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MAAHANMUUTTAJAT:
RUOTSIN JA SUOMEN
YHTEISELLA VASTUULLA

Ruotsin suhteen ei en?i6 pdde kansanrunon
kus on sovellettu siirtolaisuuteen: Paljo on
el o palannehia. Ruotsiin muutti viime vuoden aikana
norn suomalaista, ja Ruotsista Pa-
lasi noin Sveriges Verkstads-

kiiy ilmi, sltii
jiisenyrityksissii viime

siiepari, jota jos-
sinne mennehifl,

viisikymmentiikuusi pro-
vuonna tyoskennelleistii

f<ireningin
senttia sen
oli suomalaisia.

Ruotsin tycivoimaviranomaisten raportin mukaan maan
ty<ittcimistii tytinhakijoista l[hes puolet on tavalla tai toi'
sella vajaatyokykyisiii tai asettaa tycipaikan suhteen vaati-
muksia, jotka tekeviit sijoittamisen vaikeaksi. Viime loka'
kuussa Ruotsin 60 000 ty<itt<imlstii 17 000 oli kuusikym-
menvuotiaita tai site vanhempia, 18 000 ty<iskenteli suoja'
tyopaikoissa.

Tiistii kiiy ilmi, ettii muuttajat kuljettavat sosiaaliongel-
mansa mukanaan maasta maahan. Ne ovat siis kansainviiJi'
si?i ongelmia. Yhteispohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
perusteella myos sosiaaliturvan tulee siirtyii muuttajan mu-
kana maasta maahan. Eikii se ole ongelmatonta sekddn.

Yleisstiiinttl on, ettd ansaittu ellke-etu siiilyy kotimaan
vaihdoksesta riippumatta ja ettii sitii voi anoa ja saada ai-
kaisemmasta kotimaastaan mycis uudelle asuinpaikalleen,
rajan yli. Sekii Ruotsin ATP-eliikkeen ettd Suomen tyo'
ellkkeen suhteen on voimassa sama periaate. Tiedonkulku
sosiaalijlrjestelmien kesken maasta maahan on kiiynyt en-
tiste kitkattomammaksi ja kehittyy kaiken aikaa. Yhteen-
sovitussdiinncistd tiiydentyy kokemuksen mukana. Mutta
kZiytiinncin vaikeuksia riittiiii.

Tyypillinen tapaus on sellainen, etli suomalainen tulee
Ruotsissa tydkyvytttimtiksi, palaa kipin kapin kotiin, ha-
keutuu hoitoon ja ryhtyy sitten vasta tiiflllii etsim?iiin todis-
tusta sille, ett6 vammautuminen sattui Ruotsin ty<issti.
Asiaa on jiilkikiiteen paljon vaikeampi dokumentoida kuin
silloin, kun vammautunut on ennen kotiinpaluutaan hake'
nut Ruotsissa tyopaikkaliiiik2iriltiiiin tyokyvyttomZin paperit.

Tiss[ on siis ennen krikkea kyse tiedottamisen ja ohjan'
nan tarpeesta. Ruotsin suomalaisille suunnattu sosiaalitie-
dotus onkin viime aikoina kiiynyt huomattavasti runsaam-
maksi, monipuolisemmaksi ja niikyv?imm?iksi. Tiedotus-
aineistoa ovat toimittaneet sekii Ruotsin sosiaali-, sosiaali-
vakuutus- ja maahanmuuttoviranomaiset ettii kunnat. Mytis
Suomen sosiaalialan laitokset ovat ryhtyneet toimittamaan
ruotsinsuomalaisille tietoa heidiin eduistaan.

Jo tiissii vaiheessa on lausuttava Ruotsin viranomaisille
ja jiirjesttiille kiitos siitii valmiudesta, jolla ne ovat ottaneet
maassaan oleskelevien suomalaisten asian vastuulleen. Vas-
tuuhan on todellakin yhteinen.
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AARRE METSO

Sosiaalivakuutuksen
kansainvrilinen
soveltamispiiri

Eliikkeet ja eliikeoikeudet seuraavat nyky-
aikana ihmist2i yli valtakunnanrajojen aikai-
sempaa useammin. Yksityisten maiden so-
siaalilainsiiiiddnto on aina tietyssd. mielessf,
myos kansainviilistii. Sosiaaliturva koskee
yleensd. tietyin ehdoin myris maassa olevia
ulkomaalaisia, henkikiitii tai yrityksi[. Toi-
saalta lakeja sovelletaan oman maan rajojen
ulkopuolella ainakin oman maan kansalai-
siin ja tyonantajiin.

Pohjoismaiden kesken on lisiiksi sosiaali-
turvasopimus, jonka eltikkeitii koskeva tly-
dennys on voimassa vuodesta 1970. Lis2iksi
Suomi on mukana muissa kansainviilisissii
sopimuksissa, joilla on sovittu sosiaaliturva-
lakien soveltamisesta ulkomaiseen tydnteki-
jiiiin tai tyonantajaan. Tiissii artikkelissa tar-
kastellaan niiiden eri sopimusten vaikutusta
Suomen tyrieliikelakien soveltamiseen.

Sosiaalivakuutuksen ja erityisesti tycieliike-
jiirjestelm2in kansainviilisillii kysymyksillii on
jatkuvasti listiiintyvii2i merkitystii, kun ote-
taan huomioon tyovoiman liikkuvuus yli val-
tiollisten rajojen, lisiiiintyvii kansainvdlinen
integraatio ja muut niiihin verrattavat tekijiit.

Tydeliikelait eiviit estii eliikkeen myontii-
mistii ja maksamista ulkomailla asuvalle en-
tiselle vakuutetulle. Myris tiistii syys6 kan-
sainvdliset kysymykset saavat aivan toisen-
laisen merkityksen kuin jos eliikejiirjestelmii
jakaisi etuuksia vain maan omille asukkaille.

ERILAISIA SOVELTAMIS-
PERIAATTEITA
Sosiaalivakuutuksen kansainviilista sovelta-
mispiiriii tarkasteltaessa voidaan erottaa kol-
me periaatetta. Henkiloperiaatteen mukaan
lain soveltaminen on riippuvainen yksilon
henkilokohtaisista tunnusmerkeisti, liihinnii
kansalaisuudesta ja kotipaikasta. Periaate on
vanhaa perua ja se oli verraten voimakkaasti
niikyvissl vanhimmassa sosiaalivakuutukses-
sa. Henkikiperiaate on viime aikoina jatku-
vasti joutunut viiistymiiiin alueperiaatteen
tielta. Tuon periaatteen mukaan valtion
alueella tapahtuvan toiminnan tai vallitsevan
olotilan oikeudelliset seuraamukset miiiiriiy-
tyviit valtion oman lainsdiiddnnrjn mukaan.

Tyoel2ikevakuutuksen soveltamispiirin kan-
nalta oikeudellisesti relevantti toiminta on
ansiotycin tekeminen. Alueperiaate johtaisi
siten johdonmukaisesti toteutettuna siihen,
ettl jokainen Suomessa ansiotydtZi tekevd
henkilo kuuluisi Suomen tyrieliikevakuutuk-
sen piiriin.

Heijastusperiaate taas liihtee siitii, ettii jos
jonkin yrityksen toiminnasta on heijastusvai-
kutuksia maan rajojen ulkopuolelle siten,
ettii tycintekijciitii joudutaan ldhettdmiiiin ul-
komaille tiettyj[ tilapiiisiii tehtAviA varten, ei
ole aihetta keskeyttii?i kotimaisen sosiaaliva-
kuutuslainsdddinnon soveltamista ulkomail-
la tapahtuvan tycin ajaksi. Tiilltiin menetel-
lii[n siten kuin toiminta tapahtuisi koko ajan
yrityksen kotimaassa. Edellytyksenii heijas-
tusperiaatteen soveltamiselle on lisiiksi, ettii
tyrintekijl on sen maan kansalainen, jossa
hiinen tyonantajallaan on kotipaikka, ja ettei
tydntekijii asu vakinaisesti siinii maassa, jos-
sa hdn suorittaa kyseistii tilapiiistii tyoteh-
tavaa.

Heijastusteorioita sovelletaan samassa laa-
juudessa molempiin suuntiin. Tyrintekijtin ei
katsota kuuluvan oleskelumaan sosiaaliva-
kuutuksen piiriin, jos heijastusteorian aset-
tamat tunnusmerkit on taytetty. Heijastus-
teorialla on merkitystii liihinnii tyontekijiiin
eliikelain (TEL) ja lyhytaikaisissa tyosuhteis-
sa olevien tyontekijiiin eliikelain (LEL) koti-
maista soveltamispiiri5 supistavana sddnto-
nd. Kun on kysymys niiiden lakien sovelta-
misesta maamme rajojen ulkopuolella, on
kiiytiinnossii menty vielii pitemmiille kuin
mitii heijastusteoria yksin edellyttiiisi.

TEL, LEL 1A ULKOMAALAISET
TEL:ssii ja LEL:ssii ei ole s[dnnostii n?iiden
lakien kansainviilisesti soveltamispiiristii eik[
siit[ ole myoskiiiin lausuttu mitiiiin niiden
esitciissii. Vakuutusoikeus, joka on tyoeliike-
jiirjestelmiin ylin muutoksenhakuaste, ei tie-
tiiiikseni ole joutunut ottamaan kantaa niii-
hin kysymyksiin. Liihteet ovat siten taval-
lista rajoitetummat.

Lakien soveltamisessa Suomen rajojen
sistipuolella tapahtuvaan toimintaan anne-
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taan etusija alueperiaatteelle. Lakeja sovel-
letaan taalla tyciskenteleviiiin ty<intekijiiiin
riippumatta h?inen ja hiinen tyonantajansa
kansalaisuudesta ja kotipaikasta. Laeissa ei
ole ttssf, suhteessa rajoituksia.

Poikkeuksen alueperiaatteen soveltami-
sesta muodostaa tycintekijiin palvelu Suo-
messa vieraan maan diplomaattisessa edus-
tustossa. Tiistii on siiiinnrjksi2i Wienin yleis-
sopimuksessa vuodelta 1961, joka saatettiin
meillii voimaan vuonna 1970. Diplomaatti-
nen henkilcikunta on vapautettu vastaan-
ottajavaltion sosiaaliturvaa koskevista m[d.-
riiyksist2i liihettiijlvaltion hyv?iksi tekemien-
s[ palvelusten osalta. Hallinnollinen ja tek-
nillinen henkilokunta sek[ palveluskunta
kuuluvat vastaanottajavaltion sosiaaliturva-
sdinncisten piiriin, jos he ovat tdm6n valtion
kansalaisia tai asuvat siellii vakinaisesti.
Edustuston henkil<ikunnan jdsenen yksityi-
sessh palveluksessa olevat tycintekijiit, jotka
ovat vastaanottajavaltion kansalaisia tai asu-
vat siellii vakinaisesti, kuuluvat vastaanot-
tajavaltion sosiaaliturvasddnncisten piiriin.

Erityisesti on huomattava, ette verraten
uusi kansainvdlinen sopimus, Wienin yleis-
sopimus, jettee huomattavan sijan henkiki-
periaatteen soveltamiselle.

