingripa i den absolut ndd-
vd"ndiga verksamheten att gcira det "{PL-
bu,ndna tilliiggspensionssystemet populdrt.
Pensionsftirsdkringsbolagen gcir givetvis
vad de kan, men ett enhetligt material .ftjr
informationsarbetet skulle tika effektivi-
teten och spara tid.

De resultat, som pensionsfiirsdkringsbo-
lagen redan nitt, speciellt det ndstan 100-
procentiga resultat som uppnAtts vid a,1-
passningen av den gamla frivilliga frirsiik-
iingsstocken, visar pA ett tivertygande siitt,
att det APl-bundna tilliiggspensionssyste-
met vd1 kan konkurrera med de frist5ende
ldsningarna, orn man blott kan presentera
och motivera det omsorgsfullt.

DEN NORSKA PENSIONSREFORMEN
(Art. p& sid. 21-25)

Norges storting fattade 21. 6. 1965 ett prin-
cipbeslut om infcirande av ett allmdnt pen-
sionssystem, som utbetalar pensioner, som
stlir i proportion till fdrtjdnsterna, i stiillet
for det nuvarande folkpensionssystemet.
Redan i detta sammanhang fastslog stor-
tinget sin stAndpunkt till vissa av sys-
temets detaljer, trots att det slutliga lag-
fdrslaget de facto upptas till behandling
f<irst under ftirsta hdlften av ndsta Ar. Av-
sikten dr att taga det nya systemet i bruk
frAn btirjan av Ar 196?.

Norges nuvarande folkpensionssystem
kommer att utgiira grunden fcir det nya
pensionssystem, som skall grundas. De
jdmnstora pensioner frir alla, som ut-
betalas enligt det nuvarande systemet och
vilka i detta sammanhang htjjes kommer
att utgtira pensionernas miniminivA. Dessa
minimlpensioner kommer att erldggas tiil
alla dem, som icke har ftjrvdrvsinkomster
eller vilkas fcirvdrvsinkomster dr smA. Fdr
ldntagare och ftiretagare, vilkas fcirtjdnst-
nivA stiger tjver en viss grdns, kommer
pensioneina att vara proportionerade 

-t!l-linkomsterna. AlIa de, som fcire 1. 1. 1967
fyllt 68 Ar, ldmnas likviil ifr&ga om de tiII
inkomsterna proportionerade pensionerna
utanfdr det nya arrangemanget, varfcir de
dven i fortsdttningen kommer att erhAlla
en jdmnstor minimipension fcir alla.

Alderspensionsildern iir i det nya sys-
temet 70 Ar, Iiksom fallet dven fcir n:ir-
varande dr i Norge. Minimipensionen ut-
gijr 5.400 kr (2 435 mk) om iret f6r en-
iamstAende och 8 100 kr (3 653 mk) f<ir

dkta par. Full Aiderspension bestir av mi-
nimiptnsionen iikad med 45 % av det be-
Iopp, med vilket den till pension, ler6tti-
ga-nde Arsinkomsten dverstiger 5 400-kr^om
5ret. SAsom till pension berdttigande Ars-
inkomst rdknas inkomst frAn arbete obe-
roende om den utgdres av ltineinkomst
eller inkomst, som erhAllits sAsom fri fdre-
tagare. Grunden fcir utrdknandet av pen-
sionen utg6res av den genomsnittliga Ars-
inkomsten fcir de 20 biista iren ftir dem,
som systemet omfattar. Har inkomsten
ndgot Ar stigit 6ver 42 000 kr (ca 19 000
."Xl beaktas den dverskjutande delen
emellertid icke.

Frir fuII Alderspension krdves, att veder-
bcirande varit 40 Ar i ftirvdrvsarbete under
den tid systemet varit i kraft. Om antalet
ar dr mindre minskas pensionen i relation
till de saknade Aren. Betrdffande tiver-
gAngsperioden har detta stadgande likviil
gjorts lindrigare och sAlunda har man
t<-ommit till, att den Aldersklass, som dr
ftjdd Ar 1917, lir den f6rsta, som kommer
att ha mcijlighet till full Alderspension.

