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TYzELAnnTURVAN ilruNS-
rAruTsnx VALVOI{I{ASTA

Ellketurvakeskus pyrkii valvomaan sitii, ettl tydnantajat
ottavat tyontekijtrilleen ja yrittiijet ottavat itselleen lain
siietemen tyoel?ikevakuutuksen. Piiiiosa sellaisista tapauk-
sista, jotka aiheuttavat selvittelytoimla, tulee vireille verrat-
taessa Eliiketurvakeskuksen rekisteriii yritysten viralliseen
luetteloon. Ntiitii tapauksia oli viime vuonna vajaat kuusi-
tuhatta. Pienempi osa tarkistettavista tapauksista - viime
vuonna vajaat kuusisataa - tuli kiisiteltiiviiksi tydntekijrii-
den tekemien el?iketiedustelujen johdosta. Niiistii kaikista
tapauksista kolmetuhatta oli sellaisia, joissa el?ikej?irjeste'
lyss[ oli puutteita, eliiketurva oli kokonaan jerjestiimiittii
vajaissa kuudessasadassa tapauksessa. Kun Eliiketurvakes'
kuksessa vuosittain tarkistetaan kymmeniiituhansia tydsuh-
teita, n[istii vajaassa yhdessii prosentissa tyonantaja on lai-
minlycinyt el?iketurvan jdrjestiimisen.

P[tiosa tarkistuksista tapahtuu siis Eliketurvakeskulsen
oman tyrin perusteella, ennen kuin elIkkeen ansaitsija
(saaja) on katsonut olevan aihetta huoleen Valvontajiirjes-
telmtiii tehostettaessa tietenkin pyritiiiin siihen, ettii seula
tihenisi, ette syntyvet virheet havaittaisiin mahdollisimman
varhain ja oikeistaisiin eliikejiirjesteln?in omasta aloitteesta'
Samalla tyontekijiin oman kontrollin merkitystii on syytii
tiihdentiiii. Koskaan sitii ei voi liiaksi tiihdentiiii.

Sillii virheitii syntyy pakostakin siellii, missii inhimilliset
ihmiset tyriskenteleviit. Virheetcin on vain tiiysin konstruoi-
tu, koneellinen, epiiinhimillinen ja joustamaton systeemi.

Valvonnan kannalta ongeknallisia ryhmi?i 6vat mm. jh'
den tai muutaman henkiliin tyt Uistiijat ynne yrittiijet. Neifii
koskevaan tarkistustoimintaan pyritiiiin lttyt:imiiiin uusia
keinoja. Mitii pikemmin eplhuomiot ja virheet saadaan oi-
kaistuiksi, sitii parempi jokaisen asianosaisen kannalta.
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PERTTI TI'KIA

E I ciketurv ake s latk s e n
suortttama TEL- ja
YEL-valvonta

Eliiketurvakeskuksen tehtiivf,nd on valvoa,
ette tyonantajat ja yrittiijet tiiyniivlt heille
kuuluvan tyontekij?iin eliikelain GEL) ja
yrittiijien eliikelain (YEL) mukaisen eliike-
turvan jiirjestiimisvelvollisuuden. Lyhytaikai-
sissa ty<isuhteissa olevien tydntekijiiin eliike-
lain (LEL) mukaista valvontaa hoitaa Tyti-
eltikekassat ja maatalousyrittiijien eltikelain
(MYEL) mukaisen valvonnan suorittaa Maa-
talousyrittiijien elikelaitos.

TEL- ja YEl-eliiketurva jflrjestetiiiin
yleensii tekemiilH vakuutussopimus jossakin
vakuutusyhti<issii. Vakuutusyhtiti perii va-
kuutusmaksun tydntekijdiden ja yrittiijiin
palkan ja tyotulon perusteella. LEl-eliike-
turva j?irjestet2iin suorittamalla tycintekijiistii
vakuutusmaksu rahalaitokseen.

TYI)NTEKIT AIN OM A Y ALVONT A
Mikeli ty<inantaja on jiirjestiinyt tyontekijdil-
leen eliiketurvan, on tycintekij<iitten ty6suh-
de- ja palkkatiedot mycis merkitty El?iketur-
vakeskuksen rekisteriin. Tydntekijii voi tar-
kistaa onko h?inen ty<inantajansa suorittanut
asianmukaiset vakuutusmaksut, tilaamalla it-
seiiiin koskevan rekisteriotteen. Otteen tilaa-
minen on maksutonta ja sen voi tilata raha-
laitoksen kautta- Miketi tyrisuhde puuttuu
rekisteristii, ty<intekijiin on sffi ilmoittaa
asiasta Eliiketurvakeskulselle. Vuosittain n.
1000 ty<intekijiiii ilmoinaa El[keturvakes-
kukselle eliiketurvansa jiirjestiimisen laimin-
lytinnistii.

ELIKETURVAKESKAKSEN
VALVONTATOIMET
Eltiketurvakeskus valvoo myds systemaatti-
sesti eliiketurvan j[rjestiimistii. Kaikkien lii-
kevaihtoverollisten yrittiijien eliikejiirjestely
tarkistetaan keskimiierin kerran viidessti
vuodessa. My<is muiden kuin liikevaihtove-
rollisten valvotaan

eliikejEr-
jestelyjii valvotaan kaupparekisteritietojen
perusteella. Temiin [sAksi laiminlydntita-
paulsia tulee esiin konkurssiasiain, Eliike-
turvakeskuksen kautta kulkevien eliikehake-
musten, yrittiijien vapauttamishakemusten,

tytieliikelakien soveltamista koskevien sovel-
tamishakemusten ja eltikelaitosten tekernien
ilmoitusten yhteydessii.

Saatuaan tiedon laiminly<innistii, Elii.ke-
turvakeskus ottaa yhteyttii tydnantajaan.
Kuitenkin niissl taparrksissa joissa tydnan-
taja on jiirjestiinyt tycintekijdilleen el[ketur-
van, mutta ko. tydntekijl puuttuu vakuu-
tuksesta, ilmoitetaan laiminlydnnistii vakuu-
tusyhtidlle. Neisse tapauksissa vakuutus-
yhtiri valvoo, ettii ko. tydsuhde sisiillytetiiiin
vakuutukseen. Jos kysymyksessii on LEL-
tytisuhde, ihnoitetaan laiminlytinnistii asian-
omaiseen tyoeldkekassaan.

Tycinantajan luona voidaan suorittaa tar-
kastus. T?itii varten Eliiketurvakeskuksen pal-
veluksessa on ty<inantajatarkastajia. Maa on
jaettu liiii.neittiiin neljiiiin tarkastusalueeseen.
Tarkastuksia suoritettiin vuonna 1973 noin
I ,CI0. Tarkastaja tarkastaa tycinantajan palk-
kakortit, joista saadaan tytintekijdiden hen-
kilotiedot, tydsuhteiden kestoajat ja palkat.

PAKKOVAKUUTUS IA
MAKSUIEN KOROTUS
Mikeli tydnantaja ei El?iketurvakeskuksen
kehotuksesta huolimatta ota tytintekijdilleen
TEl-vakuutusta, ottaa El[keturvakeskus
TEL 15 $:n nojalla vakuutuksen tydnanta-
jan kustannuksella (pakkovakuutus). Lai-
minlytinnistii johtuva korotus on n. 1G-30 /o
sekii viiviistyskorko. I-ain mukaan Eliike-
turvakeskus voi peri[ arvioimansa vakuu-
tusmaksun miiiirfln enintiiiin kaksinkertaise-
na. Pakkovakuutulsessa Eltiketurvakeskus
sijoittaa vakuutuksen vakuutusyhtiddn, joka
laskuttaa ko. tycinantajan vakuutusmalsun
El[keturvakeskukselta. Eltiketurvakeskus
perii miiiiriiiimiinsii hyvikkeen tyinantajalta.
Ellketurvakeskuksen m2iiir?iiimii maksu on
ulosottokelpoinen niinkuin verot ja maksut
ilman eri tuomiota tai piiiitristii. Pakkova-
kuutuksia joutuu Eliiketurvakeskus otta-
maan vuosittain n 15f200, joista noin
l0lo on YEl-tapauksia.

Jos tydnantaja ottaa vakuutuksen vapaa-
ehtoisesti, mutta liian my6hde1, voi El6ke-
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turvakeskus miiiirtitii maksettavaksi ns. sak-
kohyvikett2i. Sakkohyvike vastaa non 12to
vuotuista korkoa. Tiillaisia hyvikkeitii miiii-
rlttiin vuonna 1973ll8 500 markkaa laimin-
ly<ijien miiiirttn ollessa 481.

Menettely yrittiijien osalta on vastaavan-
lainen edell?l kerrotun kanssa. Yrittiijien osal-
ta YEL:n mukaisten vakuutusmaksujen ja
korotusten periminen kuitenkin kuuluu kai-
kissa tapauksissa eliikelaitokselle.

VALVONTA KONKURSS/EN
YHTEYDESSI
Konkurssitapauksissa Eliiketurvakeskus val-
voo eldketurvan j?irjestimisestii aiheutuvat
kustannukset, mikali ty<inantaja on laimin-
lytinyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos tyon-
antajalla on eliikejflrjestely, El?iketurvakes-
kus ilmoittaa konkurssista asianomaisel-

le eliikelaitokselle, joka suorittaa konkurssi-
valvonnan. Yrittiijien osalta El?iketurvakes-
kus ei suorita konkurssivalvontaa, vaan lai-
minlycintitapauksissa ottaa vakuutuksen yrit-
tiijln puolesta ja eliikelaitos, jossa vakuutus
on otettu, suorittaa vakuutusmaksujen val-
vonnan. Julkisten haasteiden ja yritysten fuu-
sioiden osalta menettely on samantapainen
kuin edell?i konkurssissa.

Pakkovakuutuksissa m?iiirtttiin viime
vuonna tyonantajan maksettavaksi hyvikettii
noin 300 000 markkaa. Hyvikkeiden yhteis-
mti?ir[ on niiin ollen n. 418 500 markkaa.
Noin 2 000 tyd,nantajaa jiirjesti viime vuon-
na tyrintekijoilleen TEl-eltiketurvan Eliike-
turvakeskuksen ilmoitettua heille laiminlytin-
nistii. N?liden ty<inantajien suorittamat va-
kuutusmaksut eivlt sisiilly edell[ mainittui-
hin hyvikemtiiiriin.
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SIMO U. FORSS

Miten ekikkeelle
siirtymiseen
suhtaudutaan

$nmanaikaisesti kun taloudellinen ellketurva
on jatkuvasti paranemassa elEkelains[iidiin-
ndn kehityksen my6tii, on yhii enemmiin
alettu keskustella elikkeelle siirtymisestii
mytis sosiaalisena tapahtumana. Entistii
useammin on pohdittu sitii, mitii kaikkia
muutoksia el?ikkeelle siirtyrninen tuo ihmi-
sen eliimiinsisiiltddn: miten el?ikkeelle siirty-
miseen suhtaudutaan, millaisia vaikeuksia
koetaan, miten el?ikkeelli oloon mukaudu-
taan ja miten ihmisi[ voitaisiin auttaa siirty-
m?iiin mahdollisimman sujuvasti aktiivinroo-
lista eliikeliiisen rooliin. Seuraavassa esitel-
liiiin lyhyesti joitakin nyt vallitsevia kiisityk-
sia em. asioista.

ELAKKEELIE,
SI I RTY M I ST AP AHTA M AST A
Eliikkeelle siirlymiseen liittyy usein tuntuvia
sosiaalisia muutoksia- Kuten tunnettua, n?ih-
d66n ajanktiytttidn liittyvat kysymykset usein
ongelmana. Tiill<iin pohditaan mm. sitii, mi-
1ga sliikkeelle siirtyneet saavat aikansa ku-
lumaan, kun heilH on yhtiikkiii kahdeksan-
kin tuntia lisiiii vapaa-aikna kiiyt<issiiiin piii-
viuiiin.