TEL:n IA LEL:n VAIKUTUS
ULKOMAILLA
Tarkasteltaessa tyrisuhde-eliikelakien sovel-
tamista Suomen rajojen ulkopuolella voidaan
todeta, ettti heijastusteoria ehkiiisee aiheet-
tomien katkojen syntymisen tycintekijiiin ko-
timaisessa sosiaalivakuutuksessa ja, kun on
kysymys ellkevakuutuksesta, edistiiii el2ike-
turvan karttumista juuri siinl maassa, johon
tyontekijZi eltiketapahtuman sattuessa useim-
miten jo on palannut tai johon htin ainakin
sen jiilkeen yleensd muuttaa. Samat seikat
puoltavat tyontekijtin pysyttiimist?i kotimai-
sen eldkevakuutuksen piirissii silloinkin, kun
hiin vakinaisluonteisemmin palvelee koti-
maista tyonantajaa ulkomailla. Meill2i on
katsottu, ettii jos kysymyksess6 on Suomen
kansalainen, joka on suomalaisen tyonanta-
jan palveluksessa ulkomailla, ei tehtevan tai
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ulkomailla asumisen vakinainen luonne voi
olla esteenl meidiin tytieliikelakiemme sovel-
tamiselle. Eliiketurvakeskus on esimerkiksi
katsonut, ettii vakinaisina virkailijoina suo-
malaisen lentoyhtitin ulkomailla ylliipit?imis-
sii toimistoissa tyoskenteleviit Suomen kan-
salaiset on vakuutettava TEL:n mukaan.

Suomalaisen yrityksen ulkomaisessa tytiir-
yhticissii tyciskenteleviit Suomen kansalaiset
on katsottu TEL:n piiriin kuuluviksi. Asial-
lisesti ja varsinkin tytintekij?in kannalta kat-
sottuna lienee vaikeata perustella muunlaista
johtopiiiittistii, vaikkakin kysymyksess[ on
ulkomainen yritys, joka tosin toteuttaa koti-
maisen emlyhtion taloudellisia tarkoituspe-
rifl ja on emiiyhtiostii taloudellisesti riippu'
vainen.

syynd Suomen maantieteellisesti syrjlinen
asema sekl se, ettd maamme sosiaalivakuu-
tus kohtelee ulkomaalaisia verraten hyvin.

POHlOISMAINEN
SOSIAALITURVASOPIMUS
on tehty vuonna 1955. Siihen vuonna 1970
voimaan saatettu muutos koski erityisesti
tytreliikkeitzi eli lis?ieliikkeitii, joiksi niitl so-
pimuksessa kutsutaan. Sopimukseen sisiiltyy
muutoksen jiilkeen miiiir[yksiti Isnekikej[r-
jestelmien soveltamispiiristii ja lisiieliike-
oikeuden sisiillostii.

Piiiisiiiinn<in mukaan sopimusmaan kansa-
lainen, joka asuu toisessa sopimusmaassa,
saavuttaa siell?i oikeuden lis?iel?ikkeeseen
"samoin ehdoin ja samojen mddrdysten mu-
kaisesti kuin maan omat kansalaiset". Yrit-
tiijiin piiiisiiiintci piitee poikkeuksetta mutta
tydntekijoiden osalta sopimus sisiilt2i6 erlitii
poikkeuksia.

ELAKEOIKEUS I A VEROTU SOIKEUS
Sopimusmaan kansalainen, joka asuu jossa-
kin sopimusmaassa ja ty<iskentelee tycisuh-
teessa toisessa sopimusmaassa, saavuttaa tf,'
miin tytin perusteella oikeuden lisiieliikkee-
seen siind maassa, jossa hiin on tytissii, niin
kuin hiin asuisi siell[, edellyttiien, ettii htintii
verotetaan viimeksi mainitussa maassa tdstd
tyiist[ saamastaan tulosta. (Lains?ildiinntjss[
kiiytetty terminologia on joskus monimut-
kaista.) Yleensii siis oikeutta lisiielZikkee'
seen karttuu siell?i, missZi tytinteko tapahtuu,
sillii kaksinkertaisen verotuksen ehkiiisemi-
seksi solmittujen pohjoismaisten sopimusten
mukaan on p?i?isiitintrin?i, ettii henkiltiii ve-
rotetaan tyotulosta siinl maassa" missii tytl
on tehty. Tiim?in poikkeusmiiiiriiyksen an-
siosta vakinaisen asuinpaikan selvittiiminen
kly useimmissa tapauksissa tarpeettomaksi.
Pohjoismaisiin verosopimuksiin liittyvln niin
sanotun monttoorisiiiinnon mukaan tilap[is-
tii tehtiivliii varten toiseen maahan liihetet-
tyii tycintekijiiii verotetaan tiist2i tehtiiviistii
saamastaan tulosta liihettiijiimaassa. Illin ei
siten tiillaisen tilap?iisen ty<in osalta tule sen
maan el[kevakuutuksen piiriin, jossa tyo
tehtiin. Edellii puheena olleen heijastusteo-
rian mukaan tydntekijii tilapiiisen tytin osal-
ta yleensl ansaitseekin oikeutta ellkkeeseen
Ilhettiijiimaassa.

Sosiaaliturvasopimuksessa lisiielZikkeen an-
saitseminen on siis eriiissii tapauksissa kyt'
ketty verotukseen. Tiifln pyrittiin ennen kaik-
kea ottamaan huomioon niiden henkiloiden
tarve, jotka asuvat rajan liiheisyydessl ja

LENTOKONEET IA LAIVAT
Koska alusta pidetiiiin kotimaan alueen osa'
na, suomalaisella aluksella tydskeruelevii
henkilo kuuluu Suomen eliikevakuutuksen
piiriin. Sama siiiintd piitee ilma-aluksiin. Suo'
m al ai s t e n I e nt o ko nei d e n I e nt tiv ti he nkil o k un-
ta kuuluu TEL:n piiriin kansalaisuudesta
rtippumatta ja siinnkin tapauksessa, ettii tyo
tehtiiisiin kokonaan Suomen raioien ulko-
puolella.

Y RITT iI IEN ELAKEV AKUUTA KSEN
kansainvllinen soveltamispiiri on eri maissa
pyritty rajoittamaan maan rajojen sislpuo-
lelle. Maatalousyritttijien el2ikelaki ja yrittii-
jien elikelaki koskevat vain Suomessa vaki-
naisesti asuvia yrittiijie. Lukuun ottamatta
Suomessa asumista koskevaa vaatimusta
yrittiijien el[kevakuutuksessa sovelletaan
alueperiaatetta ilman poikkeuksia. Yrittajan
kansalaisuuteen ei kiinnitetii huomiota, vaan
tiiiillii asuvia ulkomaalaisia kiisitelliiiin sa-
moin kuin oman maan kansalaisia.

Edellii olevasta on toivottavasti kiiynyt
ilmi, etteiv?it kaikki periaatteet ja s?iiinn6k-
set vaikuta samalla tavoin molempiin suun-
tiin. Ulkomaalaisia ei liiheskiiiin aina koh-
della samalla tavoin kuin maan omia kansa-
laisia. Vastavuoroisuudessa on useita puut-
teita. Maan omilla kansalaisilla on useissa
maissa erikoisasema verrattuna vieraan
maan kansalaisiin lakien soveltamispiiri?i,
el2ikkeiden suuruutta ja niiden maksamista
sekii muita vastaavia seikkoja tarkasteltaes-
sa. Tiillaisten aukkojen ja puutteiden vuoksi
tarvitaan kansainviilisiii sopimuksia. Suo-
mella on sosiaalivakuutusalalla viih[n kan-
sainviilisiii sopimuksia. Tiihiin lienee liihinnl
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kiiyviit piiivittiiin ansiotycissii rajan toisella
puolella. Tiillaisia henkiltiitii on Pohjois-
maissa useita tuhansia. MeilH tiillaiset rajan-
ylitykset ovat tavallisia Tornionjokilaaksos-
sa. Tornionjokilaakson asukkaiden suhteen
on suomalais-ruotsalaisessa verosopimukses-
sa kuitenkin tehty se poikkeus, ettii heitii,
riippumatta siitii miss?i ty<i on tehty, verote-
taan siinii maassa, miss?i he asuvat. Tiim[n
vuoksi sosiaaliturvasopimukseen on otettu
erityismiiiiriiys siitii, ettii Tornionjokilaakson
asukkaat saavuttavat oikeuden lisdeliikkee-
seen siinil maassa, missii tyti on tehty, siitii-
kin huolimatta, ettei tuloa sielll veroteta.

Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa
on mycis otettu huomioon ne tapaukset, jois-
sa kansalliset siiiinnot yleensii johtavat kak-
sinkertaiseen vakuutukseen. Jos tyrintekijti
saa palkkansa toisessa sopimusmaassa asu-
valta tahi siell[ kotipaikan omaavalta tyin-
antajalta ja palkka siellii tuottaa hiinelle oi-
keuden listieliikkeeseen, tycintekijii ei saman
palkan perusteella saavuta oikeutta lisiieliik-
keeseen siin[ maassa miss[ tyci tehdiiiin. Tii-
mti miiiir[ys koskee niitii tapauksia, joissa
tycintekijii toisessa Pohjoismaassa tytiskente-
Iee kotimaansa tydnantajan palveluksessa.
Lisiieliikettii karttuu tiimiin mukaan vain
tyrintekijiin kotimaassa. Sama sii"intri pltee
sopimuksen mukaan my<is silloin, kun ty6n-
tekijii on kotimaansa yrityksen ulkomaisen
tytiiryhti<in palveluksessa kuuluen kotimaan-
sa eliikej[rjestetnfln piiriin.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus on
aiheuttanut verraten viihiin muutoksia tyo-
eliikelakiemme kansainvflliseen soveltamis-
piiriin. Sopimuksen mukaan noudatettavat
periaatteet ovat olleet meillii aikaisemminkin
voimassa. T2imii koskee sopimuksen mdii-
riiyksiii siitii, ett[ saavutettu ellkeoikeus
miiflr?iytyy samoin perustein ja yhtiiliiisillii
edelytyksilH kuin maan omille kansalaisille
ja ettei eltikkeen maksamiseen saa vaikuttaa
se seikka, ettii asianomainen ennen tai jtl-
keen eliiketapahtuman ja el[kkeen myrintii-
misen on asettunut asumaan toiseen sopi-
musmaahan kuin siihen, miss?i el?ikeoikeus
on saavutettu.