Invalidpension beviljas den, som endast
har kvar en viss del av sin arbetsfdrm&ga
i sadant arbete, som ldmpar sig ftjr honom'
Invalidpensionens belopp dr beroende av
arbetsofiirmAgans grad. Full invalidpen-
sion dr lika stor som den Slderspension,
som vederbcirande hade erhillit, om han
hade fortsatt med sitt arbete intill pen-
sionsAldern. De strdvanden, som tar sikte
pd rehabilitering kommer dven fortfarande,
iiksom dven i Norges nuvarande folkpen-
sionssystem, att vara de Primdra.Fuli iinkepension utgdr 60 7o av for-
mAnslAtarens pension och den utbetalas
till iinka, vars ftirtjAnstftirmAga Hr htjgst
1/3 av den normala. Ovriga Snkor er-
h6ller en nedsatt ankepension beroende pA
fijrtjiinstfdrmAgan. Alla kvinnor, som varit
gifta i minst 5 Ar eller vArdat minderAriga
barn erhAller i alla hdndelser 1/3 av den
fulla dnkepensionen. Huvudvikten har lik-
vdl ifrAga om dnkorna Iagts pi utbildning
av den sA att de sjiilva ftjrm&r fdrsrirja
sig och icke pA utbetalandet av egentliga
pensioner. Vid sidan av pensioner kommer
det nya systemet, liksom dven det nu-
varande, att inrymma flere slags presta-
tioner under tivergAngsperioden, vilkas
syfte dr att understtida dnkornas delta-
gande i yrkesutbildningen. DA maken dtir
erhAller dessutom alla dnkor i form av en
engAngsprestation l/3 av minimialders-
pensionen fcir ensamstiende person.

Pupillpension erlagges till alla de barn,
som fyllt 18 Ar och vilkas far eller mor
eller bAda frirdldrar iir d6da. Pensionen
frir barn, vars ena ftjriilder iir diid iir
jdmnstor ftir alla och detta belopp iir fdr

48



det frirsta barnet 40 % ocia ftjr de fdljande
25 Eo per man av minimialderspensionen
fcir ensamstAende person. Pensionen fcir
det ftirsta helt fdriildraldsa barnet dr lika
stor som full dnkepension, men om de fdr-
dldraltjsa barnen dr flere dLr pensionen av
samma storlek f<ir det andra och de fiil-
jande barnen.

Vid behandlingen av det nya systemets
finansiering har man varit eniga om, att
de ftjrsdkrades egna premier frir ltintagar-
nas vidkommande b<ir bibeh5llas pi unge-
fdr samma niva som fcir ndrvarande. Lika-
ledes btir statens och kommunernas an-
delar bibehAllas pA ungefdr samma nivA
som frir ndrvarande, och de delar av pen-
sionerna, som stAr i relation till inkomster-
na, bcir frir ftiretagarnas vidkommande
finansieras genom en htjjning av deras
egna fcirsd,kringspremier samt betr:iffande
kintagarna genom en hcijning av arbets-
givarnas betalningsandelar. Likaledes har
man enhdlligt ansett, att fciretagarnas och
arbetsgivarnas premier icke genast da
systemet tr6der i kraft kan hrijas till dennivi, som planens ftirverkligande ftjrut-
sAtter, utan att det skulle medfcira all-
varliga st<irningar ftjr nAringslivet. Man
har sAlunda stannat f<ir, att dessa premier
dd systemet trdder i kraft hcijes rdtt fcir-
siktigt frAn sin nuvarande nivA och att
det faststdlles att premieprocenten irligen
skall stiga.