El[kkeelle siirryttiiessii on opeteltava uu-
sia kiiyttiiytymistottumuksia ja uusia rooleja.
Mitiiiin aivan mullistavaa ei tosin tiissliktiiln
suhteessa tarvige tapahtua, mutta juuri va-
paa-ajan lisiiys edellyttiiii jo siniinsi keyttiiy-
tymismallin muutoksia. Eliikeliiisen rooli on
niinikiiin joka tapaulsessa omaksuttava, ha-
lusipa sitii tai ei. Tehen [ittyvet Hheisesti
sosiaalisessa liihiymplristtissE ja kontakteissa
tapahtuvat muutokset. Tuttu tytiymp?iristti
siihen liittyvine kontakteineen jiiii vlhitellen
auttamatta taakse, ja n?imii kontaktit on kor-
vattava esimerkiksi sukulaisten ja tuttavien
avulla jne.

Joissakin tapauksissa voi viell tapahtua
asunnon ja jopa asuinpaikkakunnan vaihdos
el?ikkeelle siirtymisen yhteydessii. Niiin voi
kiiydii mm. tytisuhdeasunnon ollessa kysees'
se, tai kun jostain muusta syyste on pakko
vaihtaa. asuntoa. Tietenkin tapahtuu myd,s
vapaaehtoista muuttoa.

Muutokset sattuvat kaiken fiseksi ik?ikau-

tena, jolloin ihmissn sopeutumiskyky on nii-
hin niihden tutkimustulosten mukaan selviisti
heikentynyt. On olemassa olsltrksia siitii, ettii
ainakin joissakin tapauksissa voidaan ajautua
hyvinkin vaikeisiin seurauksiin, mikiili eliik-
keelle siirtymiseen ei osata suhtautua oikein
eikii valnentautua siihen ajoissa.

Valmentautuminen on tosin mahdollista
vain, kun kyseessii on vanhuusel?ike. Sen si'
jaan tydkyvytttimyys tulee usein ylliittiien
eikii siihen juuri voi varautua. Kuitenkin ty6-
kyvytt<imyysel?ikkeelle joutuminen tuo tulles-
saan liihes aina vakavia vaikeuksia. Tyttky-
vyttdmien ongelmista ei kuitenkaan ole ole-
massa senkAiin vertaa tietoja kuin vanhuus-
eliikkeelle siirtymisastil joten seuraavassa
k6sitelliiiin edelleen vanhuuseliiketapahtu-
maa

SAHT AUTUMISEST A Y LEENSA
Pel[tiiiinkd vanhuusellikettii vai odotetaanko
sitii? Mikii on yleinen asenne? Vastaus tn-
hiin kysymytseen antaa yleiskuvan tai Hhtti-
kohdan tarkemmalle pohdiskelulle. Eniten
on asiasta tehty selvityksiE USA:ssa, ja ne
osoittavat, ettii siitii ollaan monta eri mieltii.
Eriiiin melko tuoreen tutkimuksen mukaan
noin 40 /o vanhoista (60 vuotta tiiyttiineistii)
tytintekijtiistii suhtautuu eliikkeelle siirtymi-
seen enemmfln tai viihemmiin kielteisesti,
noin neljiisosalla ei ole mitiiiin kantaa asiaan,
kun taas loput suhtautuvat asiaan mytintei-
sesti.

Suomessa Koskinen raportoi tutkimulsen-
sa ennakkotietona, ettii noin 40 lo haastatel-
luista asennoituu eliikkeelle siirtymiseen en-
nakolta mydnteisesti ja toiset 40 lo tunten
sen epiimiellyttiiv2in[. Tulokset ovat siis sa-
mansuuntaisia kuin USA:ssa. El?iketurvakes-
kuksessa tehdyss?i tutkimuksessa tydsuhtees-
sa olevien eliikeikiikysymyksestii sivusi muu-
tama kysymys suhtautumista eliikkeelle siir-
tymiseen. Tutkitut 40 vuotta tiiyttdneet vas-
taajat joutuivat mm. arvioimaan, tuntuuko
eliikkeelle siirtyminen pelottavalta el[m[n-
muutokselta, vai onko sitii ehkii toisaalta
miellytt?iviiii ajatella. Samassa yhteydessii
pyydettiin arvioita muutamasta eliikeliiisen
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rooliin ja tytin arvostamiseen liittyvestii ky-
symyksestii.

Tulokset osoittavat, ettii piiiosa vastaajista
ei pelkiiii elikkeelle siirtymisen mukanaan
tuomaa muutosta - vanhimmissa ikdluokis-
sa sitii tosin pel?itiiZin enemm[n kuin esim.
alle 5S-vuotiaiden joukossa. Asian ajattelu
tuntuu yleens?i aika miellyttiiviiltii. Epzimiel-
lytfiivene elIkkeelle siirtymisajatusta pitee
noin joka viides tai kuudes henkiki. Suurin
osa kaikista vastaajista katsoo myds, ettii
eliikelZiisiii arvostetaan nykyisin siin?i miss?i
muitakin ihmisiii. Noin joka kolmannella
vanhalla miehellE on tosin tiissii suhteessa
omat eplilynsii asiasta. Vanhat henkiltit us-
kovat hieman useammin kuin nuoremmat,
ettil ihminen voi tuntea itsens?i tarpeelliseksi
vain tyrissli kiiydess?i6n. Liihes joka toinen
55 vuotta tiiyttiinyt on tiillii kannalla.

SU HT AUTU MISEN V AIKUTTIMIST A
Siihen miten eliikkeelle siirtyminen koetaan,
vaikuttavat suuresti ylsil<ipsykologiset seikat,
mutta muutamia yleisempi[kin tekijtiitii on
olemassa. Jotta ylipiiiinsd voitaisiin puhua
eltikkeelle siirtymisen positiivisista tekijoistii,
pitiiii toimeentulokysymysten olla jnrjestyk-
sess?i. Taloudellisten vaikeulsien paineessa
ihminen ei voi olla muuta kuin huolissaan
el?ikkeelle siirtyess?i?in, ja vain todella paina-
va vaikutin, kuten vakava sairaus tms. voi
ohittaa toimeentulohuolten merkityksen. El[-
keturvan paranemisen on katsottu osaltaan
lisiinneen mydnteistii asennoitumista eliik-
keelle siirtymiseen. Tutkimuslulosten mu-
kaan eliikkeelle siirtymishalukkuus on joka
tapauksessa voimakasta.

Terveydentilan vaikutus suhtautumistapoi-
hin on luonnollisesti merkittiivii. Vaikutus on
kuitenkin kaksisuuntainen. Sairas ihminen
voi suhtautua eliikkeelle piiiisyyn mycinteises-
ti, koska se merkitsee h?inelle mahdollisuutta
piilstii vaivoineen lepoon jatkuvan tytisse-
kiiynnin rasitteista. Toisaalta sairaus on aina
enemmin tai viihemmiin epiimiellyttiivii olo-
tila, ja jos se pakottaa ihmisen ennenaikai-
selle elZikkeelle, niin voi heriitii vastenmieli-
siii ajatuksia eliikettii kohtaan.

Useissa tutkimuksissa on todettu, ettii suh-
tautuminen eliikkeelle siirtymiseen riippuu
ihmisen iiis&i. Hekkeelle siirtymistii aletaan
ajatella vakavammin noin 55 ikiivuodesta
l?ihtien. Aluksi on sufotauluminen yleensfl
mydnteistii, mutta ikiiiintymisen mydtii aja-
tukset voivat muuttua. Elrikkeelle siirtymi-
seen negatiivisesti suhtautuvien mii.iir[ on
suhteellisesti ottaen suurin juuri eliikeikiiii
edelt2ivisst ik?iluokissa Henkisesti vaikeim-
mat ajat kohdataankin juuri ennen eliikkeelle
siirtpristli - ja tietenkin jonkin aikaa viilit-
trimiisti sen jiilkeen.

Yksi varsin keskeinen tekijii on tekemiim-
me tyti ja siihen liittyve asema. Elekkeelle
siirrytiiiin kovin erityyppisistii ttiistii. Ajatel-
kaamme esimerkiksi toimitusjohtajaa seka-
tycimiestii, maanviljelijiiii, tarjoilijaa ja sor-
varia, niin havaitsemme, ettii ammattipohja
on itse asiassa varsin kirjava. Elrikkeelle siir-
tyminen ei voi olla samanlaista eri ammatti-
ryhmiin kuuluvien kohdalla. Korkea ammat-
tiasema toisaalta ja hyvl ammattiura toi-
saalta edesauttavat yleensii myonteisen suh-
tautumisen syntymist?i. Turhaumat ja epiion-
nistumiset aktiiviaikana vaikeuttavat myds
eliikkeelle siirtymistii. NZiissiikiiSn niikymissii
ei ole sZiiintcid. ilman poikkeuhsia. Hyvin me-
nestynyt ihminen voi nimittiiin sisiiistiiii ty<in
arvon itseens?i niin voimakkaasti, ettii hiinen
"eliimiinkuvionsa" pysyy pystyssii vain tyci-
roolin avulla. A[ritapaus tiistii on ns. tycinsfl
viereen kaatuva ihminen, mikii ftui1sn]kin lis-
nee nykyisin yhii harvinaisempi ilmi<). Em.
tekijdistii kokona,n riippumatta voi esiintyi
voimakasta my<inteistii asennoitumista silloin,
kun tyciskennelliidn raskaissa triissti ja vai-
keissa olosuhteissa, jolloin eliikeaika l[hes
aina koetaan odotettuna helpotuksena.

Eri yhteyksiss6 on todettu, ettii henkildt,
jotka ovat jo ennakolta hyviss?i ajoin ajatel-
leet ja suunnitelleet eltikkeelle siirtymistii,
suhtautuvat siihen ja eliikeaikaan yleensl
mycinteisemmin kuin ne, jotka eiviit ole val-
mentautuneet ao. tilanteeseen. Niimii havain-
not ovat antaneet eriiissii maissa aihetta eri-
tyisten el?ikkeelle valmentamista koskevien
ohjehnien suunnitteluun. Meill?i Suomessa on
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t6tii asiaa niinik?iiin pohdittu ja jnrjestelty
mm. aivan uifuns aikoina.
Y KSI U) LLI SET MU K AUTA MISTY Y PIT
Jokaisella ihmisellii on persoonallinen tapan-
sa suhtautua asioihin eikii mydsktiiin el6k-
keelle siirtlmisen kokemista voida ymmtir-
tee ottamatta huomioon yksil<illisiii persoo-
nallisuustekijtiitii. Reichard on erotellut viisi
erilaista persoonallisuustyyppiii sen mukai-
sesti, miten he mukautuvat el?lkkeelle siirty-
miseen ja eliikeaikaan. Tyypittely on sin6ns6
pelkistetty, mutta hyvin kuvaava. Kullekin
ryhmiille on annettu siihen kuuluvia persoo-
nallisuustyyppeji mainiosti luonnehtiva nimi.

"Kypslt ihmiset" ovat el?im[n-
mytinteisiii, realistisia ja joustavia sekli ns.
l?impimifl ihmisiii. He ovat ulospilinsuuntau-
tuvia, heilH on paljon ystiivi[ erilaisissa yh-
distyksissii jne. El[kkeelle niimii ihmiset siir-
tyvtit tasaisesti ja rauhallisin mielin, sillfl he
tuntevat eliimiinsii eliikkeell?i ollessaankin ar-
yskksaksi ja mukavaksi.

Toisen tyyppisiZi ovat " kein u tu oli-
ihmiset". Nimi kuvaa ryhmiie erityisen
hyvin. He ovat tyytyveisi2i saadessaan istus-
kella passiivisina "kiikkustuolissansa". T[r-
keiiii on saada syodl ja juoda kunnolla, kat-
sella TV:tii ja olla yleensii vain kotosalla.
Tyti ei merkitse heille paljoakaan ja eltik-
keelle siirtyminen koetaan helpotuksena.

Edellii mainitut ovat kaksi vallitsevaa, po-
sitiivisesti suhtautuvaa tyyppiii. Harold Geist
toteaa, ettii ihmisen asenne itseensii ja omaan
tiirkeyteensii on merkitldvin kaikista asiaan
liittyvistii asenteista. Onnellisia eliikeliiisiii
ovat hiinen mukaansa ne, jotka eiviit ota it-
seiiiin liian vakavasti, vaan pitiiviit ikiiiinty-
mistit ja eliikkeelle siirtymistii Iuonnollisena
asiana. He hyviiksyviit tosiasian, ettii heidiin
j[ttiimiinsii ty<i pyorii viel[ heidiin jiiJkeen-
s?i^kin - ja ehkii viel6 paremmin kuin ennen.