YHTEENSOVITUS YLI RA]OIEN
Sosiaaliturvasopimuksessa on llhdetty siitii,
ettd saavutettu oikeus lisiieliikkeeseen siiilyy
myds muutettaessa toiseen sopimusmaahan.
Tiimii on luonnollista, koska kaikissa Poh-
joismaissa on voimassa eldketurvan koske-
mattomuuden eli jatkuvuuden periaate. Ttis-
tf, periaatteesta tehdiiiin niin Suomessa kuin

muissakin maissa poikkeuksia silloin, kun
elZike yhdessii muualta saatavien samanta-
paisten suoritusten kanssa ylittiiii tietyn ta-
son. Eliikkeiden yhteensovitus muodostuisi
ualftsaksi, luultavasti monessa tapauksessa
ylivoimaiseksi, jos yhteensovituksessa olisi
otettava huomioon useissa maissa ansaittuja
el?ikkeitii. Pohjoismaisessa sopimuksessa on
pyritty viilttiim2iln eri sopimusmaista saata-
vien ekikkeiden yhteensovitusta. Piiiisii?inntin
mukaan eliikkeet maksetaan eri sopimus-
maista tflysin toisistaan riippumattomina.
Er?is poikkeus on kuitenkin tehty. Suomen
tyoeliikejiirjestelm?issii eliikettii ansaitaan v[-
hitellen tyontekoaikana. Mikiili ty<rhrvytt6-
myys tai perhe-ellketapahtrrma sattuu ennen
kuin henkil<i on tiiyttiinyt vanhuuseliikkee-
seen oikeuttavan i?in, el[kkeeseen oikeutta-
vaksi Iuetaan tietyin edellytyksin myos aika
eliiketapahtuman sattumisesta elzikeitin saa-
vuttamiseen. Mycis Ruotsissa ja Nodassa
menetell?i.tin suurin piirtein samalla tavoin.
T?illaisen edun saavut[ami5s1 ehkiiisemisetsi
samanaikaisesti useassa maassa on miiiiriitty,
etld tuleva aika luetaan niiissii tapauksissa
eldkkeeseen oikeuttavaksi vin siinii maassa,
miss?i henkil<illii on viimeksi ollut ansiotuloa
ennen eliiketapahtumaa.

ELAKETURVAKESKUKSEN
ELAKEPAIV.4N KOROKE-
KESKUSTELUSSA ANNETUN
VASTAUKSEN OIKAISU SUULLA 31.
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Sosiaaliturva kehittyy yhden
maan puitteissa viiliin nopeas-
ti mutta useimmiten hitaasti.
Vuosi 1973 niiyttiii merkin-
neen huomattaviakin el2ike-
j[rjestelmiin muutoksia erdis-
sii niistii maanosamme mais-
ta, joita kirjoittajamme on
oheisessa katsauksessaan tar-
kastellut. Muutokset kuvasta-
vat valillisesti mycis eurooppa-
laisen eliiketurvan kansallista
mallien moninaisuutta.
ENGLANTI: UUSITTUUN
ELI|KETURVAAN V. 1975
Englantilaisten eldketurvaa
parannetaan vuonna 1973 hy-
viiksytyllii sosiaaliturvalailla,
jonka mukaisten eliikejiirjeste-
lyjen on mii[rii tulla voimaan
huhtikuussa 1975. Uusittu elii-
keturva rakentuu nykyisille
elikejtirjestelmille. Eliikkeen-
saajille tullaan maksamaan
peruseliikettZi kansaneliikejiir-
jestelmiistii ja tyoeliikettii jo-
ko yleisestii valtion tyrieliike-
jiirjestelmiistii tai tyonantajan
yrityksen yhteydessii toimi-
vasta tyoeliikejnrjestelmiistii.
Peruseldkkeen saavat sekii
palkansaajat ettii yrittiijiit,
tyoeliikkeen vain palkansaa-
jat

Kans anel iik e j tir j e s t el mtis t ii
maksettava peruseliike on
el?ikkeensaajan tycissiioloajan
ansioista riippumaton. Sitii
vastoin j[rjestelm2ille makset-
tavat vakuutusmaksut mii2i-
riiytyviit ansioiden suuruuden
mukaan. Eliikkeinii makse-
taan vanhuus-, tydkyvytto-
myys- ja leskenellketta. Elii-
keikZi on miehillii 65, naisilla
60 vuotta.

Yleisestfl valtion tydeltike-
jiir j est elmiistri saavat tyoel[k-
keen ne palkansaajat, jotka
eiviit kuulu mihinktiiin tyon-
antajan perustamaan tyoelii-
kej[rjestelmiiiin. Vanhuus- ja
leskeneliike ovat ainoat mak-
settavat eliikkeet. Vakuutus-
maksuilla ansaittavan el?ik-
keen suuruus riippuu ansiois-
ta ja iiistii, jossa vakuutettu

Eurooppalaisia
elrikeieformeja
1973

tulec j?irjestelmiin piiriin. El2i-
kett[ laskettaessa ansiotulona
otetaan huomioon enintddn
1.5 kertaa keskimii2iriiinen
palkka maassa. Eliikeliiisille
maksetaan aika ajoin jiirjes-
telmdn varojen sijoitusten tuo-
tosta riippuva bonus. Vakuu-
tusmaksuina vakuutetut mak-
savat 1.5 % ja tycinantajat
2.5 % palkasta. Vakuutus-
maksut kootaan rahastoon,
jonka varoihin maan hallituk-
sella ei ole sananvaltaa. Jiir-
jestelmiiii hoidetaan erilliiiin
kansaneliikej iirj estelmiistii.

Tyonantajien tydeltikeitir-
jestelmiii on talouseldmiin jul-
kisella ja yksityisellii sektoril-
la nykyisin noin 65 000 kap-
paletta ja niiden piiriin kuu-
luu puolet koko tyovoimasta.
Jiirjestelmien hallinto, joka
on vakuutusyhti<iillii, eliike-
siiZitioillii sek6, valtion ja kun-
tien ollessa tyrinantajina, suu-
rilla koko teollisuus- ja am-
mattialan kattavilla eliikelai-
toksilla, siiilytetiiiin entisel-
liiiin. Niille kuitenkin peruste-
taan koordinoiva keskuselin.

Tyrinantajien ty<ielZikejiir-
jestelmien on tiiytettiivii tietyt
viihimmiiisehdot ennen kuin
niiden piiriss?i olevat palkan-
saajat voidaan iaffAa valtion
ty<ieliikejiirjestelmdn ulkopuo-
lelle. Vanhuuseldkkeen on ol-
tavl vlhintii?in l% koko
tycissiioloajan ansioista ja les-
keneliikkeen ainakin puolet
vanhuuseldkkeestl. Naiset
saavat pienemmdn vanhuus-
eliikkeen kuin miehet, mutta
tete perustellaan sillii, etta
naiset p66seviit eliikkeelle ai-
kaisemmin ja eliivlt keski-
miiiirin vanhemmiksi kuin

]OUKO IANHUNEN
miehet. Vakuutusmaksuksi,
jonka vakuutettu ja tyonanta-
jat maksavat puoliksi, tulee
vdhimmiisturvan perusteella
5 /o palkasta. Tycinantaja voi
jtirjestiiii viihimmiiistu rvaa pa-
remmatkin eliikkeet, jolloin
vakuutusmaksut vastaavasti
nousevat.

Tyonantajien tyoelekejar-
jestelmiit tulevat maksamaan
parempia el2ikkeitii kuin val-
tion tyoeltikejtirjestelmZi, kos-
ka hallituksen politiikkana
eliketurvaa uudistaessaan oli,
ettei valtion tycieliikejiirjestel-
m6 saa kilpailla maan talous-
eliimiin rahoituksen kannalta
tirkeiden tycinantajien omien
tyoeliikejiirjestelmien kanssa.

Mikali tyciviienpuolue voit-
taa helmikuun lopulla pidet-
ttiviit parlamenttivaalit, silH
tulee olemaan vaikutusta n[i-
hin uusiin elikejiirjestelyihin.
Tycivienpuolueen vaaliohjel-
massa n[et pidetiiiin eliiketur-
van liihtdkohtana samanlaista
yhtenIiseliikej iirj estelmiiii,
jonka puolue ajoi liipi olles-
saan viimeksi vallassa, mutta
joka ei koskaan tullut voi-
maan konservatiivien voitet-
tua vaalit vuonna 1970.

Vuoden 1973 lopulla Eng-
lannin hallitus maksoi kan-
saneldkkeensaajille ylimtiiiriii -
senii kertasuorttuksena L 10.
Samanlainen maksu tapahtui
myos edellisend vuonna. On
mahdollista, ettl t[st?i ylimii2i-
rdisestl eliikkeestii muodostuu
pysyv?i 13. kuukauden el6ke.

LiNSI.SAKSA:
ENNAKKOELAKE
63-VUOTIAILLE
Liinsi-Saksan yleisissii eliike-
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jiirjestelmissd tehtiin vuoden
1973 aikana muutoksia, jotka
merkitsiviit suurinta eliikepo-
liittista ratkaisua sitten vuo-
den 1957, jolloin nykyiset
tydnt e ki j di d en, t oimi henkildi-
den ja kaivosmiesten el?ikejlr-
jestelm?it uusittiin. Kaksi en-
siksi mainittua jiidestelmiiii
ovat hallintoa lukuun otta-
matta samanlaisia. Kivos-
miesten el2ikejiirj estelm2i mak-
saa korkeampia eliikkeitii ja
siihen sisiiltyy er[itii etuuksia,
joita muilla ei ole.

Vakuutettu voi halutessaan
ottaa tiiyden eliikkeen 63 vuo-
den itissii, jos hiinellii on ta-
kanaan ainakin 35 vakuutus-
vuotta. Normaali el?ikeikii on
ollut 65 vuotta. Eltikettii ei
kuitenkaan makseta alle 65-
vuotiaalle, joka jatkaa tyrin-
tekoa ainakin 75 p[ivfln ajan
vuodessa ja ansaitsee enem-
min kuin 690 DM kuukau-
dessa. 65 vuotta tiiyttiineillZi
eliikkeensaajilla ansiot eiviit
eniiii vaikuta eliikkeen saami-
seen. Vakuutettu voi halutes-
saan lyktitti eliikkeelle siir4-

mistdiin aina 67 ikivuoteen
saakka. Lykkiiys korottaa
eltkkeen miiiiriiii 65 ikiivuo-
desta liihtien 0.41o kuukau-
dessa 67 ikdvuoteen asti.

Vakuutettu, joka on mak-
sanut vakuutusmaksut aina-
ktn 25 vuodelta, on oikeutet-.
tu viihi mmiii s el iikke esee n. Y a-
himm?iiseliike koskee niitii va-
kuutettuja, jotka ovat ansain-
neet vdhemmiin kuin 75 /o
kaikkien vakuutettujen keski-
miitiriiisestii ansiotulosta. Noin
miljoonan el2ikkeensaajan,
joista piiiiosa on naisia, on ar-
vioitu saavan vlhimm[iselti-
kesddnnosten perusteella jopa
100 DM:n korotuksen eldk-
keeseensS.

Perheenemtinniit (n. 7 mil-
joonaa), jotka eiviit tee ansio-
tycitii kodin ulkopuolella, se-
kd. ne yrittiijtit ja heita avus-
tavat perheenjiisenet (n.
750 000), jotka ovat vielii la-
kisii2iteisen el?iketurvan ulko-
puolella, voivat nyt vapaaeh-
toisuuden pohjalla liittyii elii-
kejtirjestelmii2in. Vakuutus-
maksu tulee yrittiijill?i ole-

maan 18 /o tyotulosta eli sa-
ma md"dr6, jonka ty<inantaja
ja tycintekij[ maksavat yhdes-
se. Yrittajat samoin kuin ai-
kaisemmin yrittiijinn toimi-
neet palkansaajat voivat vie-
li vuonna 1974 maksaa yli-
miiiirflisifl vakuutusmaksuja
vuosien 1957 ja 1973 vbliseltii
ajalta, jolloin he saavat ellke-
turvansa vastaamaan jlrjes-
telmdn piirissii koko ajan ol-
leiden el?iketurvaa.