I b6rjan av systemets giltighetstid, 5r
1967, kommer de olika finansieringskdllor-
nas betalningsandelar att vara fciljande:
lcintagarna sjiilva 4 Vo oc]:. arbetsgivarna
7 Vo av den till pension berdttigande l6nen.
De sjdlvstdndiga fciretagarna 6 Vo av fcir-
vdrvsinkomsten och staten samt kom-
munerna vardera 0,75 % av den till pen-
sion berdttigande inkomsten fdr envar fdr-
sAkrad. Betriiffande lantbrukarna och
fiskarna har det f<ireslagits, att en del av
frirsdkringspremien skulle ersdttas med ett
slags produktionsavgift, genom vilken pre-
miepAfrestningen skulle utjdmnas inom
dessa nAringar till fdrm6n fcir fdretagen
med lAg produktivitet. Denna frtiga har
likvdl icke dnnu ldsts.

Den slutliga storleken fcir ftiretagarnas
och arbetsgivarnas betalningsandelar dr
Snnu 6ppen. Det har planerats, att arbets-
givarens andel inom 10 5r skulle stiga till
ca 14 Vo av lcinerna och ftiretagarens egen
frirsdkringspremie till cirka 13 Va av for-
vdrvsinkomsterna. Dessa procentsatser dr
emellertid beroende av hur kraftig finan-
siering man i det siutliga avgdrandet gar
till. I Srendets samtliga behandlingsskeden
har det enhdlligt ansetts, att ett system av
denna typ t.o.m. av tvA orsaker ftjrutsdtter
att rett stora fonder hopbringas. Hdrigenom

kan man fcir det fcirsta fdrhindra att ftire-
tagarnas och arbetsgivarnas premier se-
nare stiger till oskiiligt htiga belopp sedan
systemet trdtt i kraft med full effekt. Ftjr
det andra innebdr pensionsreformen en sA
stor nationalekonomisk pAfrestning, att
det samtidigt iir oundgAngligt att trygga
den ekonomiska vdxten genom att med
tillhjiilp av fonder iika kapitalbildningen
i landet. Ddremot har man icke nett
enlighet i fr6gan om huru stora fonder
som behcivs och i vilken takt de brir vdxa
f<ir att dessa m6l skaU nas.

Fr5gan om ftjrvaltningen av de fonder,
som skall hopbringas, iir likaledes helt
olcist. En kraftig opinion har fdrekommit
f6r A ena sidan en centraliserad f<irvalt-
ning och A andra sidan ftjr en regionalt
eller enligt intressekretsar decentraliserad
frirvaltning. Arendet har blivit en politisk
tvistefrAga, som uppenbarligen kommer
att f<iranleda kraftiga konflikter i samband
med den slutliga behandlingen av den nya
pensionslagen.

Den praktiska skritseln av det nya sys-
temet har man beslutat anftirtro Riks-
trygdeverket, som ftjr nervarande skdter
f olkpensionssystemet.

1964 ARS FORDELNING av de pensioner
pensionsanstalterna gemensamt biir bekosta
(APL12$1mom.4p.)
(PA sid. 26-27)
De pensioner, som enligt APL och KAPL
betalats, kan uppdelas i tvi delar, av vilka
den ena skall bekostas direkt av pensions-
anstalten och den andra av pensionsan-
stalterna gemensamt. Pensioner, som skall
bekostas gemensamt, 5r tills vidare APL
Alderspensionerna och av 6vriga pensioner
ndrmast indexf<irhrijningarna pA dem.
Pensionsanstaltens andel i de pensioner,
som skall bekostas gemensamt, bestdmmes
i proportion till pensionsanstaltens premie-
inkomst. F<irdelningen av pensionsutgifter-
na verkstdlls av Pensionsskyddscentralen.

Ar 1964 erlade APL- och KAPL-Pen-
sionsanstalterna sammanlagt 12 678 372 mk
i arbetspensioner. Hdrav utgtir de pen-
sioner, som skall bekostas gemensamt,
5 037 202 mk eller ca 40 Vo. Pensionsan-
staltens andel i i APL-Alderspensioner,
som bcir bekostas gemensamt, utgjorde ca
7,65 % av dess APl-minimiskyddet mot-
svarande premieinkomst och andelen av
indexftirh6jningarna pA tjvriga pensioner
ca 0,13 % av dess totala premieinkomst.