Kolmas tyyppiryhmti on saanut nimen
"torjujat". Heille vanhuus on kauhis-
tus ja sen ajatuskin torjutaan kaikin tavoin.
Tehdii?in osapiiiviityritii tai tytiui mite tahan-
sa - pdiiasia vain on, ettii jotain tehdtiiin.
He eiviit varaudu eliikkeelle siirtymiseen,
vaan suhtautuvat siihen kielteisesti, ja niinp6
eltike tuleekin heille ylliityksenii.

"Vihaisten"-ryhm6 on kaikista ryh-
mistii vaikein, koska muut ihmiset ovat hei-
d?in mielestiiiin syyp?iitii heidiin ongelmiinsa.
Tdstii syystii muita kohtaan tunnettu viha
saattaa johtaa sairaalloisuuteen asti, ja asen-
ne voi olla tiiysin eplrealistinen. Mihinkiiiin
muutoksiin ei haluta mukautua ja tyon lop-
puminen enteilee heidtin mielestiiilin
loppua.

Paljon paremmin ei ole "itseliin vi-
h a a v i en " -ryhmiin laita. He taas katsovat
kaiken vastoinkiiymisen ja epiimiellyttiiviin
johtuvan vain heist6 itsestiiiin. Heillii ilme-
nee taipumusta syvdiin masennukseen, ja he
suhtautuvat my<is eliikkeelle siirtymiseen sa-
malla tavoin surkeasti ja kielteisesti, mutta
kuitenkin paremmin kuin em. vihaisten ryh-
mii.

Kielt?imiittii elZikkeelle siirtyminen on yksi-
tyiselle ihmiselle suuri muutostapahtuma. Sii-
hen voi liittyii vaikeita ongelmia, mutta sen
ei tarvitse olla suinkaan aina mikiilEn mur'
heen taival. Yksityiskohtaisia tutkimustulok-
sia prosessin seuraamuksista ei ole k[ytettii-
vissii, mutta ilmeisesti ainakin osa ihmisistii
tarvitsee ohjausta ja valmennusta el?ikkeelle
siirtymisess?i. On my6s muistettava, ettii suh-
tautumiskysyrrys ei koske ainoastaan eliik'
keelle siirtyvii?i, vaan mycis hiinen ympiiris-
tdiiiin, omaisiaan ja tuttaviaan ja laajasti ot-
taen mei1ii kaikkia. Kysymys sn nimiftein
my<is siitii, miten me opimme entistii parem-
min ymmlrtlimiiiin eliikkeelle siirtyvien ja
eliikeliiisten ongelmia.
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Elciketurva
Italiassa

JOUKO JANHUNEN

Kuten useimmissa muissa
maissa Euroopassa my<is Ita-
liassa ellketurvan rakentami-
nen aloitettiin palkansaajista.
Italiassa se tapahtui jo viime
vuosisadan lopulla. Tiillii het-
kellti kiiytiinntillisesti katsoen
kaikki palkansaajat ja lisiiksi
useimmat itsenliset yrittiijet
kuuluvat lakisiiiiteisen el?ike-
turvan piiriin. T[m[ kiivi ilmi
keskusteluissa, joita artikkelin
kirjoittajalla oli tilaisuus kiiy-
dii hetnikuun lopulla Roo-
massa Italian Sosiaaliturvalai-
toksen (Istituto Nazionale del-
la Previdenza Sociale, Iyh
INPS) ja er?iiden muiden
sl?ikkeistii huolehtivien laitos-
ten edustajien kanssa.

YLEINEN ELAKE.
],ANESTELMA TA
AMMATTIALOITTAISIA
ELLKEKASSOIA
Hallinto-organisaation osalta
Italian eliikejiirjestelmiit voi-
daan jakaa kahteen ryhmii6n:
INPS:n hallinnossa olevat
eliikejiirjestelmtit ja omien
t?iysin itseniiisten eliikelaitos-
tensa hoitamat eliikejiirjestel-
miit. Molemmissa ryhmissii on
sekti palkansaajia ettii itseniii-
si[ yrittiiji[ kesittavia erike-
jlrjestelmiii.

INPS:n alaisuudessa pal-
kansaajat kuuluvat joko yk-
sinomaan palkaruaajien ylei-
seen eliikejtirjestelmtiiin tai
tiimiin jiirjestelmlin maksamia
el2ikkeit[ tiiydentiiviin am-
mattialoittaisiin el2ikejiirjes-
telmiin taikka sellaisiin am-
mattialoittaisiin eliikej&irjes-
telmiin, joiden piiriin kuulu-
vat ovat palkansaajien yleisen
eliikejiirjestetn?in ulkopuolel-

la. Ttiydentiivtit eliikejiirjes-
telmiit on merimiehillii, vero-
virkailijoilla, yksityisten kaa-
sulaitosten palveluksessa ole-
villa ja kaivosmiehille. NZime
vakuutetut kuuluvat siis kah-
teen eliikejlrjestelm?i6n: pal-
kansaajien yleiseen el2ikejlr-
jesteLniiiin ja omiin jlrjestel-
miinsti. Sitii vastoin julkisten
Iiikennelaitosten, julkisten pu-
helinlaitosten sekii julkisten
ja yksityisten s[hk<ilaitosten
palveluksessa olevat sekii li-
s?ihsi lentoyhticiiden lentiijat,
roomalaiskatoliset ja ei-roo-
malaiskatoliset papit kuuluvat
vain omiin eliikejiirjestelmiin-
sii, jotka niiin muodorn kor-
vaavat palkansaajien yleisen
eliikej iirj estelmiin.

Yhteens[ nlissti palkansaa-
jajtirjestelmissii on noin 12
miljoonaa vakuutettua eli
60 /6 koko ty<ivoimasta. Pal-
kansaajien yleisessii jErjestel-
mlssii on 11,5 miljoonaa va-
kuutettua, tiiydentiivissii elii-
kejiirjestelmiss[ 125 000 ja
korvaavissa ellkej?irjestelmis-
sd, 325 000 vakuutettua. Va-
kuutettujen lukumiiiirdn osal-
ta tiiydentlvZit ja korvaavat
jiirjestdmzit ovat Italian olo-
suhteet huomioon ottaen pie-
ni2i. Suurin niistii on julkisten
liikennelaitosten palvelukses-
sa olevien jiirjestelmii
I 10 000 vakuutettua - ja pie-
nin ei-roomalaiskatolisten
pappien j[rjestelm[ - vain
330 vakuutettua.

I t s e niii s t e n yrit t dj i e n elake-
jlrjestelmistii INPS:n hallin-
nossa ovat maanviljelijoiden,
kiisiteollisuuden harjoittajien
ja kaupan alan yrittiijien el[-
kejflrjestelm[t. N6issa kol-

messa erillisessii jiirjestelmiis-
sd on yhteensii 6,3 miljoonaa
yrittiijiiii ja avustavaa per-
heenjiisentii: 3,5 miljoonaa
maanviljelijtiii, 1,4 miljoonaa
kiisiteollisuuden hadoittajaa
ja samoin 1,4 miljoonaa kaup-
piasta.

Palkansaajien tiiydentiiviii
ja korvaavia sekii yrittiijien
el2ikejtirjestelmil kutsutaan
Italiassa joko erityisjiirjestel-
mln tai vakuutuskassan ni-
mell[. Kutakin jiirjestetniiii
varten INPS:ssii on erityis-
osastonsa, jotka toimivat var-
sin pitkiille hyvin itsendisesti.
Vakuutetuilla on sananvaltaa
omien jiirjestekniense ha[in-
toon INPS:n osastoissa toimi-
vien valvontalautakuntien vii-
lityksellii. Ao. palkansaajillaja yrittiijiile on edustajansa
niiissii lautakunnissa. Muutoin
INPS:n yleisissi hallintoeli-
miss6 ovat edustettuina sekil
vakuutetut, tyrinantajat ettii
valtiovalta.

INPS:n muusta kuin elii.ke-
vakuutukseen liitryvestii toi-
minnasta voidaan mainita, et-
tii sille kuuluu myos yleisen
tycittomyysvakuutuksen ja
perheavustusjiirjestelm[n hal-
linto sekl lislksi sairausva-
kuutuksesta erotettu tuberku-
loosivakuutus. Muu osa sai-
rausvakuutusta ja tapaturma-
vakuutus kuuluvat kahdelle
erilliselle vakuutuslaitokselle.

INPS:n ulkopuolella omine
eld kel ai t o ksine e n ov at seuraa-
vien palkansaajien ja itseniiis-
ten yritt[jien elflkejiirjestel-
mdt: valtion, kuntien ja jul-
kisten laitosten palveluksessa
olevat, teollisuuden ja kaupan
johtotehtZivisse olevat, maa-
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talouden toimihenkiltit, kaup- tii. Palkansaajille vanhuuseld- kil6ile on alentunut ll2:aan
paedustajat, viihdealan henki- ke maksetaan useimmiten 60 jatycintekijoillii 1/3:aan. Ty6-
itrsto, sanomalehtimiehet, liiii- (miehet) ja 55 (naiset) vuoden kyvytttimyyden arvioinnissa
kerit, eliiinl?i2ikiirit, lakimie- iiiss?i vtihintiiiin 15 vakuu- otetaan huomioon - hieman
het, apteekkarit, kiitilcit ja in- tusvuoden jiilkeen. Vakuutet- samaan tapaan kuin TEL:ssa
sintiorit. Lisiiksi eriiilH muilla tu, jolla ei ole 15 vakuutus- Suomessa - vakuutetun ai'
viel?i pienemmill?i ammatti- vuoita, voi vapaaehtoisesti jat- kaisempi tyti, ikii, sosiaaliset
ryhmillii on omia eliikejiirjes- kaa vakuutuslaan ja vakuu- ja taloudellis$.ymperistdteki-
t;knie. Yhteensl niiiden jer- tusmaksujen maksamista vaa- j?it sekii lisiiksi sukupuoli ja
jestelmien piiriin kuuluu noin dittavan viihimmiiisvakuutus- mahdollisuudet palata. kun-
2 miljoonai vakuutettua. ajan saavuttamiseksi. Tiihiin toutuksen kaufta takaisin tyti'

15 vuoden vakuutusaikaan eliimiiiin. Niime siiiinncikset
ELAKKEET ENS/N lasketaan mukaan sotilaspal- koskevat itseniiisiii yrittiiji2i
PALKANSAAIILLE velukseen kefetty aika sekii sek[ palkansaajia yleisess?i

Kuten kirjoituksen nlu5sa saiqpSs-.ja tycittc;Tyysala!. It- elii.lejiirjestelmlssii. . lriiissli
-uioittii.r, ialkansaajie;-;E sen?iisill?i. yrittiijille- el?ikeiiit palkansaajien ammattialoittai-
keturvan rakentaminei-- uloi- ovat korkeammat kuin pal' sissa j?irje.-stelmissd on- S".-*
tettiin yleisen erate;-iriestei- kansaajilla: miehillii 65, nai- niiist[. poikkeavia miiiiriiyksiii.
*ao oruttu jo viime';;;-G- silla..60 v.uotta. Niiitii ikiirajo- Italian eliikejiirjestelmlt
dalla. Vakuutus ofi tiiUtiin ja k[ytetiiiin myos eriiissl pal- muistuttavat It?i-Euroopan
lritinfi, vapaaehtoista. fs- tary.aajajiirjestelmiss?i; esim. eliikejiirje-stelmiii siinii' ettji
kolliseksi se tehtiin 

-*on* teollisuuden johtotehtevissd perhe-eliikkeeseen oikeutettu-
lgzo. palkansaajien vi"i*" glevill1. Vanhuuseliike voi- jen piiri .ulottuu laajemmalle

"iZ*"1ari".t.fr"a 
i,u.ittii" n"- a1*.I?ihes kaikissa.jiirjestel- lru!1 yain "perinteellisesti"

rusteellisesti viimeksi ;;fi" missd maksaa itist[ riippumat- lesliin ja lapsiia..Perhe-el2ike
1969, jolloin *rn. -uui"ttiin ta, jos vakuutetulla on taka- maksetaan naisleskelle ja tyti-
egkkeiden laskutapaa. 