Kaikki jo 62 vuotta tiiyttii-
neet vakuutetut voivat tammi-
kuun 1974 jtilkeen pyytiiii yh-
den kerran eliikelaitokseltaan
tiedon heille kertyneestii eld-
keoikeudesta. Talle pyritiiiin
siihen, ettd vakuutetut voisi-
vat liukuvassa eliikeikiikiiy-
tdnncissi valita itselleen par-
haan ratkaisun. Muille kuin
niiille vakuutetuille eliikelai-
tosten on viimeistiiiin tiimiin
vuosikymmenen loppuun
mennessd ilrnoitettava tieto
heille kertyneestii eldkeoikeu-
desta.

Eltikketden m66rien tarkis-
tus trillaan suorittamaan puo-
livuosittain. Aikaisemmin
eliikkeet tarkistettiin kerran
vuodessa.

V akuutusmaksuja korotet-
tiin 17 /o:sta 18 /6:iin vakuu-
tuksen alaisesta palkasta, ion-
ka yliiraja nostettiin 27 6A)
DM:aan vuodessa- Tycinanta-
ja ja vakuutettu maksavat va-
kuutusmaksun puoliksi. El[-
keuudistuksen kustannukset
muodostuvat varsin suuriksi,
joskin ne riippuvat suuresti
siitl kuinka moni tulee otta-
maan ellkkeensti 63 vuoden
iiissii. Useimpien uskotaan te-
kevtin niin, koska on laskettu,
ettl hyrity eliikkeen lykkiiiimi-
sestA olisi tuntuva vasta, jos
vakuutettu eliiisi ainakin 80
vuoden ikiiiin.
SVEITSI: TEKEILLI
TYdELiKE-
IARIESTELMi
Joulukuussa 1972 suoritetus-
sa kansanSinestyksessl sveit-
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sileiset hyviilsyiv?it uuden la-
kisiiiiteisen kaikki palkansaa-
jat kiisitt2iviin tydeltikeitities-
telmiin, joka tulisi tiiydentii-
miiiin nykyistii koko vlestcin
kiisittiiviiii peruseliikejiirjes-
telmiii. Alunperin oli tarkoi-
tuksena, ettii jlrjestelml tulisi
voimaan tammikuussa 1975,
mutta viime aikoina on alka-
nut n?iyttiiii siltii, ettii voi-
maantulo siirtyy ainakin vuo-
teen 1976. On lisiiksi mahdol-
lista, ettii lain hyviiksymisen
jilkeen joudutaan suoritta-
maan uusi kansandiinestys,
jos - niin kuin niiyttiiii -viihintiiiin 50 000 kansalaista
sitii vaatii.

J[rjestelml kattaa ne pal-
karraajat, joiden vuositulo
on suurempi kuin yleisess?i
perusel2lkejiirjeste}nZiss?i mak-
settavan viihimm?iiseliikkeen
mii2irti kaksinkertaisena (eli
12000 frangia vuonna 1975).
Alaraja on asetettu tiille ta-
solle, koska vakuutetut jo pe-
ruseliikejiirjestelmdssii t2ile
tulomiiiirtilla yltiiviit 60 lo:n
el2ikkeeseen. Itseniiiset yrittii-
jiit voivat liittyii jtirjestelmiitin
vapaaehtoisuuden pohjalla.

V akuut u ks e n i ?ir j e st iimi ne n
asetetaan tydnantajan velvol-
lisuudeksi. Vakuutuksella on
taattava viihintiiiin viihim-
mflisturvan mukaiset etuudet,
mutta lis[etujen j2irjestiimi-
nen on mytis mahdollista. Jiir-
jestelrniin organisaatio perus-
tuu hai asi j oi t u ks e en. Ty<inan-
taja voi ottaa vakuutuksen jo-
ko vakuutusyhti<istii, elinkei-
noalan liiton yhteisestii el?ike-
laitoksesta tai perustaa oman
eliikekassan. Ne tyinantajat,
joille mik?iiin edellisistii ei so-
vi, voivat ottaa elZikevakuu-
tuksen erillisistii eliikerahas-
toista" joita perustetaan tar-
peen mukaan. Eliikelaitosten
yhteisie asioita tulee hoita-
maan uusi keskuslaitos, joka
vastaa muun muassa indeksi-
sidonnaisuuden (elinkustan-
nusindeksi) aiheuttamista

ellkkeiden korotuksista ja va-
kuutettujen eduista konkurssi-
tapauksissa.

El?ike-etuudet ovat van-
huus-, tyd,kyvytttimyys- ja
perhe-elIkkeet. Ellketaso
(perusel?ike ja ty<iel?ike yh-
dessii) on laskettu siten, ettii
vanhuuseltike on 60 lo loppu-
palkasta miehill?i 65 vuoden
iiissii ja naisilla 62 vuoden
i[ssZi. Palkasta otetaan huo-
mioon tydeHkettii varten
12000 frangin ja 36000

keyffiim:iiin rahastoivaa kus-
tannusmuotoa. Vakuutusmak-
su tullee aluksi olemaan noin
l0lo palkasta yhteisesti va-
kuutetulle ja tytinantajalle
Yhdess[ peruseliikkeen kans-
sa vakuutusmaksu kohoaa jo
30 to:n paikkeille palkasta.

RUOTSI: YLEINEN
ELLKEIKI LASKEE
Kuluttajahintaindeksissii ta-
pahtuneen kohoamisen vuok-
si lisleliikejiirjestelmiin perus-

frangin v?ilillti oleva osa. Elii-
kepalkka lasketaan keskian-
siona kolnelta viimeiseltii
vuodelta ennen eliketapahtu-
maa. Tydkyvyttomyyseli*e
on vanhuuseliikkeen suurui-
nen ja palvelusajaksi laske-
taan my6s eliikeikiiiin jeljefle
oleva aika. I*ski saa 60lo ja
kukin /apsi 20 /o miehelle las-
ketusta vanhuuseliikkeestli.

Tycieliikkeiden kustannuk-
sista vakuutetut maksavat
enin&iiin puolet ja tyrinantajat
loput. Tycieliikkeissii tullaan

mtiiirii nostettiin tdmin vuo-
den alussa 7 900 kruunusta
8 100 kruunuun vuodessa.
Vuoden 1973 alussa perus-
m2iiir[ oli 7 300 kruunua ja
sitii korotettiin vuoden aika-
na kaksi kertaa.

Kansaneliikkeen tiysi v an-
huus- ja tybkyvyttomyysell-
ke ovat vuoden 1974 alusta
7 290 kruunua vuodessa. T[y-
den eliikelisfln miiiir[ on
I 215 kruunua vuodessa. -Eliikelisiil maksetaan, jos
eliikkeensaaja saa vain v[hiin
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tai ei lainkaan ansioihin suh- uudistuksen yhteydessii. - Syyksi on mainittu, e$e nai-
teutettua (ATP) lisiieliikettii. Niime eliikemiiiiriit maksetaan set tarvitsevat useammin eli-

Palkansaajien kansaneliike- 40 vakuutusvuoden j?ilkeen. keturvaa kuin miehet' Mies-
vakuutusmaksu poistettiin Jos vakuutusvuosia on v6- ten kuolleisuus on 30 /r- kor'
vuoden 1974 alusta. ![aksu hemmdn, maksetaan vdhen' keampi kuin naisten; 35--60
oli 5 /o tulosta, mutta enin- netty eliike, jonka mtiiirii riip- vuoden ikiiisissii ero on perflti
tiiZin 1'500 kruunua vuodessa. puu vakuutusvuosien luku- 50le.JokaneljiisperheRans'

Antaessaan vuoden 1974 mtiiirlist?i. kassa on naislesken huoltama.
budjetin hallitus ilmoitti, ettd - /^t<,? ). Naisleski2i on yli 3 miljoonaa,
yteinen eltikeikii tullaan laske- f f!",P*ntnrn-, joista joka kymmenes on alle

fntg;ary,lg3,g:J.HiT::?,'i#E:';;'i)ft n'ro,srysoil*?'iuf i*nnnsaakkaore
ntiiset yrittiij[t, maanviljelij?it Tanskassa on vuodesta 1971 veinul saada kahta el2ikettii,
ja kotiiouvit saavat .t*l* I?ihtien maksettu vakuutus- leskeneliikettii ja omaa ty6-
Ltiteiiio kuin toimih"rtitOUa maksuja erityiseen sosiaali- eliikettii. Nyt pn asetettu ta-
ia tytintet<ilOill[ jo on. Tyihn- s:en eliikerahastoon, iosta voitteeksi, ettti- naisleskelll tu-
t"mjoia"n 

"tat"ilao 
alentami- {etaan ga]saa el2ikkeitii vYo- lee miehen kuoleman jnlkeen

nen toteutettiin "iime-vuonna 
desta 1976 l[htien. Vuosien oila k[ytett?ivissiiiin ainakin

voimaan tulleella tya*iiii- 1974-lgT5..valtioptiivill?i lS' l0 Toniktd,tuloista,.jotkapgr-
najiirjestdjen perustamalla laan lopullisesti piietfiimZiiin hss16 oli miehen eliiessS. Jos
Sip-hsaeia*eiariistelihla. eltkkeen suuruudesta. leski saa omaa tyoellkettii,
Tata. jarjestihniia toteutta- ...P1*: tulee...olemaan tasl' jok_a ei yll?i ko. miiiir?iiin, hii'
maan muodostettiin kansan- elZike' Sen miiiirii kohoaa as- nelle maksetaan puuttuva osa
Lfii["- ia tira"tat"la4";t"ile"- teittain niin, ettii tiiysiii eltik' leskeneliikkeen[. - Tulevaisuu'
tii eriliiiiin oteva "e6teoi*loi- keitii maksetaan vuodesta dessa sliinnriksiii on tarkoi-
;;"ii", jonka hallinto ufin"i- 1982 l?ihtien. Teysi..gliile-tul- 1u5 muuttaa siten, etui leski.
iii" litiitvi."rte vakuuiusytr- lee .naimisissa oleville (v!!qr- saa leskeneliikkeen kokonaan
ti<ille. sesti) olemaan noin 3 000 fir161asosta ja omasta tytieliik-

NORTA: ,ERUS_ kruunuavuodessa. Lisiieliiket- keestd riippumatta. Jo nyt sii-

E L A KErr i N o sr Er r r r N f ,3lHfiH'i;llJ:'#j,'i3: it*t t:J#I',",:'XlX,jl,T,l:
Eliikevakuutuksen perasmiiii' ruselakettii kansaneliikejiirjes- johtoisten yritysten palveluk-
rii on nostettu vuoden 1974 1sl61is12i. sessa olevat. 