Den ftjr 5r 1964 verkstdllda frirdelningen
ledde fcir 29 pensionsanstalters vidkom-
mande till en fordring och betrdffande 156
till en till6ggsbetalning. Det totala be-
loppet av tilldggsbetalningarna och ford-
ringarna steg vartdera till 1750 119 mk.
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Av tabellerna i artikeln klarldgger den
ftirsta den f6r Ar 1964 verkstdllda fiir-
delningen per pensionsanstaltstyp, medan
den senare anger fcirdelningssystemets ut-
veckling.

TA.BELLEN PA S. 28_29
frirestdller frirsdkringspremier och statens
andel i vissa pensionssystem.

FINLANDS SKOGSARBETSKRAFT
(Skriv. pA sid. 30-31)
Heikinheimo-RistimAki: Suomen metsa-
tytivoima. Maaseudun tytivoiman tutkimus
1961. ByrAn ftjr arbetskraftsunderstikning-
ar. Helsingfors 1965. 52 s.

ByrAn fcir arbetskraftsunderscikningar
har publicerat en underscikning angaende
skogsarbetskraftens storlek och struktur.
Dess uppgifter hdrstammar frin Ar 1961.
Understjkningen verkstdlldes i form av en
enkdt per post, och dess material bestod
av ett 28 281 personer omfattande sampel
rcirande minst 15 dr gamla mdn, som dr
1961 bott i landskommuner. Svar inkom
till ett antal av 21 124.

Den fiirsta undersrikningen om arbets-
kraften pti landsbygden, som friljt samma
riktlinjer, genomftirdes i samband med
1950 Ars folkrdkningar. I 1961 ars under-
sdkning har de erhallna resultaten jdm-
f6rsts med 1950 drs resultat till de delar
detta varit mdjlist.

Skogsarbetskraften nedgick frAn Ar 1950
till Ar 1961 med ungefdr 15 %, ehuru hela
arbetskraften pA landsbygden under mot-
svarande tid cikades med cirka 7 7o. Trots
detta utgjorde skogsarbetskraftens andel Ar
1961 Snnu 45 7o hela den manliga arbets-
kraften pA landsbygden. I frirga om Alders-
strukturen konstateras, att skogsarbets-
kraftens andel minskat nAgorlunda jdmnt
i alla Aldersklasser.

Skogsarbetarnas yrkesstruktur hade ftjr-
blivit oftjrdndrad med undantag f<ir flott-
ningsarbetarna, vilkas antal Ar 1961 blott
uppgick till ungefAr hiilften av 1950 Ars
antal.

Antalet professionella skogs- och flott-
ningsarbetare (minst 101 dag/er utfcirt
skogsarbete) vdxte aren 1950-1961 med
nbra 30 Vo octr deras andel av alla skogs-
arbetare med en fjdrdedel (26 lo Ar 1950)
till ndstan hdlften (42 7. Ar 1961). Antalet
mhn, som ndstan enbart utfrirt skogsarbete
(arbetsinsats minst 201 dag/dr) vtixte till
ndstan det 2,5-faldiga i jdmfcirelse med ar
1 950.

De professionella skogsarbetarna utftjrde
Ar 1961 ungefer 3/4 av de avltjnade arbe-
tena i skogshushallningen och flottningen,
och det fbrutspAs, att denna andel konti-

nuerligt tjkats till ftjljd av skogsarbetenas
mekanisering och specialiseringen inom
den manliga arbetskraften pa landsbygden.

Enligt understjkningen har de menatliga
fluktuationerna i ftirvdrvsarbetet inom
skogshushAllningen och flottningen utjdm-
nats sedan Ar 1950, varemot fluktuationer-
na i det egna arbetet icke utjdmnats.