-'[r1 naan ainakin 35 vakuutus- k5ffitomiille miesleskelle.
palkansaajarynmien'fivae"ta- vuotta-ja h?in-.lopettaa !1,_trry -L3nsille 

eliikettii maksetaan
i,ia i" korvaavia dek;jerd- teon. Normaalissa el2ikeiiissii 18 vuoden ikiiiin saakka, mut'
t.f,"ia p"ruri"ttiin "ehilli;;- 

otettuna .ellke ei edellytii ta jos lapsi ia.t|* opiske'
rassaarr. Ensimm[isen?i ;r1uu1 tycinteon lopettamista. luaan, ellke voidaan maksaa
oman j[rjestelmflnsii;;ir"i;- 5;ri eliikeiiiriestelmien vffi- aina 26 vuoden ikiiiin saak'
het - vuonna t9l3 :-il;ii- lti on yhteiitoimintaa eliikeoi- k1, mikiili opiskelu tapahtuu
meisen[ lentiijiit - ,uoro" keuden saamisessa siinti muo- yliop-istossa, muutoin 2.1 .yuo'
1965. Ensimmiiiset huomatta- dossa, ett'i vakuutettu, joka den ikiiiin asti' Jos leskeii tai
\n"-rrut yrittiij[ryhm?it tulivat ei omassa erityiseltikejaijes- lapsia ei -ole, perhe'elflke voi'
lakisiiiiteisen 6fai."tu** fii- temasszian esim."vakuutirsajan daan maksaa edunj?ittiijiin 65

riin vasta 1950-luvulla; .u:r*- lyhyyden vuoksi pytty *."it' yuottl tiiyttiineilg vanhemmil'
viljelijiit vuonna 195i,-iesi- ..nii* eltikettii,^ voi pyytiii 1.",*' jos heitiikiiiin ei ole'
teoilisuuden harjoittaiai vuon- matsamiensa vakuutusmii<su' tydkyvyttomitle ja-.naimatto'
na 1959 ja kauipiaai;;; jen riirtii-istii INPS:lle. Te- qifle sisarille ja veljille' jotka
1966. lNpS:n ^ rltopoofiriu '"ia f.or["" jopa INPS:n ulkg- o.livat taloude]lisesti riippuvai-
et?ikej?irjestelmia ori iienim- puolisia " &arcla4otelmiii. sia edunjlttiijiistii-ja jotka ei-
mitle'yittZijiiryhmille^kuiten- toisaalta on mytri mahdoUis- v6! saa omaa eltikettii'
kin perustdttu jo tiitii aikai- ta siirtiiii vakuutusmaksut Vuodesta 1969 liihtien on
semmin. INPS:n ulkopuolella olevalle erityisestii INPS:n yhteydess?i

jlrjestelmiille, kun vakuutettu toimivasta rahastosta makset'
TAVANOMAISTEN siirtyy sellaisen alaisuuteen. tu avustusluontoista, tasasuu-
ELLKKEIDEN LISiKSI Tydkyvyttdmyyseliikkeen ruista sosiaa./ista eliikefiA sel'
MUITA ETUUKSIA ,ur,riin"o edettiiaevakuutus- laisille 65 vuotta tiiyttiineille
Kaikki Italian eliikejlrjastel- maksujen maksamista vtihin- henkil<iills' joilla ei ole mitiiiin
mat pappie.r jarjesteimiii lu- tiiiin ,iiaeta vuodelta, joista t9.l9ia' Periaatteessa t2imln
kuun ottamatta maksavat van- ainakin yhden vuoden on pi' eliikkeen voivat saada kaikki
huus-, tycikyvyttomyyi- ja tiinyt kuiua tytikyvyttttmyytdi Italian kansalaiset'
perhe-eliikkeiiii. Viimeksi viilittomtisti edeltiineen viiden Useimpia INPS:n ulkopuo-
mainitut puuttuvat pappien vuoden aikana. Ellke makse- lella olevia el?ikejiirjestelmil
molemmisia el?ikejiirjestelmis- taan, jos ansiokyky toimihen- on pidett?ivii pikemminkin so-

11



siaaliturvajiirjestelminti kuin
eliikej[rjestelminii, koska niis-
tii maksetaan eliikkeiden li-
s?iksi tytitt<imyys-, sairaus-
perheavustus- ja tapaturma-
etuuksia. Niiiden j5rjestelmien
piiriin kuuluvat eivdt tiilltiin
ole mukana vastaavissa muis-
ta palkansaajia ja yrittiiji?i
kattavissa sosiaaliturvajlrjes-
telmissii. Eriiisiin niiistii jiir-
jestelmistii sis?iltyy etuuksia,

joita on vaikea sijoittaa edes
sosiaaliturvaan Luuluyaksi.
Esim. sanomalehtimiesten jiir-
jestelmlssii mycinnetii[n sti-
pendejii vakuutettujen lahjak-
kaille lapsille, annetaan va-
kuutetuille lainoja huomatta-
vasti alle klyviin pankkikoron
ja myydiiii.n heille asuinhuo-
neistoja liihes nimellisillii kuu-
kausittain tapahtuvilla osa-
maksuilla.

PALKANSAAIILLA
ANSIOEL,IKKEET,
YRITTiIILL,I
TASAELiKKEET
Kaikkien muiden palkansaa-
jien paitsi pappien eliikejtir-
jestelmiss[ eliikkeet miiiirfly-
tyviit aktiiviajan ansioiden ja
vakuutusajan pituuden mu-
kaan. Tiiydet eliikkeet voivat
er?iiss?i jiirjestelmiss[ yltiiii jo-
pa 90 !o:n eliiketasoon.

t=r

t2
l'iR

E' sf
1$



INPS:n hallinnossa olevissa kuitenkin sama v4himmiiis- "sosiaaliturvaveromerkeillii",
ieeniiisten yrittiijien - maan- miiiirb kuin vanhuusellikkeis- jotka liimataan kunkin vakuu'
viljelijtiiden, kiisiteolisuoden s[. Perhe-eliikkeistti lesken- tetun henkiltikohtaiseen va'
naijoittajien ja kauppiaiden eliike on 6OEo, tliys-grvgn kuuluskirjaan. Lisiivakuutus-
efEle;a4ixtedisg 'ilekkerut +07o, puoliorvon 2O-Yo -ia maksun maksamiseen osallis'
eiviit' riipu ansioista vaan muiden 

- omaisten kunkin tuvat sekE vakuutetut ettii
meksetuis^ta tasasuuruisista 15 /o edunjettitjZin saamasta ty<inantajat. L--isiivakuutus'
vakuutusmalcuista. INPS:n ekitkeestii tii siitii eliikkeestii maksu on UilH hetkellii
naUinnon ulkopuolella olevis- johon tZim?i kuollessaan oli oi- 20.65 /o ansioista.l miljoonan
* irittiiji"n edkejiirjestelmis- i<eutettu. Orvolle, jonka- {ili lir..l, kuukausipalkkaan asti.
sa hattlet siUi vastoin poik- on kuollut, maksetaan edelli- Lis?ivakuutusmaksusta tydn'
keuksetta miiiiriiytyviit ^arlstii- sesfii poiketen 40!o edunid't' gtajan olqyJl 213 iava'
ui"j"" ansioidenla vakuutus- tiijnn ilekkeestii. Sama miiiirii kuutetun 1/3. Tydnantaja! on
uiuii pit*6"" -,if"-. m"aksetaan myds orvollgt jol- velvoitettu ilmoittamaan joka
-Faft-r*iien yleisess?i elii- ka isl on kubflut ja iiitisol- vuo-si_palveluksessaan oleville
rciariCtif*issa LHtteet las- minut uuden avioliiton. Per- henkiloille ne vakuutusmak'
tettiih vuoteen 1969 saakka he-eliike ei saa ylittiiii edun- sut, jotka he edellisen vuoden
maksettuihin vakuutusmak- jet*ijen ekikkeen mtiiiriiii. aikana ovat maksaneet
ruini, perustuen. Nykyisin 

" 6ikki el2ikkeet on sidottu INPS:lle. Ttillii tavalla vakuu'
eltikettiikailtuul.SsE;eidke- elinkustannusindeftsr'in, jonka tetut ptiSsevzit val.vomaan, et'
palkasta kutakin vikuutus- perusteella yleisess?i eliikejir- tii heidiin elIkeoikeutensa on
vuotta kohti. Tiitii laskutapaa jestelmiissti eliikkeitii korote' kunnossa.
sovelletaan taannehtivasti 

'taan, kun indeksi on noussut Tyonantajien ja vakuutet-
my6s vuotta 1969 edeltiinee- viihintiiiinzTo. Muissa jefJes- tujenkeskeinenvakuutusmak'
Gr "it*r. Eliikepalkka las- telmissii kor&ukset -tapahtu- sujako on edellisen kaltainen
k;td tesmpA*ana kolnel- vat yleensd miiiirtiajoin, jo.9 qVQs palkansaajien tiiydentii'
ta larhaaltaiuodelta viimeis- indefsi on siihen mennesst vissii ja korvaavissa eliikejlr'
ten'viiOin vuoden ajalta en- kohonnut vaadittavan mii[' jestelmissl. Vakuutusmaksu-
nen elzikkeelle siirtymis*i. ran. prosentit ovat korvaavissa i6r-
iaya"rci eliikkeelsi tulee iestelmiss?i - -poikkeuksetta
T4loetakepalkasta+riu"l]iil yYPYXIIISIA----- 'paau" 20. Teyd?:nuivissii elii-
tuwtroden j?ilkeen. vr;;;;" VAKUUTUSMfIy!4 .. i<ej[rjestelmissii maksut ovat
1976 liihtiei eliikkeen [u.tto- Piiiiosa Italian lakis?iiiteisest[ huomattavasti alhaisempia;
misprosentiksi tulee 2, jolloin sosiaaliturvasta rahoitetaan esim. merimiehilld tyinanta-
tiiysi eltike nous@ 8Tl":in. jakojiirjestelmiillii, jossa.-yuo- jat maksayat 67o.ia,*'o-
iirioin myos eliikepamiiUs- iittain kootaan suunnilleen tel'rrt l.s.Vo ansioista. .Timiit".ifi*i"froksi btetaan l0 sen verran vakuutusmaksuja selittyy..sii$, gttii nlihin jiir'
;iili.Ail;tta nykyisten vii- kuin sosiaaliturvan kustan- jestelmiin kuuluvat maksavat
den vuoden "."-ot* iaik- nukset samana vuoilla edel- vakuutusmaksuja mygs- gal-
kiin el6kkeisiin maksetaan ko- lyttiiviit. Tiime ei kuitenkaan kansaajien yleiselle 

- 
elj$ejer'

rotus huollettavasta aviopuoli- [oske eliikevakuutusta, jossa jestelm2ille. INPS:n hallinnos'
;;rA j" hprista. en*eiit6 on osa vakuutusmaksuista rahas- sa olevissa yrittiijien eliikejiir'
seUi vanimmZiis- ett?i enim- toidaan tulevia ellikesuorituk' jastetniss?i vakuutusmaksut
.air-:ieret. Yleinen, jo kauan sia varten. ovat kaikille vakuutetuille sa-

uoi-"r* otlut kiiytiint<i Ita- Palkansaajien yle-iserssii glti- ryn suuruiset, tulotasosta
liassa on maksaa 6tiitteet 13 kejiirjestelmiissii on kahdenlai- riippumattomat.
kuukausieriinii; 13. kuukau- sia vakuutus6aksuja: perus- Valtto osallistuu palkansaa'
6-Aekt j"rtukuussa. vakuutusmaksut ja lisiivakuy- i1e1 el2ikkeiden kustannuksiin- iyii,iyryi1myyseliikkeenii tusmaksut. Tytinantajat mak- yleisessii eliikejtujestelm?issii
maksetaan vain se miiiirti, jo- savat peruivakuutusmaksun summalla, joka kattaa 