-

alusta 9 200 kruunuun vuo- Listieltike rahoitetaan siten, Leskeneliikkeen saamisen
dessa. Tiimii perusmdiiri on ettti vakuutetut maksavat 27o ehtona ollut vaatimus aviolii-
sama mddrd, joka maksetaan tuloistaan vakuutusmaksuina 161 solnimisesta ennen mie-tiiytenii vanhuuseldkkeenii p[251son. Vakuutusmaksuja hen 60 vuoden ik?i[ on ku-
Norjan eliikejiirjestelmiin kan- maksetaan 67 vuoden ikiil2in meffu. Blelleen kuitenkinsaneliikeosasta. saakka. Eliikerahastoon las- vaaditaan, ettii avioliitto oli

Vuoden 1974 alusta ylsi' kettiin alunperin kertyvtin va- latkunut ainakin kahden vuo-
niinen henkilti saa vanhu-us- roja noin 3.8 miljardia kruu- 6sn ajan ennen miehen kuo-
el[kkeenii viihintiiiin 11264 nua, mutta sittemmin on lemaa. Aikaisemmin lesken-
kruunua vuodessa ja aviopari osoittautunut, ettli varoja tu- e6kkeen saaminen edellytti
(molemmat puolisot kansan- lee vuonna 1976 olemaan noin 65 vuoden ikiiii (tai 60 jos
el?ikkeellii) 17 494 kruunua 6.9 miljardia kruunua. leski oli tyt kyvytt n). Vuoden
vuodessa. Niiissl miidrissii on 1974 alusta ik?iraja laskettiin
mukana ns. eliikelis?i (vksiniii- RANSKA-: 

-
selle 17 /r, naimisisJ';r';ili: ilercm,srunrt TIIRVAA 55 vuoteen'

te t6l'perusmziarasiai'-irli y+IVISTETTIIN UNKARI: VAARALLISET
maksetaan eHkkeensiaj'a[,e, Ranskan palkansaaiien ylei- AMMATIT' 12 LaOKKAA
j-[a ei ole oikeutettu e6kkee- sessii ettiiejtirjestelmiissti on Unkarissa on kaksi eliikejiil
i"Lo 

"faf."jarjestelmiin 
ansio- raisleskien elaketuwla pgan- jestelmiiii: palkansaajien ylei-

"ia["oru"td, 
ju ,.. kompen- nettu vuoden 1974 alusta. nen eliikejtirjestelml ja maa-

;";ii.li;t (yicsineiselle '500 Nais- ja mieslesket on tlhiin talousosuuskuntien palveluk-
kiurrua, n"i-i.irro olevalle saakka saaneet eliikettii sa- sessa. olevien palkansaajien
:ii t.uunuu), jota ryhdyttiin mojen perusteiden mukaan. eliikejiirjestelmii- Tarkoitukse-
maksamaan 

'- vuoden '1970 Naisten emn<eita on nyt pa- na on ennen pitkiiii -yhdistiiii
alussa suoritetun verotuksen rannettu, mutta miesten -ei. niiml j?irjestelmlt, jotka jo
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nyt varsin pitkille rakentuvat
samojen periaatteiden varaan.
Vuonna 1972 hallitus teki sel-
vityksen vielii jiiljell2i olevista
eroista jiirjestelmien viilillfl.
Selvityksen perasteella jiirjes-
telmiin tehtiin erditd huomat-
tavia parannuksia, jotka tuli-
vat voimaan vuonna 1973.

Maksimieliike maatalouden
jiirjestelmiissA nostettiin 5 000
forintista kuukaudessa l0 000
forintiin, jolloin miiiirlt tuli-
vat samoiksi molemmissa el6-
kejtirjestelmiss?i. El2ikeperus-
teena molemmissa jiirjestel-

'missi oli klytetty ansioita
el?ikkeellesiirtymisvuodelta ja
sitii edeltiineeltii neljiiltii vuo-
delta. Kummassakin jiirjes-
telmiissii ellkeppruste muu-
tettiin Iaskettavaksi kolmelta
parhaalta vuodelta niistii vii-
destii, jotka edeltiiviit el?ik-
keellesiirtymistii. El[kkeelle-
siirtymisvuoden ansiot ote-
taan edelleen kuitenkin huo-
mioon. Maatalouden jiirjes-
telmlssii vakuutettu, joka jat-
kaa tydntekoa yli eliikei?in, tu-
lee saamaan korotetun eliik-
keen lopettaessaan tycinteon.
Korotus on I---2% niist[
keskimii5rtiisistii ansioista,
joihin alkuperdinen ellke pe-
rustui (normaalissa elflke-
iiissl).

Maatalouden vakuutusmak-
suja on jouduttu korottamaan
parannetun eldketurvan vuok-
si. Vakuutettu maksaa nyt
10 /o ansiotuloistaan eliikkei-
den, tapaturmaetuuksien ja
sairausturvan kustannuksiin.
Maatalousosuuskunta maksaa
vastaavan mdiirdn palkoista.

Huomattavin vieH jiiljellii
oleva ero jiirjestelmien viilillii

on eliikeilss[. Palkansaajien
yleisessii el?ikejiirjestehniissii
miesten eliikeik[ on 60 ja
naisten 55 vuotta. Maatalou-
den jiirjestelmflssd miesten
ellkeikii on 65 ja naisten 60
vuotta. Tate eroavuutta ei
ole katsottu voitavan poistaa
tycivoimapoliittisista ja talou-
dellisista syistii.

Palkansaajien yleisessii elii-
kejiirjestelmiiss[ piiilseviit
vaarallisissa ja terveydelle
hait allisissa ammateissa tyos-
kentelevd.t muita aikaisemmin
eliikkeelle.

Eliikeikiiii alennettiin viime
vuoteen saakka viidell?i vuo-
della miehilla 25 ja naisilla 20
palvelusvuoden j?ilkeen tiillai-
sessa ammatissa. Jos palve-
lusvuosia oli viihemmin, so-
vellettiin normaalia eliikeikiiii.
Vuonna 1973 kiiytAntciii muu-
tettiin niin, ettii miespuolinen
tyontekijii 10 ja naispuolinen
8 palvelusvuoden j?ilkeen ovat
oikeutettuja kahden vuoden
viihennykseen normaalista
eliikei2istii. Seuraavat viisi pal-
velusvuotta miehilH ja neljii
naisilla antavat lisiioikeuden
yhden vuoden viihennykseen.
Muutoksen aiheuttivat kiiy-
tdnntjn kokemukset, jotka
osoittivat, ettii vain harvat
tyrintekijiit olivat jaksaneet
olla vaarallisissa ammateissa
vtihennettyyn eliikeikiiiin vaa-
dittavan palvelusajan. - Vaa-
ralliset ammatit luokitellaan
talla hetkelll 12 luokkaan
entisten viiden asemasta.

EUROOPAN NEUVOSTO
TEKI SOSIAALITURVA-
SOPIMUKSEN
Euroopan neuvosto on hyv?ik-

synyt sosiaalituryasopimuk-
sen, joka takaa yhtiiliiisen
kohtelun kaikkien 17 jiisen-
maan omille kansalaisille,
maassa tyciskenteleville ulko-
maalaisille, turisteille, pakolai-
sille ja ns. maattomille hen-
kiloille. Sopimus kattaa kaik-
ki tavalliset sosiaaliturvaetuu-
det (sairaus, iiitiys, tyokyvyt-
tomyys, vanhuus, perheen-
huoltajan kuolema, tycitapa-
turma, ty<ittcimyys. ja perhe-
avustus). Sopimuksen mukaan
jossakin jdsenmaassa ansaittu
sosiaaliturvaetuus siiilyy ja
etuuksia voidaan maksaa
maasta toiseen. Tiitii sopimus-ta pidetiiiin huomattavana
edistysaskeleena esimerkiksi
verrattuna Euroopan talous-
yhteisrin keslkuussa l97l hy-
v[ksymiiiin sosiaaliturvasopi-
mukseen, joka koskee vain
siirtotydHisiii. Euroopan neu-
voston sosiaaliturvasopimuk-
seen voivat liittyl myos ei.j?i-
senmaat. Tiillii on merkitystii
ennen kaikkea sellaisille ty6-
voimaa vieville maille kuin
Algeria, Espanja" Jugoslavia,
Kreikka ja Portugali. Sopi-
mus tulee voimaan kolmen
kuukauden kuluttua siitii, kun
v?ihintii?in kolme jiisenmaata
on ratifioinut sopimuksen.
Pohjoismaissa sopimuksesta
hydtyviit srulgn foaikkea Viili-
merenmaihin matkustavat tu-
ristit, jos ndmfl maat hyviik-
syviit sopimuksen.
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AARRE METSO

Myos luottamustoimet
tuottavat elcikkee seen
oikeuttavaa tuloa

Hallituksen esityksessii 21. 12.
1973 Eduskunnalle esite*illin
TEL:iin lisiittiiviiksi uusi
I b $, jonka mukaan olisi
nahdollista sosiaali- ja ter-
veysministericin hyviiksymin
ehdoin vapaaehtoisesti jiirjes-
tiiii eliketurva luottamustoi-
mista maksettavien palkkioi-
den osalta. Samassa hallituk-
sen esityksessl esitetriidn
TEL:iin lisiittiiviiksi uusi

h?inti voida pitiiii myciskiiiin
yrittiijiinii. Luottamustoimen
hoitaminen aiheuttaa mycis
tilanteita, joissa tiillaista toin-
ta hoitavan henkil<in el[ke-
turva heikkenee sen johdosta,
ettei hiin luottamustointa hoi-
taessaan saa tycinantajaltaan
palkkaa. Niiistii syistii on el[-
keturvan jiirjestiiminen luotta-
mustointen perusteella tehty
mahdolliseksi ehdottamalla

mukaisena, ettfl luottamustoi-
met voidaan saattaa ainoas-
taan TEL:n perusturvan pii-
riin. Niiin ollen TEL 11 $:ssii
tarkoitetut lisiiedut eiviit tule
kysymykseen luottamustoin-
ten osalta.

MIKA ON
LUOTTAMUSTOIMI
Lakiehdotuksen mukaan luot-
tamustoimena pidetiiiin

TYOELAKELAKEIHIN ON TULOSSA
KULUVAN VUODEN ALKUPUOLISKOLLA MUUTOKSIA

Lainmuutoksista on jetetty hallituksen esitys eduskunnalle viime joulukuussa. Te-
keillii olevat muutokset eiviit ole luonteeltaan suuria, tyoeliikkeiden perusteisiin
kajoavia. Ne ovat liihinnii tiismennyksi?i ja tiiydennyksiii voimassa oleviin siiiin-
noksiin.

Muutoksiin sistiltyv[ luottamustoimien vapaaehtoinen elZikejiirjestely merkitsee
uutta aluelaajennusta eliikkeen ansaintaperiaatteen soveltamisessa. Muut muutok-
set koskevat valtionapua saavien laitosten palveluksessa olevien henkiloiden el[ke-
turvaa ja eliikkeen maksamista eriiissti tapauksissa sosiaalilautakunnalle.

El?iketurvakeskuksen lainopillinen osasto jlrjesti 12. maaliskuuta eliikelaitosten
edustajille el?ikepiiiviin, jonka aikana selvitettiin muutosten sisilttil ja soveltamista
keytentddn. Julkaisemme ohessa Eliiketurvakeskuksen lainopillisen osaston osasto-
piiiillikon, varatuomari Aarre Metson ja apulaisosastopiiiillikon, varatuomari Pentti
Koivistoisen el2ikep?iiviin esitelmien tekstit.

I a $, jonka tarkoituksena on
tiiydentiiii valtionapua saavan
laitoksen palveluksessa ole-
vien henkiloiden el2iketurvaa.

ELLKETARVAN
IIRIESTI.MINEN
VAPAAEHTOISTA
Luottamustoimista saadut an-
siotulot ovat tiihiin saakka
jtiiineet eldketurvan ulkopuo-
lelle, koska henkilci luotta-
mustoimessa ollessaan ei ole
tyri- eikii virkasuhteessa eik[

TEL:iin lisiittiiviiksi uusi
lb $.