I underscikningen ingar dven en prognos
om skogs- och flottningsarbetenas omfatt-
ning samt arbetskraftens utveckling Aren
1961-75. Enligt denna skulle skogshus-
hiillningsarbetena till Ar 1975 minska med
1/3 i jAmftjrelse med ir 1961 (jdmftirtmed
1964 Ars redan reducerade omfattning
:med 22 /p ). Arbetskraften skulle enligt
en alternativ kalkyl nedgA frAn 373 000
personer ar 1961 till 206 000 personer och
enligt en annan till 173 000 personer Ar
1975, varfcir minskningen under 14 Ars tid
vore 170 000-200 000 personer.

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN viil
Centralftirbundets fiir Socialvird virddagar
(PA sid. 33-34)
Centralfrirbundets f<ir SocialvArd XXXV
allmdnna vArddagar hcills i Kuopio den
13-15. augusti. I samband med dagarna
hade i Kuopion Kauppaoppilaitos' lokali-
teter en utstiillning anordnats, ddr bI.a.
utvecklingen och nyheterna pd socialftir-
sdkringens, rehabiliteringens, kontorsftir-
ntidenheternas och -blanketternas samt
storhushAllningens omrAden presenterades'
Pensionsskyddscentralen var fciretrddd vid
dagarna frir f<irsta gangen och pA tre sdtt.

Lrirdagen den 14 augusti, som var de
i Kuopio ftirsamlade socialarbetarnas
egentliga ftirelAsningsdag, htill direkttir
Heimer Sundberg ett friredrag om arbets-
pensionsskyddet. Vid utstdllningen hade
arbetspensionssystemet en egen avdelning,
och i en till utstiillningslokaliteterna di-
rekt ansluten filmklass fcirevisades hela
tiden var film "Arbete och pension". Be-
scikarna hade tillfiille att fA duplikat och
informationsskrifter och dessa hade god
dtgAng.

Vid Pensionsskyddscentralens utstiill-
ningsavdelning presenterades i ord och i
schematisk uppstAllning arbetspensionssys-
temets struktur och arbetspensionslagarnas
huvuddrag, arbetspensionens belopp och
ftirfarandet vid ansrikan om pension. Ftire-
mdl frir alldeles tiverraskande stort intresse
blev "pensionsbordet", dAr besdkaren
genom att ftjrskjuta ett par mantjver-
skivor kunde fA fram storleken av sin
egen pension i procent av l6nen, samt
globkartan, ddr socialskyddets utbredning
i otika delar av vArlden var angiven. Be-
trdffande b6da dessa framstdlldes talrika
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<inskemal och ftirfrAgningar. Den genom
utstdllningen spridda kdnnedomen om
publikationen "Tydeldke" ledde dven till
bestdllningar.

Pensionsskyddscentralens representanter
vid utstdllningen fick flitigt svara pA fcir-
fragningar.

.l

Denna utstiillning finns nu i Helsingfors
vid Utstiillningen fcir arbetsskydd, S. Espla-
nadgatan 4, 3. vAningen. Fritt intrdde.

SEMINARIUM FOR SOCIALPLANERING
(Skriv. pa sid. 35-37)
Landets frirsta seminarium fcir nationell
socialplanering hdlls i Tusby 30. B.-4. 9.
1965. Seminariet <ippnades av socialminis-
ter Juho Tenhiiild, som i sitt ta1 betonade
aktualiteten i planeringen pA det sociala
omridet.

I seminariet, som arrangerades av
Centralfcirbundet ftir SocialvArd tillsam-
mans med vissa andra organisationer, del-
tog ca 40 personer, representerande olika
organisationer, dmbetsverk och inrdtt-
ningar. Seminariets program upptog all-
menna ftiredrag om olika sidor av social-
planeringen, specialf6redrag rdrande so-
cialpolitikens olika grenar samt grupp-
arbete frAn deltagarnas sida.

Vid seminariet betonades i olika sam-
manhang socialplaneringens och det ddr-
till hcirande forskningsarbetets ytterst
viktiga betydelse i det nuvarande sam-
h5llet. I f<iredragen och i grupparbetet
framlades synpunkter och rekommen-
dationer, som innehdll talrika beaktans-
vSrda tankar.