- 
noin

ka vakuutetulle oli eniinyt yksiniiiin. Sen suuruus on vain 20 /o kustannukgista. Muissa
kertyii vanhuuseliikettii tyo- 0.1/o palkasta. Maksua var- palkansaajien , jeriestelrrrssa
iyuyttti-yyAen sattuessa. 'iu- t"n'vatuutetut on jaettu an' valtio on mukana rahoituk-
iJri" p"fulfusaikaa vanhuus- sioiden mukaisesti 40 tulo- sessa vain merimiesten el[ke'
eliikeikliiiin ei esim. Suomen luokkaan, joiden yllrajana on j?irjestelmiissii. Kaikissa
tyti"iat"ja.j"stelm[n tapaan I miljoolag liiran (6 000 mk) INPS:n hallinnossa olevissa
tasketa L6i<keeseen oikeutta- kuukiusipalkka. Perusvakuu- yrittiijien eliikejlrjestelmiss?i
,ut.i ajaftsi. Eliikkeillii on tusmaksu tilitetii"iin erityisillii valtio maksaa osan eliikeme-
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noista. Suurin valtion osuus
on maanviljelijdiden jerjes-
teLnilssl, jossa valtio vastaa
noin puolesta kaikista kustan-
nulsista. Papisto niiytiiZin Ita-
liassa yhdistett2iviin l2iheisesti
yrittiijiin paitsi eliikkeiden
miiiiriiytymisen mycis vakuu-
tusmaksujen osalta. Valtio
maksaa hieman alle puolet
pappien eliikemenoista heidiin
molem m issa eliikej?irj estelmis-
stliin. Avustusluontoiset so-
siaaliset eltikkeet pyritiiiin l?i-
hivuosina rahoittamaan koko-
naan valtion varoista. Tiillii
hetkellZi ne maksetaan INPS:n
rahastoista.
ELLKETASON
KOROTUKSIA IA
IARIESTELMIEN
YHTENAISTiMIS-
PYRKIMYKSI.l
Eliiketurva on Italiassa siltii
osin kunnossa, ettd se ulottuu
kiifenndllisesti katsoen koko
viiesto<in. Eliiketurvan taso
on kuitenkin vielii alhaisempi
esim. muihin Euroopan ta-
lousyhteis<in jiisenmaihin ver-
rattuna. Talousyhteisdn jul-
kaiseman tutkimuksen mu-
kaan vanhuuselflkemenot asu-
kasta kohti vuonna 1970 oli-
vat Italiassa 732 mk, kun ne
esim. Ranskassa olivat 1050
mk ja LiinsiSaksassa 1506
mk. El2iketurvan tasoa pyri-
tiiiin kuitenkin jatkuvasti ko-
hottamaan. Teta merkitsee
mm. palkansaajien yleisessd
el?ikejiirjestelmiissii eliikkeen
karttumisprosentin nostami-
nen vuoden 1976 alusta 2pro-
senttiin ansioista vuotta kohti.

Toinen eliiketurvaan liitty-
vii kysymys, johon viime ai-
koina on alettu kiinnittiln yhn

enemmiin huomiota nimen-
om&rn INPS:n piirissii, on
hallinto-organisaation haja-
naisuus. Organisaatiota pyri-
t?i2in nyt yksinksrtaislamaan.
Tavoitteena on toisaalta liit-
tiiii kaikkein pienimpiii eliike-
jiirjestelmiii toisiinsa ja toi-
saalta siirtiiii palkansaajien
yleistii eliikejZirjestelmtiti kor-
vaavia jiirjestelmiii tiiydentii-
viksi jlrjestelmiksi. Parast'-
eikaa on Italian parlamentis-
sa kdsiteltiiviinzi lakiehdotus,
jolla kaksi pientii el2ikejtirjas-
tekntiii - roomalaiskatolisten
ja ei-roomalaiskatolisten pap-
pien el2ikejiirjesteLniit - lii-
tetiiiin yhteen. Liitos ei ole
viel[ saanut parlamentin siu-
nausta, mutta sitii pidetiiiin
todenniikoisenii. Yksi korvaa-
va jiirjestelml - yksityisten
kaasulaitosten palveluksessa
olevien el2ikejiirjesteLne -siirrettiin jo pari vuotta sitten
tiiydentiiviiksi jiirjestelmiiksi.
Eliikejlrjestelnien yhteenliit-
tiimisessii on erityisen?i vai-
keutena se, etti monet j6rjes-
tetnet sis?iltiiv?it etuuksia, joi-
ta toisilla ei ole lainkaan. T[-
mii koskee varsinkin INPS:n
ulkopuolella olevia eliikejlr-
jestelrniti eikii niiden taholla
olekaan ilmennyt halukkuutta
j[rjestelmien yhdist?imiseen.
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Elrikkeiden indeksi-
tarkistus eri maissa

Kansainv?ilisen sosiaaliturva-
jiidesttrn ISSA:n julkaisu So-
cial Security Bulletin esitti jo-
kin aika sitten katsauksen eri
maiden soveltamiin sosiaalis-
ten etuuksien indeksitarkistus-
menettelyihin. Artikkelin mu-
kaan el;ikkeitii tarkistetaan
miiiirlajoin indeksien perus-
teella kolmessakymmeness[
maassa.

Artikkelissa todetaan, ettii
vaikka tarkistuksia nimitetiiiin
"automaattisiksi", ovat el6k-
keiden korotukset todella au-
tomaattisia vain muutamassa
maassa. Useimmissa maissa
jokin neuvoa antava elin an-
taa, suosituksia korotusten
m?iiiristii. Piiiittrksentekij[in ei
vtilttiimettii tarvitse seurata
eiv?itkii ne aina seuraakaan
niiitii suosituksia.
HINTAINDEKSI
Mainitusta kolmenkymmenen
maan joukosta viidessiitoista
(Belgra, Kanada, Tanska"
Ecuador, El Salvador, Suomi
Italia, Japani, Luxemburg
Ruotsi, Englanti, USA, YIA-
Volta" Jugoslavia ja, Taire)
eliikkeiden tarkistus on riip-
puvainen jostakin hintaindek-
sistii.

(rrkin niiistii maista kiiyt-
tiiii jossain m?i6rin erilaista
indeksiii: kuluttajahintaindek-
si, elinkustannusindetsi, v?i-
6i1gii5ftiatrindeksi jne. Kulu-
tuksen rakenteet ovat erilai-
set ja indeksien sistiiset paino-
tukset poikkeavat eri maissa
huomattavasti toisistaan, vaik-
ka indekseilll olisikin sama
nimi.
PALKKAINDEKSI
Argentiinassa" Australiassa,

Boliviassa, Chiless?i (toimi-
henkiltrO, Suomessa (ansioihin
suhteutetut el?ikkeet), Rans-
kassa, Saksan Liittotasaval-
lassa, Israelissa ja Hollannis-
sa etuuksien m[iiril tarkiste-
taan yleisten palkkaindeksien
pohjalla. Niim[ maat pitiivtit
perustana jotakin yleistii val-
takunnallista tasoa.

Eraat maat kuten Brasilia
ja Meksiko tarkistavat eltik-
keitii vtihimmiiispelkksjsn
muutosten perusteella. Joissa-
kin tapauksissa taas viihim-
miiispalkat on sidottu vuoros-
taan hintojen korotuksiin.

Norja tarjoaa esimerkin se-
kii palkka- ettii hintaindeksin
kiiytosEi. Se soveltaa kulutus-
hintaindeksin ja altiiviv?ies-
tcin keskim?iiirdiseen ansioon
perustuvan indeksin yhdistel-
miiii.

TALKEENIAANEISYYS
Inflaation kausina etuuksien
tarkistamiselle on aina ollut
ominaista pienempi tai suu-
rempi j?ilkeenjiiiineisyys. Sii-
hen kuuluu my6,s itse menet-
telytapoihin sisiillytetty siiiin-
tomliiirtiinen viiviistyninen,
jonka tarkoitus on lieventiiii
etuuksien korotusten vaiku-
tusta.

Tiisf5 menettelystii on vii-
me vuosina jossain miierin
luovuttu sen huolestumisen
vuoksi, jota lisiiiintyven in-
flaation vaikutus etuuksien
ostovoimaan on aiheuttanut.
Monet maat ovat tihentiineet
indeksitarkistulsia ja lyhentii-
neet indeksin nousun viralli
sen vahvistamisen ja vastaa-
van etuuksien korotulsen vd-
listii aikaa.

HYVITYSTI,
VIIVZSTYMISISTi
Indelsitarkistusten viiv?isty-
misien ja korotusmallista
poikkeamisien hyvittiimisessi
keytetiiiin kahta menetetnii2i.
Ensimmiiinen niistii kesittiiii
piiiittiivien elinten oikeuden
ottaa huomioon erilaisia ylei-
siit tekij<iitii, lisfltii tai viihen-
tdii korotusmiiiiriiii tai jakaa
korotus useamman vuoden
osalle inflaatiovaikutuksen
supistamiseksi mahdollisim-
man vd.hiin.

Toinen menetelmii sallii
voimassa olevasta tarkistus-
mekanismist?i erilliset harkin-
nan mukaan suoritetut tarkis-
tukset hallinto- tai lainsiiiidiin-
tcitoimin. Tetii menetelm?iii
kiiytet?iiin muun muassa Uu-
dessa Seelannissa, Belgiassa
ja Hollannissa.

Niiistii kompensointimene-
telmistii johtuen monissa
maissa ei ole niin l[heistii yh-
teyttid indeksin ja toisaalta
eliikekorotusten kesken kuin
eliikkeiden indeksitarkistus-
menettely antaisi aiheen odot-
taa. Liiheisin yhteys eliikein-
deksin ja toisaalta tarkistus-
ten perustana olevan indeksin
viililH on Ruotsissa" jossa tar-
kistusten viliajat ovat lyhyim-
m[t.
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Kans ainv rili s e n s o s iaaliturv aj cirj e st o n
pcicisihteeri vaihtuu
Tohtori Leo Wildmann, Kan-
sainvdlisen sosiaaliturvajiirjes-
ttin ISSA:n ftaksikymmentii-
viisi vuotta palvellut piiiisih-
teeri, siirtyy tehtiiviistiiiin vuo-
den vaihteessa. Hdnen seuraa-
jakseen on ISSA:n valtuusto
valinnut jiirjest<in sihteerist<is-
s[ ty6skentelevln suunnittelu-
ja tutkimuspiiiilliktin Madimir
Rys'in.

ISSA, International Social
Security Association, on Kan-
sainviilisen tyojiirjesttin (ILO)
yhteydessii toimiva sosiaali-
asioita hoitavien ministeritii-
den, keskusvirastojen ja lai-
tosten yhteistytielin. Peesih-
teeri Wildmannin toiminta-ai-
kana jiirjesttl on kasvanut,
kuten ISSA itse tiedotteessaan
luonnehtii, pienestii organisaa-
tiosta yli kolmesataa jiisenyh-
teisde kesittiiviilsi ja sataneljii
valtiota kattavaksi kokonai-
suudeksi.

Juhlallisessa jiilhyviiisistun-
nossa Kansainviilisen tytijflr-
jest<in apulaispiiiisihteeri P.
Astapenko itnaisi tohtori
Wildmannille kaikkien j?isen-
jiirjest<ijen kiitollisuuden.
Pohjoismaisten jbsenten ni-
missii puhui Ruotsin F<irsiik-
ringsbolaget Pensionsgaranti'n
toimitusjohtaja Sven Hyd6n
seuraavaa:

"Ihmiset ovat erilaisia, ja
he hoitavat velvollisuutensa
eri tavoin. Tulokset nayt-
tiiviit, mikii tapa on hytrdyl-
lisin. Kasvu on muuan tdl-
lainen tulos, tiedon levil-
minen on toinen, ajettavan
asian tiirkeydestii kiinnostu-
mattomien vakuuttaminen on
kolmas, uusien elinik[isten
ystiivien saaminen on nelj?is,

sovitteluratkaisuihin p?iiisy on
viides, huomattava ja korkea-
laatuinen kirjallinen tuotanto
on kuudes.

Te, Mr. Leo Wildmann,
olette mii2iriitietoisella, innos-
tuksen tiiyttiimiilH, tarkoituk-
senmukaisella ja strategisesti
oikealla toiminnallanne yltii-
nyt tytisaavutuksiin, jotka
t?iyniiv?it kaikki riisszi luetel-
lut tulosvaatimukset. Teidiin
toimintanne ideoiden tuotta-
jana niiden tarpeisiin, jotka
ovat pffineet apuanne oman
maansa sosiaaliturvan kehittii-
misessii on tunnettua, koetel-
tua ja laajalti arvostettua.