Ehdotuksen mukaan palk-
kion maksaja voi sosiaali- ja
terveysministeririn hyv?iksy-
min ehdoin j[rjestiiii luotta-
mustoimessa olevalle henki-
l<ille TEL:n v?ihimmiiisehto-jen mukaisen el?iketurvan.
Eliiketurvan jiirjest?imistii ei
ole tehty pakolliseksi, vaan se
on jiitetty palkkion maksajan
vapaaehtoisuuden varaan. Li-
sdksi on pidetty tarkoituksen-

TEL:a sovellettaessa tehtii-
viiii, johon henkil<i on miid-
r?iajaksi tai toistaiseksi valittu
edustamaan tiettyii yhteisoii,
henkil<ipiiriii tai asiantunte-
musta ja jossa tehtiiv[ss[?in
hln ei ole tyo- tai virkasuh-
teessa eiki toimi YEL:ssd tar-
koitettuna yritt?ij iin?i.

Tyhjentiiviin luettelon laa-
timinen luottamustoimista on
ylivoimainen tehtiivl niiden
moninaisuuden vuoksi. Esi-
merkkeind voidaan kuitenkin

l3



mainita etujiirjestcijen kuten
tyomarkkinajiirjesttijen sek?i
muiden yhdistysten erilaisissa
luottamustehtiivissl toimivat
henkil<it, yhticiiden, osuus-
kuntien ja muiden yritysten
toimielinten kuten hallinto-
neuvostojen ja hallitusten j[-
senind olevat luottamushenki-
l6t. Mikeli henkilo taas toimii
oman tycinantajansa valitse-
mana tycinantajan asettaman
toimikunnan tai ty<iryhmiin
jiisenenii, on hlnen katsotta-
va myos tiimiin toiminnan
osalta olevan tycisuhteessa
tycinantajaansa.

ELAKETURVA KUTEN
TEL-TYdSUHTEESTA
Luottamustoimessa olevasta
henkilostii, luottamustoimesta,
eliikkeen perusteena olevasta
Palkkiosta, eliikkeeseen oi-
keuttavasta palvelusajasta
luottamustoimessa ja luotta-
mustoimeen perustuvsta el6k-
keestii on lakiehdotuksen mu-
kaan soveltuvin osin voimas-
sa, mit?i TEL:ssii on tytinteki-
j?istii, tytisuhteesta, eldkkeen
perusteena olevasta palkasta,
eldkkeeseen oikeuttavasta pal-
velusajasta ja tyosuhteeseen
perustuvasta el[kkeestii siiE-
detty. Luottamustoimiin pe-
rustuvan eliiketurvan suhteen
on siten soveltuvin osin nou-
datettava tydsuhteeseen pe-
rustuvaa eliiketurvaa koske-
via TEL:n sisiiltiimiii periaat-
teita. Lakiehdotuksen mukaan
vanhuuseldke voidaan kui-
tenkin myontiiii siiniikin ta-
pauksessa, ettii henkild jatkaa
luottamustoimen hoitamista
elflkei[n tiiyttiimisen jiilkeen.

LUOTTAMUSTOIMEN
KESTO
Jos henkilo on valittu luotta-
mustoimeen tietyksi toimikau-
deksi, miiiiriiytyy luottamus-
toimen alkamis- ja piiiittymis-
hetki lakiehdotuksen mukaan
ldmdn toimikauden rnukaan.
Jos toimikautta ei ole sovittu
tai mii^?iriitty, katsotaan luot-
tamustoimen alkaneen sen
kalenterikuukauden alusta,
jolta luottamustoimeen kuulu-
vasta tehldviistzi ensimmiiisen
kerran maksetaan palkkiota,
sekii piiiittyneen sen kalenteri-
kuukauden lopussa" jolta vii-
meksi on maksettu palkkiota.

Jos henkilo, jota ei ole va-
littu tietyksi toimikaudelsi,
suorittaa luottamustoimeen
kuuluvan ensimm?iisen palk-
kioon oikeuttavan tehtiiviin
5. 2. 1974, katsotaan luotta-
mustoimen alkaneen palkkion
maksamisp?iiv?istii riippumat-
ta 1.2. 1974. Jos taas viimei-
nen luottamustoimeen kuulu-
va palkkiollinen tehtiivii on
suoritettu 5. 4. 1974, katso-
taan luottamustoimen piiiitty-
neen palkkion maksamispiii-
viistii riippumatta 30. 4.1974.

MILLAINEN
LUOTTAMUSTOIMI
VOI TULLA ELAKE-
TURVAN PIIRIIN
Lakiehdotuksen mukaan on
eliiketurva luottamustoimessa
olevalle henkikille jiirjestettii-
vissii ja kustannettavissa so-
siaali- ja terveysministeritin
hyv[ksymin ehdoin. Tiisse
vaiheessa voidaan kysyii, mitii
niiihin ehtoihin tulee sisiilty-
miiiin. Luottamustointen saat-
tamisesta eliiketurvan piiriin

alustavasti keskusteltaessa esi-
tettiin ajatus, ettii tiillaisen
vakuutuksen tulisi kohdistua
palkkion paksajan kaikkiin
luottamustoimissa oleviin sel-
laisiin henkiltiihin, joiden
luottamustoimi tayttiiii vakuu-
tuksen piiriin kuulumisen
edellytykset. Vakuutuksen pii-
riin kuulumisen edellytykse-
nii pidettiin alustavasti sitii,
ettl luottamustoimesta mak-
settava palkkio kuukautta
kohden olisi keskimtiiirin vt-
hintiiiin puolet tydntekij[in
eltikelain 1 $:ss[ tarkoitetusta
rajamii?iriistii, siis tiillii hetkel-
lii noin 100 markkaa.

Luottamustointen kuulumi-
nen vakuutuksen piiriin on
katsottu voitavan ratkaista
kunkin kalenterivuoden osal-
ta erikseen jilkikiiteen laske-
malla, ovatko luottamustoi-
mesta maksettavat palkkiot
sen aikana keskimdiirin nous-
seet edellytettyyn rajamiiii-
r?iiin. Siitii kalenterivuodesta,
jonka aikana luottamustoimi
on alkanut tai p?iettynyt, otet-
taisiin huomioon vain se osa,
jonka luottamustoimi on ollut
voimassa.

Lisiiksi on katsottu, ettii
kaikkia niitii luottamustoimia"
joissa luottamustoimessa ole-
va henkilo on samaan palk-
kion maksajaan kalenterivuo-
den aikana, tulisi pitiiii yhte-
nd yhdenjaksoisena luotta-
mustoimena.

VALTIONAPU.
LAITOSTEN HENKILO-
KUNNAN ELAKETURVA
TAYDENTYY
Lakiehdotukseen sisiiltyviill[
TEL:n uudella 1a $:ll[ t?iy-
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dennetddn valtionapua saa-
vien laitosten palveluksessa
olevien henkil<iiden eliiketur-
vaa. Nfliden henkiltiiden el[-
keturva mii5riiytyy ertiistii
valtion varoista suoritettavis-
ta el?ikkeistii annetun lain
(VAL) mukaan. Valtionapua
saavien laitosten toimihenki-
lcit ovat tiihln asti voineet lu-
kea eliikkeeseen oikeuttavaksi
palkakseen vain palkkansa
sen osan, johon saadaan val-
tionapua.

Valtionapulaitoksilla tar-
koitetaan sellaisia laitoksia,
joilla VAL:n voimaan tulles-
sa eli i. 7. 1969 oli oikeus
saada valtionapua laissa tai
asetuksessa olevan siiiinndk-
sen nojalla mii2irtitty suhteelli-
nen osa laitoksen toiminnan
kannalta viUttiimettd,men hen-
kil<ikunnan el[kkeiden kus-
tantamiseen. Niin ikiiiin val-
tionapulaitoksena pidet2iiin
sellaista VAL:n voimassa ol-
lessa toimintansa aloittavaa
laitosta, jota olisi pidetty val-
tionapulaitoksena, jos se olisi
ollut toiminnassa VAL:n voi-
maantullessa. VAlJaitoksia
ei tietiiiikseni ole toistaiseksi
kokonaisuudessaan kartoitet-
tu, mutta valtiokonttorissa on
parhaillaan tytin alla luettelo
niistii.

TYdSUHDETTA
EI VOIDA IAKAA
VAL:n mukaista eliikettii
miiiirlttiiessii eliikkeen perus-
teena olevana palkkana pide-
tiiiin sitii palkkaa, jonka suo-
rittamiseen valtionapulaitok-
sella on oikeus saada valtion-
apua. K[ytiinnossl esiintyy
tapauksia, joissa vain osa

tytintekijAn tehtiivistii on sel-
laisia, ettii hiinen palkkauk-
seensa suoritetaan valtion-
apua. Esimerkkinii voidaan
mainita teollisuuslaitosten yh-
teydessii toimivat ammatti-
koulut, jotka saavat valtion-
apua. N[iden arnmattikoulu-
jen opettajina kiiytetiiiin usein
asianomaisen teollisuuslaitok-
sen toimihenkiltiitii, jotka
teollisuuslaitoksessa suoritta-
mansa tyon ohella hoitavat
ammattikoulussa opettajan
tehtdvil. Tiillaisissa tapauk-
sissa on huomattava osa tydn-
tekijiin kokonaisansiosta saat-
tanut jiiiidii huomioon otta-
matta VAL:n mukaista el[-
kettt miiiiriittiiessii. TEL:n
mukaista eliiketurvaa ei tiihiin
asti ole esimerkkitapauksessa
voitu jerjatii:i teollisuuslai-
toksessa suoritetussa tyt $*i
ansaitun palkan osalta" koska
TEL ei koske ty<isuhdetta,
jonka perusteella ty<intekijiillti
on oikeus muussa laissa (tiis-
sii tapauksessa VAL:ssa) tai
asetuksessa s?iiidettyyn eltike-
turvaan.

Er?iiinl ratkaisuehdotukse-
na esitettiin aikaisemmin sitii,
ettii tiillaisten henkiltiiden kat-
sottaisiin olevan eri tydsuh-
teessa sen tyon osalta" josta
maksettava korvaus ei oikeuta
valtionapuun. Tycioikeudessa
on kuitenkin vakiintunut oi-
keusklyttint<i, joka estiiii tycin-
antajan ja tycintekijiin vilisen
oikeussuhteen jakamisen
useammaksi itsen[iseksi ty6-
suhteeksi. Jos tiistii vakiintu-
neesta oikeuskiiytiinntistii olisi
poikettu niiissii tapauksissa, se
olisi saattanut aiheuttaa se-
kaannusta mytis muissa ta-

pauksissa tytioikeudellisten
sdiinnosten soveltamisessa.

OSA PALKASTA
TEL.TURVAN PIIRIIN
TEL:iin onkin nyt ehdotettu
otettavaksi uusi 1 a $, jonka
perusteella tydnantajan on
jtirjestett[vti tyontekijiille
TEL:n mukainen eliiketurva
edellii tarkoitetussa tytlssii,
esimerkkitapauksessa teolli-
suuslaitoksessa suoritetussa
tyossti, ansaitun palkan osal-
ta, miktili tytisuhde muutoin
taytta TEL 1 $:ssii siitidetyt
edellytykset. Sellaisen palkan
osalta, jota henkilcille makse-
taan samasta tydstii valtion-
apuun oikeuttavan palkan li-
siiksi, ei eliiketurvaa ole mah-
dollista jiirjestiiii.