F<iredragen vid seminariet och total-
resultatet av arbetet kommer att publi-
ceras i tryck. Dessutom uppgrir semina-
riets arrangorer ett sammandrag, inne-
fattande de huvudsakliga resultaten.

TOLKNINGAR
(PA sid. 40)
Pensionsskyddscentralens tolkningsgrupp
har pA anmodan behandlat frAgan ddrom,
pti vilket sdtt den lon, som utgtir grund
frir pensionen, skall berdknas, da ersattning
fiir av arbetet ftiranledda sdrskilda kost-
nader ingAr i ltjnen utan att arbetstagaren
fdr dessa kostnader erhAller sdrskild avta-
Iad ersdttning. Sedana kostnader och utgif-
ter kan f<iranledas av resor samt anskaf-
fande och underhAll av arbetsredskap och
andra fdr arbetets utfcirande ntidvandiga
hjdlpmedel. I tolkningsgruppens utlAtande
hdnvisas tiII APL 7 $ och APF 7 $, vilka
innehAller stadganden om berdkning av

den pensionsgrundande lcinen. I nAmnda
stadganden sAgs ingenting darom, att l6nen
brir minskas med den del, som svarar mot
de av arbetet fciranledda sdrskilda kost-
naderna. Sdvida dessa utgifter icke tAckes
med en utdver kinen utgAende sdrskild
ersdttning, btjr saledes lcinen som sAdan
beaktas vid berdkning av den pensions-
grundande lcinen.

DEN KONSULT.A,TIVA KOMISSIONEN
FOR INVALIDARENDEN
(Pri sid. 41)

Av de drenden, som kommissionen sedan
senast behandlat, md ndmnas fciljande:

Vid rcintgenfotografering i oktober 1964
hade hos pensionsstikanden konstaterats
lungtuberkulos, fcir vilken han sedermera
intagits pii sanatorium. Enligt liikarutlii-
tandet, givet i april 1965, var srjkandens
allmdntillstAnd gott, sjukdomen inaktiv
och srikanden ansAgs fcirmtlgen till medel-
tungt arbete frAn brirjan av juni 1965. I sin
pensionsanscikan hade s<ikanden meddelat.att han friljande hdst iimnade delta i en
kurs i elektricitetsbranschen vid en yrkes-
skola. Intrddesansrikningar hade insdntstill tvenne yrkesskolor fcir invalider.

Av kommissionen hade utlAtande begdrts
ddrom, huruvida scikanden kunde anses
vara arbetsof6rmiigen sisom i arbetspen-
sionslagarna avses. Diirtill fragades om
scikanden, i fall han godkdndes som elev i
ndmnd ]Sroinrdttning, skulle anses vara
ber:ittigad till i arbetspensionslagarna
avsedd invalidpension frir utbildningstiden.I sitt utlAtande konstaterade kommissio-
nen, att stikandens invaliditet inte kunde
antagas fortgA under minst ett ar, och
fcireslog ddrftir, att anscikan skulle frirkas-
tas. Den omstdndigheten, att stjkanden
mcijligtvis senare skulle erhalla utbildningpa grund av sin arbetsofcirmaga, ansags
inte inverka pa bedcimningen. Enligt kom-
missionens asikt kan n:imligen erldggande
av pension under utbildningstiden i enlig-het med pensionslagarna komma ifrAga,
endast orn orsak till utbildning utgdrs avi sagda lagar avsedd invaliditet.

NYA CIRKULAR
Cirkullir nr 72/65 bercirde registrerbara
tillSggsftirmaner. Cirkul6ret utdelades till
de pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt lagen om pension ftjr arbets-
tagare.