Me neljiin Pohjoismaan -Tanskan, Suomen, Nodan ja
Ruotsin jtisenlaitosten
edustajat haluamme kiitfiie
Teitii pitkiistii ja arvokkaasta
palveluksestanne ja erityisesti
monista vierailuista, joita olet-
te tehnyt meidln maihimme.
Teid?in arvokas toimintanne

ja kokemuksenne ovat saatta-
neet Teid?it kosketuksiin mo-
nien sosiaaliturvaa harrasta-
vien maanmiestemme kanssa"
ja monet meistii saamme iloi-
sina ja ylpein?i lukea Teidiit
ystiiviimme. Jotkut pohjois-
maisista ystiivistiinne ovat jo
siirtyneet pois joukostamme

muun muassa Tanskan
Larsen, Suomen Jylhii ja
Ruotsin Christensson - mie-
hiii, jotka varmasti muistatte
sosiaaliturvan ja ISSA:n toi-
mintojen piiristii.

Emme ole tiiiill?i sanomzrssa
jiiiihyviiisiii, vaan kiittiim?iss?i
Teitii toiminnastanne ISSA:n
piiiisihteerine. Tie&itte ole-
vanne tervetullul uraihimmg
ja toivomme, ettii vastainen
toimintanne ISSA:n konsulta-
tiivisissa tehtiiviss[ toisi Tei-
dlt uudelleen meidiin kulmal-
lemme maailrnaa. Tarpeeton-
ta sanoakin, ettii olette aina
yhtii tervetullut yksityismat-

16



Palkkaindeksi ja markkamcicircit
vuonno 1975

kailijanakin.
Muuan syy suosioonne on

se, ettii esiintyrnisenne vai-
keimmissakin tilanteissa vas-
taa usein koeteltua totuutta:

Luonteva miini
vaikka paikka on fiini
on viisaampi
ja hauskempi
kutn juhlava rurama
kun ollaan vapaana.l)

Toivoisimme Teidiin otta-
van vastaan lahjan muistona
maidemme jiisenlaitoksilta.
Se on Arabian tehtaan kera-
miikkaa Suomesta, tunnetun
tehtaan omistajissa on yrityk-
sifl ainakin kolmesta Pohjois-
maasta ja useita pohjoismai-
sia yksityishenkiloitii. Taiteili-ja on Birger Kaipiainen,
maailmankuulu suomalainen
tekijii."

Tohtori leo Wildmann jat-
kaa toimintaansa ISSA:n pii-
rissii konsultatiivisissa tehtii-
vissii.

Uusi piiiisihteeri Vladimir
Rys (aO on Englannin kan-
salainen, valmistunut Lontoon
talo udellis-valtiotieteellisestii
korkeakoulusta ja vlitellyt so-
siologian tohtorilsi Pariisin
yliopistossa. Hiin on toiminut
ISSA:n palvelulsessa vuodes-
ta 1960, liiheisessii yhteisty6s-
sii nykyisen ptiiisihteerin kans-
sa, ja hiinen erityiseksi ansiok-
seen mainitaan ISSA:n tutki-
mustoiminnan edistiiminen.
ffi
t) Private faces

in public places
are wiser
and nicer
than public faces
in private places.

Lain tai asetuksen kohta, jossa
markkamiiEriistil on siiEdetty
TEL 1$:nlmomentti

momentti
momentti
momentti
momentti
momentti

YEL
lvtYEL
IVIYEL

momentti
momentti
momentti

Ty<intekijtiin eliikeasetuksen 9 $:ss?i ja lyhytaikaisissa ty6-
suhteissa olevien tytrntekijiiin elEkeasetuksen 9 $:ss?i tarkoi-
tettu palkkaindeksiluku vuonna 1975 on 383. Vuoden 1974
indeksiluku on 315.

Seuraavassa on lueteltu ty<ieltikelakien mukaiset markka-
miilr?it vuoden 1975 palkkaindeksilukua vastaavina-

LEL
LEL
LEL
YEL
YEL

90,00
200,00
800,00
200,00

50 000,00
3 000,00

l0 000,00
8 000,00

20 000,00
500,00
ss0,00
225,W
125,00
50,00

2200,00
3s,00

6 000,00
6 000,00
2200,N

5$:nl
7$:nl
7g:n4
7$:n1
9$:n2

19 $:n 5
1$:n3
8$:n2

Alkuperf,inen
markkam?iiirfl

lvlarkkamii6r[
vuoden 1975

alusta
242,75
766,N

3 064,00
766,00

97 208,12
5 832,49

t9 441,62
15 553,30
38 883,25

972,08
t 069.29

437,44
243,02

97,21
4277,16

68,05
11664,97
tt664,97
4277,16

MYEL 8
MYEL 10
MYEL 19
MYEA 17

$:n 5
$:n 1

$:n 2
$:n 2

momentti
momentti
momentti
momentti

YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n
soveltamisesta annetun
piiiitdksen 1 $ 250,00 486,M
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Nimityksici
Elciketurva-
keskuksessa

Cr.s;st,,, .ort

El?iketurvakeskuksen hallitus
nimitti 2. 10. 1974 pitimlis-
siiiin kokouksessa Eliiketurva-
keskuksen lainopilliseksi joh-

tajalsi varatuomari Lauri
Koivusalon l. 11. 1974 la-
kien.

Varatuomari Koivusalo on
syntynyt 13. 8. 1941. Hiin tuli
Eliiketurvakeskuksen palve-
lulseen l. 4. 1970 alkaen la-
kimieheksi ja l. 6.1971 h?inet
nimitettiin toimistop:ieilikdk-
si ETK:n lainopilliselle osas-
tolle ja l.7.1972lukien apu-
laisosastopiiiillikdksi. TeUi
tehteviie hzin hoiti 30.4. 1973
saakka, minke jiilkeen hen
toimi Tyoeliikekassojen eliike-
osaston piiiillikktinii 31. 3.
1974 saakka. Eliiketurvakes-
kuksen lainopillisen osaston
p?iiillikoksi varat. Koivusalo
nimitettiin l. 4. 1974.

Samassa kokouksessa El5'-
keturvakeskuksen hallitus ni-
nxl11i lsimistopiiiillikko Antti
Suomisen El2iketurvakeskuk-
sen lainopillisen osaston osas-
topiiiillikoksi l. 11. 1974 lu-
kien.

Varatuomari Suominen on
syntynyt 3. 2. 1942. Hiin tuli
Eliiketurvakeskuksen palve-
lukseen 1. 6. 1973 eliiketoi-
miston piiiilliktiksi. Sinii en-
nen hhn tyriskenteli Keskin?ii-
nen Henkivakuutusyhti<i Kan-
san palveluksessa hoitaen
muun muassa laki- ja eliike-
asioita.

Varatuomari Suominen on
tiill[ hetkell?i virkavapaana ja
toimii sosiaali- ja terveysmi-
nisterin poliittisena sihteerinii.

El?iketurvakssleftsgn halli-
tus nimitti 16. 10. 1974 pitz-
miissiiiin kokouksessa ylitar-
kastaja Tapio Karsikkaan
lainopillisen osaston eliiketoi-
miston piiiilliktiksi. Sitti en-miston toimistopiiiillikdlsi
1. ll. 1974 lukien.
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Tietoja tydeldkelaitosten TEL- ja LEL- totminnasta vuonna 1973
r TEL-LEL-PI|RI 3t. 12. 1973 Vakuutus-

yhti6t
Elake-
saati6t

Elake-
kassat

Ty6elake-
kassat Yhteensd

1. Eltikelaitosten luku 8 122 13 4 147

68 472 180 2 5132. Ty6nantajie_l__lylg
3. Henkiloiden luku 797 100 175 600 86 300 190 000')
4. Palkkasumma milj. mk/v, 12 755 3 406 1 316 2862 20 339
II MAKSUTULO I973
1: MaLsululg 1:) !!li. mk 1 062.6 182.8 78.7 200.4 1 524.5

1a. Peruseltiketurva 948.7 182.8 78.7 200.4 1410.6
1b. Listieltiketurva 1r3.9 113.9

III MAKSETUT ELAKKEET 1973
1. Maksetut elti I 000 mk 380 783

1a. Vanhuuse I 59 907
114 753 36 268 1 38 385 670 1 89
il 397 18 521 39 848 272673

1b. Ty0kyvytt6myyseldkkeet 154179 42582 13 959 82011 292731
1c. Ty6tt6myyseltikkeet 584 43 14 510 1 151

1d. Perhe-eldkkeet 44 146 14 613 3772 15 998 78 529
le. Rekisteroidyt lisiieliikkeet 21 967 3 118 2 18 25 105

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eldkkeiden lukumddrd 22 198 5244 1 799 13 873 43 114
I a. Vanhuuseltikkeet 8243 1 930 666 4223 1s 062
1 b. Ty6kyvyttomyyseldkkeet 11 235 2 497 917 7 180 21 829
1 c. Tyottdmyyseldkkeet 224 6 5 340 575
1d. Perhe-eliikkeet 2496 81 I 211 2 130 5 648

2. Et 1 000
2a. Vanhuusel

87 589
32276

24891 6924
I 660 2713

28 098 147 502
7 606 315

2b. Tydkyvyttdmyyseldkkeet 45240 12274 3 452 16 909 77 875
2c. iikkeet s0B

I 565
45

2912
12 481 1M6

3 102 16 2662d. Perhe-eliikkeet
3. Hautausavustusten lukum66ri 60 60

4. Hautausavustukset 1 000 mk 2 091 2 09r

V VOIMASSA OLEVIEN
ELAKKEIDEN EU{KEKANTA
3r. t2. 1973

1. Eldkkeiden lukumiitirii 102 183 2s 863 I 918 67 982 205 946
1a. Vanhuusel2ikkeet 47 392 r2 685 5 463 23732 89 272

1b. Itikkeet 40 405 8 664 3 303 32642 85 014

14 075 4 497
818

1 144 11 126 30842
2. Eltikekanta I 000 mk/v 378 766 I 16 078 3s 922 133 218 663 984

2a. Vanhuuseliikkeet 180017 58 994 19 410 4't 878 300 299
2b. Tydkyvyttdmyyseltikkeet 147931 41 051 12 679 74323 2759U
2c. Ty6ttomyyseltikkeet 787 45 't5 695 1 542
2d. Perhe-eltikkeet s0 031 15 988 3 818 16 322 86 159

VI VAKUUTUSMAKSURAHASTO
(SAATIOILLA ELAKEVASTUU)
3r. r2. 1973

1. Vaku
1a. Peruseltiketurva

asto mk 3692.2
3 135.5

804.5 364.6
804.5 3e.6

765.4 5
765.4 5 070.0

7

1b. Lisaelaketurva
2. Vastuuvajaus milJ. mk

556.7
66.1 1.0

') LEL:n alaisten ty6ntekij6iden arvioitu lukum65r6 vuoden 1973 lopussa..') Maksutuloon ei sisally aikaisempien vapaaehtolsten eldkejtirjestelyjen varoista laklsd6teisten elak-
keiden osalle suoritettuja siirtoja (9.4 milj. mk). Mydskaan ei maksutuloon sisally tyOtt6myyskasso-
jen keskuskassan TEL i2a $rn perusteella vuodelta 1972 suorittamaa vakuutusmaksua ll.5 mllJ.
mk, Joka vuonna 1973 hyvitettiin tydeldkelaltoksille.
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Tietoja tytieltikelaitosten YEL- ja MYEL-totminnasta sekti koko
lakisddteistii toimtnnasta vuonna I 97i

I PllRl 3r. r2. r973

Yrittajien eldkelaklen mukainen toiminta
Maataloue-Vakuutus- Elake- yrittiijien Yhteenstiyhtidt kassat eldkelaitos