Lakiehdotuksen mukaan
pidetiiiin tyd,ntekijiin palkkana
TEL:a sovellettaessa vain sii-
tii tycistii maksettavaa Palk-
kaa, jota ei ole otettu huo-
mioon VAL:n mukaista el?i-
kettii mii5riittiiessil. Palkan
tulee siten tiillaisesta tytistii
olla viihintiiiin 199,65 mark-
kaa kuukaudessa. Ty<iaikaa
laskettaessa (v?ihintiiiin 20
tuntia viikossa) otetaan huo-
mioon vastaavasti vain tiillai-
sen palkan ansaitsemiseen ku-
luva aika.

15



S o s iaalilaut akunt akin
voi nostaa tydelcikkeen

Piiiisiiiinncin mukaan el2ike
maksetaan sille henkilcille, jol-
le se on mycinnetty. Ktiytiin-
ncin eliim[ kuitenkin vaatii,
ettii tiistii siiiinnostii on erityis-
tilanteissa voitava poiketa.
Tiimiin vuoksi lainsiiiidiintocin
sisiltyykin useita poikkeuksia
tiistii piiiisiiiinnostii. Yksi niiis-
ta, poikkeuksista on TEL
19 a $:n 2 momentin sddnnos,
jonka mukaan eliike tai osa
siitii voidaan maksaa sosiaali-
Iautakunnalle. Stiiinnos edel-
lyttiiZi

- sosiaalilautakunnan hake-
musta

- suorituksen keyttamisfii
eliikkeen saajan ja h2inen
omaistensa huoltoon.

PENTTI KOIVISTOINEN

TULKINNANVARAI-
SUUTTA NYKYISESS{
K{YTANN655i
Lain sanamuoto on jattiinyt
eliikelaitokselle laajan harkin-
tavallan, koska sddnnoksessf,
ei ole annettu tarkempia oh-
jeita siitii, missd tapauksessa
eliikkeen maksaminen sosiaa-
lilautakunnalle tulee kysy-
mykseen. Tiimiin vuoksi sddn-
nciksen soveltamisessa on ollut
eroavuuksia eri ellkelaitosten
kesken, miti on yritetty pois-
taa ETK:n yleiskirjeen n:o
16172 liitteenii olleella muis-
tiolla, jossa on suositeltu erdi-
den yhteniiisten pelisii?intojen
noudattamista mm. ellkkeen
maksamisessa sosiaalilauta-
kunnalle.

Tiimiinkiitin jiiikeen eiviit
vaikeudet ole loppuneet. On
edelleen ollut epiiselvii2i, voi-
daanko eliike tai osa siitii
maksaa sosiaalilautakunnalle
k?iytettiivZiksi avioliiton ulko-

puolella syntyneen lapsen
huoltoon, jos elatusvelvollinen
ei ole tunnustanut lasta omak-
seen. Sdiinncisti on sovellettu
mycis siten, ettei elhkkeen ta-
kautuvasti mytinnettf,vdri osaa
ole voitu lainkaan suorittaa
sosiaalilautakunnalle, vaikkei
lainkohta tate ehdottomasti
ole kieltiinytkiiiin.

Huoltoapulain (HAL) 34 $
muutettiin l. 12. 1972lukien.
Lainkohtaan otettiin maininta
ennakon luonteisesta huolto-
avusta, joka on mycinnetty
odotettavissa olevaa eltikettii
vastaan, ja siitii, etti lauta-
kunnalla on valta nostaa hen-
kikille tiiltii ajalta tulevat tu-
lot ja saamiset. Viimeistiiiin
tllkjin oli myris TEL 19 a $:n
2 momentin ja HAL 34 $:n
vdlinen suhde epdselvii. Siiiin-
nciksien viilillii oli ilmeinen
ristiriita.

Mainittujen epiiselvyyksien
korjaamiseksi Eliketurvakes-
kus teki sosiaali- ja terveysmi-
nistericille esityksen TEL
19 a $:n 2 momentin tarkista-
miseksi. Uusitussa muodos-
saan TEL:n s66nntjs jetteisi
kuitenkin edelleen sanomatta
tarkasti, millaisten edellytys-
ten vallitessa el6ke tulisi mak-
saa sosiaalilautakunnalle.

Kansaneliikelain vastaavat
siiiinn6kset lan 43 ja 44 $:ssii
ovat huomattavasti yksityis-
kohtaisemmat kuin TEL:ssa.
Eroa voidaan ainakin osittain
perustella sillfl, ettii Kansan-
eliikelaitoksella on piiriasia-
miesverkostonsa avulla mah-
dollisuus hankkia yksityiskoh-
taisia tietoja eliikkeen saajan
olosuhteista, kun taas ty<ielZi-
kelaitoksilta useissa tapauk-

sissa puuttuu paikallisten olo-
suhteiden tuntcmus. K2iytiin-
nossii tyrieliikelaitokset voivat
useissa tapauksissa saada
el?ikkeen saajan yksilollisiii
olosuhteita koskevia tietoja
juuri sosiaalilautakunnalta.

TEL:n sddnncisfti voidaan
ajatella tarkennettavaksi siten,
ettii luetellaan edellytykset,
joiden vallitessa eliike voidaan
maksaa sosiaalilautakunnalle.
Tiilkjin on kuitenkin tarjolla,
tiillaiseen menettelyyn yleens?i
liittyvii Yaerr, siite, ette saan-
ncjs muodostuu Iiian jousta-
mattomaksi.

MITEN SOSIAALI-
LAUTAKUNTA ANOO
ELAKETTi
Eliikkeen suorittaminen so-
siaalilautakunnalle liihtee
yleensi liikkeelle sosiaalilau-
takunnasta, joka toisinaan
saattaa etukdteen tiedustella
El2iketurvakeskukselta tai tyti-
eliikelaitokselta, saako joku
henkiki tyoelekefte. On kat-
sottu, ette teme tieto sosiaali-
lautakunnalle on annettava
TEL:n salassapitos?iiinnok-
sestii huolimatta, koska muu-
toin lautakunnan edellytykset
hakemuksen tekemiseen han-
kaloituvat kohtuuttomasti.

Sosiaalilautakunnan hake-
mukselle ei ole siiiidetty miie-
rdmuotoa, mutta kiiytiinn<in
syyt vaativat kirjallista esitys-
tii. Nykyisin ntiml esitykset
ovat sis?illciltiiiin hlvin erilai-
sia, mink[ vuoksi on harkittu
mahdollisuutta suunnitella ha-
kemuksen tekemistii varten
lomake sosiaalilautakunnan
kayttoon. Tiillciin voitaisiin
hakemusten kirjavuutta olen-
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il
naisesti viihentiil.

Sosiaalilautakunnan hake-
muksesta tulisi mahdollisim-
man yksiloityin?i ilmeta yleen-
sd' ainakin seuraavat tiedot:

- el[kkeen saajan henkilti-
tiedot

- minka vuoksi sosiaalilau-
takunta hakee eliikettii it-
selleen

- mihin eliike on tarkoitus
keyttiiii

- minkii suuruisen summan
sosiaalilautakunta suun-
nilleen arvioi tarvitsevan-
sa kiiytt<ikohteeseen

Niiiden tietojen saaminen
on vastaavasti viitteenomai-
sesti ilmaistuna tarpeellista
seuraavista syistii:

- varmistetaan oikea henkilci

- saadaan selvitystii hake-
muksen asiallisuudesta

- saadaan selvitystii kiiyttit-
tarkoituksen lainmukai-
suudesta

- saadaan selvitystl hake-
mukseen suostumisen tar-
koituksenmukaisuudesta

Mikeli sosiaalilautakunnan
hakemus joltain olennaiselta
osalta on puutteellinen tai
epiiselvii, tulisi eliikelaitoksen
ottaa yhteyttii sosiaalilauta-

kuntaan ja pyrkiii yhteistoi-
min selvittiimiiiin asian ratkai-
suun vaikuttavat seikat eik?i
hyliitii hakemusta pelk[stiiiin
n2iytrin vajavaisuuden vuoksi.

Tiimiin jiilkeen prosessissa
seuraa sosiaalilautakunnan
hakemuksen ratkaiseminen.
Ratkaisusta on aina annetta-
va valitusosoituksella varus-
tettu ptiiitcis sekl sosiaalilau-
takunnalle ettii eliikkeen saa-
jalle. Ennen ptiiitoksen anta-
mista on eliikkeen saajalle
pyrittiiv?i varaamaan tilaisuus
tulla kuulluksi.

Jos hakemukseen suostu-
taan, el[ke tai osa siitii mak-
setaan sosiaalilautakunnalle.
Tiimiin jiilkeen vastuu siitii,
ettd suoritus kiiytetiitin asian-
mukaisesti, on sosiaalilauta-
kunnalla. Jos eliikkeen saaja
katsoo, ettii sosiaalilautakunta
on kiiyttiinyt sille maksetun
eliikkeen virheellisesti jo an-
netun huoltoavun korvaami-
seen, on h?inell2i mahdollisuus
kannella lautakunnan menet-
telystii liiiininhallitukselle.

UUSI KAYT;NTd
Hallituksen Eduskunnalle an-
taman esityksen toteutuminen

merkitsee muutosta nykyti-
lanteeseen varsinaisesti kol-
messa kohdin.

- El2ike tai osa siitii voitai-
siin maksaa kdytettiivlksi
eliikkeen saajan tai sellai-
sen henkil<in huoltoon,
jonka elatukseen eldkkeen
saaja HAL 3 $:n mukaan
on velvollinen osallistu-
maan.

- Eliikkeen maksamisesta
sosiaalilautakunnalle voi-
daan piiiittiiii my<is siltii
osin kuin sitd on suoritet-
tava takautuvasti.

- Sosiaalilautakunta saa
k[yttiiii eldkett2i jo anne-
tun huoltoavun korvaami-
seen vain, jos on kysymys
HAL 34 $:ssii tarkoitetus-
ta ennakosta.

Selvittiimettomiii kysymyk-
siii luonnollisesti jiiii yhe jiil-
jelle. Kiiyt[nncin toiminnan
rationalisoimiseksi lienee esi-
merkiksi syytii keskustella se-
lostetun hakemusmenettelyn
suhteesta ulosmittausmenette-
lyyn sekii sosiaalilautakunnan
toimiin sen pyrkiessE nosta-
maan elZikkeen k?iyttiimiillii
el?ikkeen saajan sille "anta-
maa" valtakirjaa.
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YRSA PALIN

Tydelcikettci
Ruotsista-milloinja mtten?
Suomalaisten tarvitsema tieto
Ruotsin eliikejiirjestelm?istii
on lisiiiintynyt samalla kun
Ruotsin ja Suomen vtilinen
tycivoiman liikkuvuus on vil-
kastunut. Monet suomalaiset
ovat jonkin aikaa tyciskennel-
leet Ruotsissa ja haluavat tie-
tiiti t2iltii ajalta kertyneestii
eliikeoikeudestaan.