Cirkuldr nr 11/65 berrirde kreditftirsiik-
ring fcir reservbrist. Det utdelades tiII de
frirsdkringsbolag, som bedriver verksamhet
enligt lagen om pension fdr arbetstagare.
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English Surnrnar.ies

Pensionable age
(On page 3)

The question of a proper pensionable age
has been discussed repeatedly in the last
few years both at the international level
and in Finland. It has been raised recently
at government level and among the local
authorities in this country. The complexity
of the problems connected with this
question has often been realized. Different
occupations obviously have quite differing
requirements for pensionable age. In ad-
dition, the decrease of working capacity in
connection with aging is a very individual
thing.

The Central Pension Security Institute
has now decided to carry out a field study
in the nature of a basic investigation of
various aspects of the problem of pension-
able age. The study will be made in co-
operation with the labour market orga-
nisations. The aim is to collect empirical
information about the conditions in various
occupations affecting the aging employee's
capacity and possibilities to work' It is
hoped that this primarily sociological
study performed with the help of experts
will throw additional light on the question
of pensionable age and be useful in con-
tributing to a sane development of the
pension system.

Survivors' pensions in some countries
(The article on pp. 5-14)

Old age pension systems were in force
in ?1 countries at the beginning of 1964
and 60 of them also paid survivors' pen-
sions. Finland is one of the few countries
where a survivors' pension system has not
yet been organised. The Central Pension
Security Institute conducted a study in

1965 on the survivors' pension systems of
15 countries. They were Austria, Belgium,
Denmark, England, France, Holland, Ice-
land, New Zealand, Norway, Poland,
Sweden, Switzerland, USA, USSR, Western
Germany. The results of the investigation
will appear in the near future in a book
dealing with e.g. the following features of
the survivors' pension system: The scope
of the survivors' pension systems, persons
entitled to survivors' pension, requirements
concerning the beneficiary and the size of
the pension.

Atltlitional pension protection
(The article is published on pp. 15-20)
When compulsory basic pension protection
was provided for employees under the
Pension Act For Wage Earners And Salar-
ied Employees (TEL) allowance was made
in the act (Section 11) for a voluntary
enlargement and diversification of the
basic pension by shortening the period of
employment giving eligibility for a full
pension, by raising the maximum sum of
the old age and invalidity pension, by in-
corporation in the pension protection surv-
ivors' pension to the widow and depen-
dent children of a deceased male worker
and pensioner ahd also the dependent
children of a deceased female worker or
pensioner in the position of breadwinner,
and by incorporating in the pension pro-
tection a funeral grant to the next-of-kin
of a deceased worker and pensioner.

The corresponding additional benefits
can, however, be provided independently
of Section 11 of TEL by means of pension
insurance, foundations and funds not cov-
ered by this law.

To assess the significance of additional
pension protection, the two types must be
viewed from both the employer's and the
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employee's standpoint. First, however, a
brief appreciation is required of the signi-
ficance of the additional pension protectionin Finnish conditions - that is, indepen-
dently of its separate features.

The author considers the need for add-itional pension protection with reference
to the arguments in the law and deals with
old age and invalidity pension protection,
affirming the necessity for family assis-
tance and funeral grants. He describes the
development of additional pension protect-
ion: the former voluntary insurance sche-
mes have almost without exception been
converted into additional pension policies
under Section 11 of TEL and registeredwith the Central Pension Security Insti-tute; employees are obliged to contributeto the annual premiums of these policies.
Some voluntary pension foundations have
also been converted into such policies, butthe majority still give additional benefits
outside Section 11 of TEL. There is so farno foundation providing additional bene-fits in accordance with Section 11 of TEL.

In evaluating the development, the auth-or mentions the positive attitude of the
Finnish Employers Confederation and dis-
cusses the practical aspects of the additional
pension schemes.

The results achieved up to the present
by the pension insurance companies, es-pecially the nearly 100 per cent conversionof the old voluntary insurance portfolio,
are convincing proof of the full competi-
tiveness of the additional pension system
under TEL with voluntary schemes for
those who are capable of making a careful
appreciation of the merits of the two sys-
tems.