TEL:n, LEL:n,
YEL:n ja

MYEL:n mu-
kainen toi-

1. Eliikelaitosten luku
minta

14

1 437 2 774 23 113

II MAKSUTULO I973
l. Maksutulo mi mk

la
77.7 2.7 44.7') 125.1
77.3 2,7 M,7

1 649.6
124.7 1 535.3

1b. Lisdeliiketurva 0.4 0.0 0.4 1 14.3

III MAKSETUT ELAKKEET 1973

1. Maksetut eltikkeet 1 000 mk 61 &r1 1 590 70 148 r33 379 803 568
1a. Vanhuusel6kkeet 27 238 799 24 101 52 138 324 8r r
1 b. Ty6kyvyttdmyyseliikkeet 28771 622 42225 71 618 3&1349
1c. TyOtt6myyseltikkeet 0 132 160 131 1

1d. Perhe-eltikkeet 5 529 169 3 676 9374 87 903
1e. Rekister6idyt lisiieliikkeet 75 14 89 25 194

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eliikkeiden lukumti6rS 5 775 126 26 265 32 166 75280
1a. Vanhuuseldkkeet 2 050 55 8 989 11 094 26 156
1 b. Tydkyvytt6myyseliikkeet 3 116 56 r5582 1875/. 40 583
1 c. Tydttdmyysel6kkeet r3 111 125 700
1d. Perhe-eliikkeet 596 14 1 583 2 193 78r'1

2. Eldkkeet 1 000 mk/v. 23 1U 525 28 129 sl 7s8 199 260
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Ty6kyvyttomyyseliikkeet 12 124 196 18 230 30 s50 108 425
2c. Tyottdmyyseliikkeet ---2d. Perhe-eliikkeet 56 1 340 2 935 r9201

46 170 217 1 263
1 539

V VOIMASSA OLEVIEN
ELAKKEIDEN ELAKEKANTA
3r. t2. 1973

1. Eliikkeiden lukumiiiirti 1s909 340 65 78s 82034 287 980
1a. Vanhuusekikkeet 7 006 174 29 869 37 049 126321
1 b. Tyokyvyttomyysel2ikkeet 6792 123 31 247 38 162 123176
1 c. Ty6tt6myyseltikkeet 13 110 124 942
1d. Perhe-eldkkeet 2 098 42 4 559 6 699 37 541

2. Eliikekanta 1 000 mk/v, 6s 906 1 457 64465 131 828 795812
2a. Vanhuuseliikkeet 32 599 862 27 304 60 76s 361 0&r
2b.
2c.
2d

27 221
eo

6047

457 33 296 60 974 336 9s8
l6kkeet 161 201 1 743

3't04 9 BB8 96 047l6kkeet 137

3r. r2. r973
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk 154.1 5.9 67.5 227.5 5 854.2

la. Peruseliiketurva 151 .7 5.9 67.5 225.1 5 295.1
1b. Lisiiel6keturva 2.4

20

0.0 2.4 559.1

') Ei sisdlly valtion maksamaa osuutta eliikkeisti 31 .1 milj. mk

z loo 434 500
3. Ty6tulot/palkat milj. mk/v. t 289

28

9 395 272 8 389 18 056 70 37r
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Tietoja tydeliikkeensaoiista 30. 9. 1974
Eliketurvakeskukseen saatujen ennakkotletoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEL-el6kelaitoeten
my6nt6mien 30. 9. 1974 voimassa olevlen eldkkeiden lukumiidrdt Ja eldkkeiden keskim66rdt seuraavan
taulukon mukaiset.

VANHAUSELIKKEET

El6kkeensaajia Keskimiirdinen peruselake mk/kk
Elekkeen myontaja Miehet Naisst Yhteensa Miehot Naiset Yhteensa
TEL-el6kelaitokset

Eldkevakuutusyhtidt 238/,0 29521 53 361 473 222 334
El6kekassat 1 943 4 069 60r2 567 228 338
ElAkeseati6t I 076 s 4s9 13 535 562 252 437

TEL-el6kelaitokset yhteensEi 33 8s9 39 049 72908 500 227 354
YEL-el6kelaltokeet 5 297 3 337 I 634 492 358 MO
MYEL-eliikelaitos 18319 18783 37 102 115 62 8B
LEL-eldkolaltokeet 22 685 3 26 305 178 10'l 167
Kaikki ty6ellikelaitokset 80 160 64 789 144949 320 179 257

Lisiiksi edellisistd sai TEL-Iisdelaketta 2434 vanhuuseliikkeensaajaa keskim66rin 671 mk/kk, YEL-lise-
eliikettii 28 vanhuuseleikkeensaajaa sekd MYEL-lisaelaketta 2 vanhuuselikkeensaaJaa.

T Y A KY V Y TT d MY Y S E L.l KKEET ( sisiih tiii os aeltik k ee t )
mk/kk

Elakkeen myontale Miehet
TEL-elakelaitokset

Eldkevakuutusyhti6t 19 818 24 580 44 398 485 219 338
ElSkekassat I 501 2 163 3 6Ar 5s8 245 373
El6kesddti6t 5 767 3 57r I 338 552 286 450

TEL-elikelaitokset
YEL-ela

27 086 30 314 s7 400
s 30r 2 626

504
7 927 419

229
275

358
371

MYEL-eliikelaitos 19471 21 104 40 575 151 b/ 107
LEL-eltlkelaitokset 29746 4 576 34322 240 111 222
Kaikki ty6elakelaitokset 81 604 s8 620 140224 318 163 253

Lisdksi edellisista sai TEL-Iisdeldkette 1 591 ty6kyvyttdmyyseldkkeensaajaa keskimidrin
sekd YEL-lisiieldkett{i 27 ty6lq /yttttmyyselSkkeensaajaa.

V ANHUAS-, TYdKYVYTTAMYYS. I A TYATTAMYYSELAKKEET

s20 mkikk

EI Kes kl maitird i ne n peruee I dke
Miehet Naiset Yhteened Mlohet Nslget Yhteefle6

TEL-eldkelaitokset
El6kevakuutusyhtl6t 43740 il428 98168 478 221 335
El6kekaesat 3 448 6 241 I 689 563 234 351
Elakesaati6t 13 846 9045 22891 558 265 442

TEL-elSkelaitokset yhteened 6t 034 69714 130748 501 227 355
YEL-eltikelaltokset 10 616 5 976 16 592 455 321 407
MYEL-eltikelaitos 37 901 39 916 77 817 1U 65 98
LEL-el6kelaitokset 52 769 8 388 61 157 213 106 198
Kaikkl ty6elAkelaitokset 162320 123 994 286 314 319 171 255

2t
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PERHE-ELlKKEET

Eldkkeen myOntaJe
Elekk.

lukumEdrd

Keakl-
mAArai-

nen eldke
Eldkkeensaalie

El6kevakuutuayhtlOt

Lesket Yhteenr{

r6 014 303 14772 8 123 22895
Eldkekaecat 1 300 328 1 183 672 1 855
ElSkestititi6t 5 176 319 4 U9 1 814 6723

TEL-el6kelaitokset yhteensE 22490 308 20804 10669 3t 473
YEL-eldkelaitokset 2 636 267 2470 1 737 4207
MYEL-eldkelaitos 5 713 78 5193 4456 9&19
LEL-elakelaitokset 12578 137 rl 810 7 449 19259
Kaikki tydelSk6laitokset 43 417 226 40277 24311 64 588

Edellisiin keskim6ariin sisaltymatt6mien TEL-lls6etuJen mukalsten perhe-eldkkelden lukumSdrd oll I 149
ja keskimAara 514 mk/kk. TitA perhe-elakette 8al i 127 leskee Ja 729 lasta. YELJIsdetuJen mukaisten
perhe-elSkkeiden lukum66rii oli 2.

TYdTTdMYYSELI,KKEET
a Keskim66rdlnen

Eldkkeen myOntAIA iehet Nalcet Yhteeng6 Nalset Yhteenei
TEL-elekelaitokeet

ElSkevakuutusyhti6t 82 327 409 322 173 203

Eldkekassat 4 I 13 314 181 222
Eldkes6dti0t 3 15 1B 330 218 237

TEL-eliikelaitokset yhteensd B9 351 440 322 172 205

YEL-eldkelaitokset 18 13 31 224 197 213
MYEL-eldkelaitoa 111 29 140 165 85 148

LEL-elAkelaitokset 338 192 530 162 84 t34
Kaikki tyoeldkelaitokeet 556 585 1 141 190 141 165

OSAEL,TKKEET

Eldkkeen my6ntAJe

la
lehet Nalset Yhteened

Keskim66r6inen peruaelEke mk/kk
Naiset Yhteencl

TEL-eltikelaitokeet
Eldkevakuutueyhti6t 2s0 280 530 440 196 3il
Eliikekasset 26 32 5B 394 235 306
ElakesAati0t 25 15 40 351 243 310

TEL-el6kelaitokeet
ksot

301
669

327
242

628
91 1

428
s60

202
249

310
330

MYEL-eliikelaitos 2790 1 959 4 749 147 75 117

LEL-eltikelaitokset 220 12 232 252 165 248
Kaikki tyoeliikelaitokset 3 980 25/10 6 520 210 109 170

Lisaksi edellisista sal TEL-lleaeldketta 48 osaelakkeensaajaa sekd YEl-llsaelliketta 7 osaslekkeensaaJaa.
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Uusia yleiskirjeitci
tyoeldkelaitoksille

Basic features of Finland s
penstons schemes

N:o 17

N:o 18

N:o 19

N:o 20

N:o 15 20. 8. 1974 Asia: kansanel?ikkeen
ja yleisen perhe-el[kkeen korotus

N:o 16 12. 9.1974 Asia: vastuunvalinta-
ohje
2. 10. 1974 Asia: tytiel?ikkeiden ta-

sokorotusta koskevat lakitekstit
16. 10. 1974 Asia: vastuunjakoker-
toimet vuodelle 1973
18. 10. 1974 Asia: Kansanelikkeen
ja yleisen perhe-eliikkeen korotus
Asia: Vuiden 1975 palkkaindeksi-
lukua vastaavat markkamiiiiriit

1. DEVELOPMENT
OF THE PENSIONS SCHEMES
A national pensions scheme covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it a pension is paid to all
old persons and the disabled. Until 1956
these pensions were based on the contri'
butions paid which, in turn, depended on the
annual income of each beneficiary. The
scheme was radically reformed in 1957, the
contributory principle was abandoned, and
a flat-rate system was introduced, Survivors'
pensions to widows and children were in'
troduced to the benefits in October, 1969,
and unemployment pensions in July, 1971.

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension scheme in which the pen-
sions are proportional to the insured per-
son's past earnings was created to comple-
ment the national pensions scheme. This new
scheme which entered into force in July,
1962, covers wage and salary earners with
the exception of civil servants, local govern-
ment officers and seamen, who have long
had their own special systems.

Since the beginning of 1970 earnings re-
lated pensions have been extended to farmers
and other self-employed persons.

2. THE NATIONAL PENSIONS
SCHEME
Under the National Pensions Act all old and
disabled persons receive a pension regardless
of any other pension that they might receive.

The old age and invalidity pension consist
of two parts. The basic amount is the same
for everybody, and the assistance amount is
in the nature of an assistance grant. Entifle-
ment to and size of the assistance amount
depend, among other things, on the bene-
ficiary's other income and number of de-
pendants.

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

The general age of entitlement to the old
age pension is 65 years. The invalidity pen'

V AN H UU 5., TY AKYVYTTAMYY 5.,
]A PERHE.EL,I.KKEET

Eldkkeen my6nt6J6

Keakl-
Elekk. mear6l-

lukum6tr6 nen el6ke
mk/kk

TEL-el6kelaitokaet
Eldkevakuutusyhti0t 114 182 331

El6kekassat 10 989 348
El6keseati6t 28067 419

TEL-eldkelaitoksst yhteensd 153238 348
YEL-eldkelaitokset 19 228 388
MYEL-elakola,tos 83 530 97
LEL-€lakelaltoksat i3 ?3L1SB
Kaikkl ty6el6kolaitokaet 329 731 251
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sion is paid to persons aged 16-66 incapa-
citated for work. In connection with these
two pensions, helplessness supplements are
paid to those requiring continuous assistance
and care.

According to the law, old age assistance
is paid to single women aged 60--64; pro-
vision is made for a funeral gand.

An assistance supplement is paid (since
196O to persons who have practically no in-
come in addition to their national pension.
A housing allowance can be paid (since 1970)
to pensioners who are entitled to the assist-
ance supplemenl

The unemplolment pension is paid to an
unemployed pefiion aged 60-04 who during
the last 52 weeks has received a daily benefit
for at least 200 days from an unemployment
scheme and who cannot find work suitable
for him/her. The benefit equals the invalid-
ity pension payable to the beneficiary.

Survivor's pension is paid during the first
six months after the husband's death to all
widows below the age of 65, provided that
she is supporting a child or she was married
to him before he reached the age of 60.
After that period the pension is paid only
to a widow supporting a child under sixteen,
and to a widow aged 4L53 years and
married for at least three years. The size of
the pension during the first six months is
the same as the full old age pension, after
that period it is subject to a means test.

A child is entitled to the pension until the
age of 16 or 2l if continuing studies. A full-
orphan receives 40 per cent and a half-
orphan 20 per cent of the total amount of
the basic amount and the full assistance
amount.

A care allowance is paid (since 1970) to
children of 3-15 years old who need a spe
cial care of some other person because of
illness, disablement or injury.

The cost of the scheme are jointly defrayed
by the insured. percons, employers, the State
and local authorities.

The scheme is administered by the Na-
tional Pensions Institution, which is sub-
ordinate to Parliament.
?A

3. THE EMPI,OYMENT PENSIONS
SCHEME
3.1. Wage.earners
The wage-earners' employment pensions
scheme is based on two acts: the Employees'
Pensions Act (TEL) and the Temporary Em-
ployees' Pensions Act (LEL). The latter is
a special law for those employed in forestry,
agriculture, construction and dock work, in
which shortterm contracts are common.
TEL covers all other employees.

The compulsory pension protection under
the acts consists of old age, full and partial
invalidity, unemployment and survivor's pen-
sions. The survivor's pensions were intro-
duced to the benefits in January, 1967, un-
employment pensions in July, 1971, and
partid invalidity pensions in January, 1973.

Ewitled to the old age pension is an em-
ployee of 65 years of age.

Entitled to the unemployment pension is
an unemployed employee aged 60-64 who
during the last 52 weeks has received a daily
benefit for at least 200 days from an unem-
ployment scheme and who cannot find work
suitable for him/her.

Entitled to the lull invalidity pension is an
employee whose working capacity has gone
down by at least three-fifths. If the decrease
is less but at least two-fifths, the employee
is entitled to the partial pension. When
assessing employee's working capacity his
training, earlier work, age, housing con-
ditions, and other comparable factors are
taken into accounL

Entitled to the survivor's pension are the
widow and the children of the employee. The
children are entitled to the survivor's pen-
sion after the death of both the female and
the male employee.

The survivor's pension is payable to a
widou provided that she was married to the
employee before he reached the age of 65.
A further condition is that the widow has
reached the age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also a widow
under 40 years of age may receive the pen-
siou if she has a dependent child who is en-



titled to the survivor's pension; the
of the pension will continue even
child's entitlement to the pension
cease. The pension will be payable
widow until her death. The paying
vivor's pension ceases if the widow

paying
if the
would
to the

of sur-
remar-

ries, but she then receives a lump-sum equal
to the amount of two years' pension.

A child is entitled to the pension until he
reaches the age of 18 and even atfter this
age if he is disabled.

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

The size of the old age pension is calcu-
lated as a percentage, equal to the number
of years of service, of the wage or salary.
The wage or salary is the average annual
earnings of the best two years of the last
four years of work. For seasonal workers
the wage is the average of all pay received
during the years employed.

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older age
groups, born in 1919-1897, and grows in
accordance with the year of birth. The mi-
nimum amount of pensions of the penrcns
born during these years is lF22 per cent
of their wages or salaries.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. However, combined with the na-
tional pension and some other pensions, the
pension may not exceed 60 per cent of the
final pay. These limits are raised for persons
in the lower wage brackets.

The size ol the tnvalidity pension is de-
terrrined on the same bases as the old age
pension. However, also the time between the
event entitling to the pension and the age
entitling to old age pension is counted as
time of service. The size of the partial pen-
sion is one-half of the full pension, however
at least 19 per cent of the pay.

Tlrc size of the urcmploymeru penston

equals the invalidity pension payable to tho
beneficiary.

The old ago invalidity and unemployment
pensions are increased by the child's supple-
ment; ?fr per cent of the pension for one and
40 per cent for tvro or more children under
18.

The size of the survivor's pension is calcu-
lated on the basis of the old age pension or
invalidity pension the employee received or
would have been entifled to at the time of
his death. If there are at least three persons
eligible for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is equal to the
deceased employee's old age or invalidity
pension. If there are two beneficiaries, the
size of the pension is threefourths of the full
pension. If there is only one beneficiary, the
size of the pension is one-hrlf of the full
pension.

Automatic linlage with the gercral wage
index is applied in employment pensions. It
is applied in calculating the pay of earlier
years and adjusting the annual pension
payable.

Pension protection accumulates according
to certain regulations also during the periods
when the employee is out of work through
no fault of his own and when he receives
unemployment benefit from his unemploy-
ment fund.

Employerc alorc linance rfte compulsory
minimum pension protection. The current
contribution under the TEL is 6.9 per cent
of the salary of insured employees. Under
the LEL contribution is 8 per cent.

The employer may provide for his em-
ployees additional volu&aty benefits, creat-
ing even better pension benefits than the
minimum level guaranteed by law. Benefits
that come into question here include a higher
pension, lower pensionable age and funeral
grant. Employees generally participate in the
costs of such additional benefits.

The administrative organisation ol the em-
ploymet pensions scheme is decentralized.
Employers may elect the type of arrange-
ment they wish for realisation of the pen-
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sion scheme. It may be done by taking out
an insurance with an approved pension in-
surance company or by founding a pension
fund or pension foundation in the employer's
business. This choise does not apply as re-
gards seasonal workers for whom the scheme
comprises four special employment pension
funds, one for each of the four branches
concerned.

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

The insured and the employers participate
in the administration of the scheme through
their representatives in the administrative
organs of the Central Pension Security Insti-
tute. The highest authority under the scheme
is The Ministry of Social Affairs and Health.

3.2. T he self -employed
The self-employed persons' employment pen-
sions scheme (closely connected with TEL)
is based on two acts: the Pensions Act for
Farmers (MYEL) and the Self-Employed
Persons' Pensions Act (YEL). MYEL co-
vers farms with cultivated area of at least
2 hectares, professional fishermen, and rein-
deer-owners. YEL covers other self-em-
ployed persons.

The benefits and qualilying conditions arc
like TEL. Old age pension is paid inde-
pendently of whether or not the self-em-
ployed continues with his entrepreneurial
activity.

The size of the pension is calculated like
in TEL, as a percentage, equal to years of
employment, of the pension basis.

The added pension basis of farmer and
his wife is (in 1974) 879 Fmk per hectare of
cultivated land up the 12 hectares, and 360
Fmk per hectare for the following l0 hect-
ares and 200 Fmk per hectare for the next

l0 hectares and 69 Fmk per hectare for the
last 10 hectares - altogether for 42 hectares.
Pension basis of farmer's wife is 3 518 Fmk
(n 1974), at the most one half of the above-
mentioned basis. Pension basis of assisting
family member is the wages paid to him, at
ttre most farmer's pension basis. Pension
basis in YEL is fixed according to the salary
the self-employed should have to pay if he
hired some other person with corresponding
qualifications to run his business, at the
most 79 949 Fmk a year (in 1974).

Persons born before 1927 get greater pen-
sions as they otherwise would be entitled to.
Their amount of pension is 22fo of. the n-
come. In YEL the age-class increment is
calculated for annual income up to a maxi-
mum of 31980 Fmk a year (in 1973).

Schemes are lirunced by the insured and
the State. In MYEL the contribution' of the
insured is 2.761o of. the income up to the
amount of. 9 594 Fmk a year (in 1974) afi
6.9lo of. the income exceeding this limit. In
YEL the contribution of the insured is 6.9 7o
of the income. The percentage is smaller for
the self-employed with low income. The
State pays 50 /o of. the costs of MYEL and
in both systems the costs the contributions
of the insured do not cover.

The administration of MYEL belongs to
the Fanners' Pension Institution. The other
self-employed have to take out pension in-
surance either in some of the pension in-
surance companies or pension funds taking
care of TEL or in some pension fund or
insurance company established by the self-
employed. The Central Pension Security
Institute is the central organ of MYEL and
YEL as it is that of TEL.

3.3. Farm closure schemes
Farm closure pensions are paid (since 1974)
to 55-year-old farmers who cease farming
and sell the whole farrr or the arable land.

- Farm closure compensatiotxi can be paid
to younger closurers.

The pension is 80 Fmk per hectare up to
5 hectares and 18 Fmk per hectare for the
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following 10 hectares - altogether for 15
hectares. At the age of 65 the pension is de-
creased because of farmer's receipt of
MYEL and national pensions.

Costs of the closure pensions are met by
the State; claimants under 65 pay a lump
sum premium.

Administration belongs to agricultural
authorities and the Farmem' Pension Insti-
tution.

Change-of-generation pensioru are paid
(since 1974) to 6H4-year-old male and
55-64-yar-old female farmers who traDs-
fer their farm to a close relative.

The pension is composed of a basic
arnount and a supplement. Basic amount
equals the farmer's pension under MYEL,
and the supplement the basic and full assist-
ance amounts of national pension. The pen-
sion is ceased at 65 when the farmer receives
his MYEL and national pensions.

Pensions are financed by the contributions
of farmers and the State to the farmers'
MYEl-pensions scheme.

Administration belongs to agricultural
authorities and the Fanners' Pension Insti-
tution.

Farm closure and change-of-generation
pensions schemes are provisionally valid for
3 years, from 1974 to 1976.

4. SPECIAL PENSIONS SCHEMES
The regulations concerning the pension pro-
tection of persons in the employment of the
State cover old aga invalidity, unemploy-
ment, and suryivor's pensions and funeral
grants. These benefits are financed by the
State alone. The administrative organ is the
State Treasure Office.

The pension protection of local govern-
ment officers is based on the pension act
which entered into force n 1964 and was
modelled on the employment pensions act.
The financing is managed by the local go-
vernments and associations of communes.
The Local Government Pensions Authority
was founded for the administration of the
scheme.

The persons covered by the Seamen's Pen-
sions Act receive old age, invalidity and
suryivor's pensions and funeral grants. The
insured and the employers jointly pay the
.contributions approved by the Ministry of
Social Affairs and Health. The State also
participates in the financing of the scheme.
The scheme is administrated by the Sea-
men's Pension Fund.

5. SOME POPULATION DATA
ON FINLAND
Finland's total population is 4.6 million
(1970) of which 2.1 million are gainfully em-
ployed.

The distribution of the gainfully employed
population by occupation is: agriculture and
forestry 20 per cent, industry and construct-
ion 34 per cent, commer@ 16 per cent, trans-
port and communications 7 per cent and
service industries 23 per cent (1970).

Population by the groups (1970): 0-14
yearc 24.3 per cent, l5-{/. years 66.4 per
cent and 65 years or more 9.3 per c€nt. Five
per cent of the l4 year-old population
are disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total population.

n



74
4 TYOEI..IKE

3 Eltiketurvan valvonnasta
5 El?iketurvakeskuksen suo-

rittama TEL- ja YELval-
vonta

7 Miten eliikkeelle siirtyni-
seen suhtaudutaan

l0 Eltiketurva Italiassa
15 Eliikkeiden indeksitarkis-

tus eri maissa
16 Kansainv6lisen sosiaali-

turvajirjestdn piiiisihteeri
vaihtuu

17 Palkkaindeksi ja markka-
miiiir[t vuonna 1975

18 Nimityksie EH.keturvakes-
kulsessa

19 Tietoja tydeliikelaitosten
TEL- ja LEl-toiminnasta
vuonna 1973

20 Tietoja ty6ellikelaitosten
YEL- ja MYEl-toimin
nasta

21 Tietoja tytiel?ikkeen saa-
jista

23 Uusia yleiskirjeitii
23 Basic features of Finland's

pensions schemes

T!6ellke on tilattavissa vuosikertahiotaan 5 mt ElSketurvakeskuksesta, Kalevank. 6, 00100 Helsinki 10.