Pension reform in Norway
(Pp. 21-25)
The Storting, the Norwegian parliament,
decided in June 1965 to introduce a newpension system to replace the existing
national pension scheme. The new system,
under which pensions will be correlatedwith earnings, is expected to enter into
force at the beginning of 1967. The exist-
ing national pensions system will be used
as the basis and the central pensions insti-
tute will also manage the new system.

The minimum pension level will be the
flat-rate pensions paid under the present
system.'\[age-earners andentrepreneurs
whose earnings exceed a certain limit wilt
receive a pension correlated with their
earnings. The age of eligibility for an old
age pension will continue to be 70 years.
The basis on which the pension will be

calculated is the average yearly incomefor the best 20 years under the system.
Forty wage-earning years are required toqualify for a full old age pension. The
amount of the invalidity pension depends on
the degree of the disability. Rehabilitationwill continue to be the primary consider-
ation.

The Norwegian system also incorporates
widow's and orphan's pensions. The widow's
pension is 60 per cent of the pension
earned by the insured and will be paid to
a widow whose earning capacity is at the
most 1/3 of normal. The pension of other
widows is dependent on various factors.
The main consideration will be the train-ing of widows to manage independenfly.An orphan's pension will be payable to
every child under 18.

The insured, the employers, the state
and local government will contribute to thefinancing of the system. The question ofpayment is still open for farmers and fish-
ermen. Administration of the funds of the
system is also still to be decided. The quest-
ion has become a political issue.

Finland's forest labour force
(Pp.30-31)
The Labour Force Research Office haspublished a study of the size and structure

Clearing of the pensions paid jointly
by the pension institutes in 1964
(Pp. 26-27)
The pensions paid under the employment
pensions acts can be divided into two parts.
One is paid by the pension institute itself,
and the other part is paid jointly by thepension institutes in the system. In thelatter group come the TEL old age pen-
sions and the index increases due on otherpensions. In the pensions paid for joinfly,
the share of each pension institute is pro-portional to the premium income of thatinstitute. The equalisation is done by theCentral Pension Security Institute. In-1g64,
employment pension institutes paid em-ployment pensions to a total ot12678872
marks. The amount of this total to bedefrayed jointly was 5 03? 202 marks, i.e.
about 40 per cent. The article in this issueeJplains the clearing procedure by meansof tables, etc.

The table on pp. 28-29
shows the insurance premium and the pro-portional contribution of the State in somepension systems.
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of forest labour in 1961. It is based on
mailed replies from 21,724 men aged at
least 15 and resident in rural communes.
The first study of this kind was done in
connection with the 1950 census. The pre-
sent study shows that the forest labour
force decreased during the intervening
period by about 15 per cent although the
total rural labour force grew by 7 per cent.
The decrease was fairly even in all age
classes. The occupational structure of forest
r,vorkers has remained unchanged except
for floating workers whose number has
roughly halved. Nevertheless, in 1961 forest
workers still accounted for c. 45 per cent
of total rural male labour. The numi:er of
permanent forest and floating workers
grew by nearly 30 per cent in 1950-1961
and their share of all forest workers from
26 to 42 per cent. In 1961, permanent forest
workers performed about three-fourths of
all the paid work in forestry and floating
and it is estimated that this ratio will
increase further. A prognosis for 1961-

19?5 is given with the study. According to
it, the labour input of forestry during the
next 14 years will contract by one-third
and the labour force will decrease by
170 000-200 000 persons.

Exhibition of employment Pension
protection
(Pp. 33-34)
Exhibition of the Finnish employment pen-
sion system was staged for the first time
during the social welfare meeting of the
Central Association for Social Welfare held
in Kuopio in the middle of August. The
exhibition illustrates the system, employ-
ment pension legislation, the amount of
the pension and the procedure for applying
for an unemployment pension. The illustra-
ted article in this issue is from the exhibi-
tion which is now housed in Helsinkl in the
permanent Exhibition of Industrial Safety
and Social Welfare.

TYoELAKE on tilattavissa mm. ElSke,turvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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