Siltii osin kun henkilo tyris-
kentelee Ruotsissa kertyy hii-
nelle yleensii tyoel[kettii
(ATP-eliikettii) Ruotsin el2i-
kesiiiinncisten mukaisesti. Tii-
m[ ATP-el2ike maksetaan siis
suoraan Ruotsista ja el2ikkee-
seen oikeutettu henkilo saa
eliikkeensii asuinpaikasta riip-
pumatta, siis my<iskin Suo-
meen. Myosk?iiin kansalai-
suus ei vaikuta ATP-el[kkeen
saantiin. Samanaikaisesti kun
henkilolle maksetaan Ruotsis-
ta ATP-el[ke, hiin voi saada
mycis Suomesta tycieliikkeen,joka myonnetdlin hiinelle
Suomessa tapahtuneen tycis-
kentelyn perusteella. ATP-
eliike haetaan suoraan Ruot-
sista. Lomakkeita ATP-eliik-
keen hakemiseen saa Suo-
messa El[keturvakeskukselta,
joka muutenkin antaa tiissii
asiassa tietoja ja neuvoja.

Ruotsin ATP-el[ke mycin-
nelddn vanhuuseliikkeenii,
ty<ikyvyttrimyyseliikkeenii tai
lesken- ja lapsenel2ikkeinii.

Vanhuuseliikkeen saami-
seen vaaditaan, ettd tyonteki-
jii on tiiyttiinyt 67 vuotta. Elii-
keikii on kuitenkin liukuva
63-70 ikiivuosien viilillL
Vanhuusel?ike mrksetaan v[-
hennettynd ennen 67 vuoden
ikZiii eliikkeelle jiiiineille ja
vastaavasti korotettuna niille,

jotka jliiivnt eliikkeelle taljd.
vanhempina. Tytintekijii on
oikeutettu vanhuuseldkkee-
seen, jos hiinelle on kertynyt
ns. eliikepisteitl v[hintiiiin
kolmelta kalenterivuodelta.
El?ikepistei&i kertyy tyonteki-
jiille, jos hdnen ansiotulonsa
kalenterivuonna ylittiiviit vuo-
sittain vahvistetun viihimmiiis-
mddrdn. Vanhuusel?ikettii hae-
taan site varten vahvistetulla
lomakkeella.

Tytikyvytttimyyseliikkeen
(f rirtidspension tai sj ukbidrag)
voi saada tytrntekijii, jonka
ruumiillinen tai henkinen tyri-
kyky on alentunut v[hintiiiin
puolella ja tytikyvytt6myyden
voidaan arvioida iatkuvan ai-
nakin vuoden. Suomessa asu-
vilta henkiloiltii vaaditaan
yleens[ el?ikepisteitii viihin-
tiiiin kolmelta vuodelta. Tyri-
kyvyttomyyseld.kkeen hake-
mista varten on erillinen lo-
make. Hakemukseen on liitet-
tiivii liiiikiirinlausunto.
Leskeneliike mycinnetiiiin
miiiir?ityin edellytyksin edun-
jetfiijan leskelle ja lapsenelii-
ke mycinnetiiiin edunjtittiij[n
lapselle, joka on alle 19-vuo-
tias. Mycis lesken- ja lapsen-
eliikkeiden hakemista varten
on erilliset lomekkeet. Hake-
muksiin on liitettiiv?i virkato-
distus.

Kuten jo mainittiin henkilti
voi saada Ruotsista ATP'elii-
kettii ja Suomesta tycieliikettii
samanaikaisesti. Niimii eliik-
keet mycinnetliin periaattees-
sa toisistaan riippumatta"
mutta voidaan tydbrvytttt-
myys- tai perhe-eliiketapauk-
sissa yhteensovittaa, jos mo-
lemmat maat ovat eliikettii

laskettaessa ottaneet tulevan
ajan tyoansiot el?ikeikiiiin asti
huomioon.

Useimmat El?iketurvakes-
kuksen kautta tehdyt ATP-
hakemukset ovat koskeneet
tydkyvytt<imyyseliikettii. Mo-
nelle on myciskin myonnetty
eliike. Tapauksissa, jolloin
el2ikettii ei ole mycinnetty, on
tavallisin syy ollut, ettei hen-
kilolle ole kertynyt eliikepis-
teitii tarpeeksi monelta vuo-
delta.
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ELAKETT]RVAKESKUKSEN
HALLITUS JA EDUSTAJISTO
vuosrNA 1974-1976

Kuvassa vuotlen t97j lopussa tydnsd piidttdnyt Eliiketurvakeskuksen hallitus, henkiliit vasemmalta:
toiminnanjohtaia Olavi Siominen, varat. Bruuno Mauila, puheenjoht. Yeikko Ahtola, varat. Tapani
Kahri, vaitiot.'lis. Seppo Lindblom, fil. tri Erkki Pesonen, puheenioht. Arvo Hautala, fil, -t.ri- Teivo
Pentikiiinen, dipl.ins.-Lauri Olkinuora, varat. C. G. Aminoff, valt. maist. V. E._Terho _ia litiiket. Iis.
Martti Lehtinei. Aiirimmdisenii oikealla Elitketurvakeskuksen toimitusjohtaja luhani Salminen.

EDU ST Al ISTON l.,LSEN ET
Sosiaali- ja terveysministerio on nimittiinyt
Ellketurvakeskuksen edustajiston puheen-
johtajan, varapuheenjohtaian ja j[senet sekii
heidtin henkilokohtaiset varamieh"rrtS zlka-
neeksi kolmivuotiskaudeksi 1974-7976.

Edustajiston puheenjohtajana toimii edel-
leen toimitusjohtaja, varatuomari Juho Nie-
mt. Hdnen henkil<ikohtainen varamiehensii
on toimitusjohtaja Aarc Kiirkktiinen.

Varapuheenjohtajana on niin ikiiiin edel-
leen piiiijohtaja Alli Lahtinen, henkil<ikoh-
taisena varamieheniitin ylijohtaja Yilho liip-
pinen.

Edustajiston muiksi jnseniksi ja heidiin
varamiehikseen sosiaali- ja terveysministerio
on mddrdnnyt seuraavat:

TY dN ANT AI AI ARIESTdI EN
EDUSTAIIKSI:
vuorineuvos Erlr,ki Partasen ia hdnen vzra-
miehekseen vuorineuvos Mikko Ttihtisen;
vuorineuvos Stig H. Hiiston ja hiinen vara-

miehekseen yuorineuvos Biom W est erlundin;
toimitusjohtaja, varatuomari Timo laatusen
ja hiinen varamiehekseen varatuomari Pentti
Sonrcrton;
varapuheenjohtaja, kauppaneuvos Kalervo
Salon ja hdnen varamiehekseen toimitusjoh-
taja, varatuomari Kauko Markkasen; ia
p[njohtaja, agronomi Olavi laakkolan ia ha'
nen varamiehekseen agronomi Yiljo Sirkttin;
TY dNT EKI] tI ARI ESTAI EN
EDUSTAlIKSI:
puheenjohtaja Pekka Oivion ja h'dnen vara'
miehekseen puheenjohtaja Esko Suikkasen;
sihteeri Simo Elomaan ja hlnen rnaramiehek-
seen puheenjohtaja Jarl Sundin;
puheenjohtaja Sulo Penttiliin ja h[nen vara-
miehekseen puheenjohtaja Pekka Virtasen
puheenjohtaja Lauri Vilponiemen ja h2inen
varamiehekseen puheenjohtaja Matti Haapa-
kosken;
toimitusjohtaja, valtiotieteen maisteri Aarne
L Vtilikankaan jahdnen varamiehelseen toi-
minnanjohtaja Kalervo Tuuren;
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MAATALOUSYRITTi]IEN
I ARI EST()N EDU ST AI IKSI :
agronomi Veikko lhantuotilan ja hiinen va-
ramiehekseen maanviljelysneuvos Kusti Es-
kolan:
maanviljelijti Toivo Hakamiien ja hiinen va-
ramiehekseen kunnallisneuvos Lauri Heiton;
ja
agronomi Tor Nymalnin ja hanen varamie-
hekseen kalastaja Yeli Lindstrdmin;

MUIDEN YRITTA]IEN
I A R] EST dI EN EDU ST AI I KSI :
ekonomi Matti Jaatisen ja hanen varamie-
hekseen liikenteenharjoittaja Raimo Turun;
ja
puheenjohtaja, dipl.kauppias Aarno Pajusen
ja hiinen varamiehekseen toimitusjohtaja, in-
sintiori E,rkki H ei kkosen ;

ELiKEV AKUUTU SY HT 16I DEN
EDUSTA]IKSI:
toimitusjohtaja, filosofian maisteri Lars
Palminin ja hiinen varamiehekseen filosofian
maisteri Ktrt Ljungmanin;
varatuomari Erkka Stenbergin ja trdnen va-
ramiehekseen varatuomari Klaus Ekholmin;
ja
filosofian tohtori Yrljo Keiniisen ja hanen
varamiehekseen varatoimitusjohtaja Arvi
Finiruksen:

AVA STU SKASSOTEN EDU ST AI AKSI :
hallinto-opin kandidaatti Mikko Haramon ja
hdnen varamiehekseen johtaja Samuli Slrnn-
lan;

ELAKES A ITIAI DEN EDU ST AI AKSI :
varatuomari Jarl Hohenthalin ja hdnen va-
ramiehekseen varatuomari Kauno G. Hon-
kqsen: sekd"

EDUSTAIAKSI, IOKA ON
PEREHTYNYT VAKUUTAS-
LAAKETIETEESEEN:
professori Martti Karvosen ja hdnen vara-
miehekseen liiiiketieteen ja kirurgian tohtori
Turo Niemen.

HALLITUKSEN ]ASENET
Eliiketurvakeskuksen hallituksen puhcenjoh-
tajaksi nimitti sosiaali- ja terveysministerio
osastopiiiillikk6 Altti Aurelan alkavaksi kol-
mivuotiskaudeksi. Hiin siirtyi tehtavdiin lop-
puvuodesta, pois siirtyneen fil.tri Erkki Pe-
sosen sijaan. Hallituksen varapuheenjohta-
jana jatkaa tulevan kolmivuotiskauden fil.tri
Teivo Fentikiiinen.

Hallituksen jiiseniksi alkavan kolmivuotis-
kauden ajaksi valitsi Eliiketurvakeskuksen
edustajisto varat. Tapani Kahrin, dipl.ins.
Lauri Olkinuoran, varat. Erkki Oinaksen,
puheenjohtaja Arvo H aut alan, toiminnanjoh-
taja Olavi Suomisen, puheenjohtaja Veikko
Ahtolqn, varat. Bruuno Mattilan, ekonomi
Pauli Paaermaan, varat. C. G. Aminoffin,
liiiiket. lis. Martti Lehtisen ja fil. tri Erkki
Pesosen,

Varajiiseniksi valittiin agronomi Henrik
Sumelius, varat. Rolf Widin, varat. Jarmo
Sierla, puheenjohtaja Ilmari Kosonen, toi-
minnanjohtaja Ragnar Hansson, puheenjoh-
taja Martti Veirto, agr. Pentti Rahola, valt.
maist. V. E. Terho, varat. K-J. Halsas, l[a-
kintiikontra-amiraali Esko Helske ja toimin-
nanjohtaja Olli Simoinen.

Asetuksen mukaan ovat Eliiketurvakes-
kuksen hallituksessa edusteilla tydnantajajtir-
j estrit, ty<intekijiijiirjestcit, yrittiijiijiirjestot ja
mdatalousjlrjestcit. Lislksi hallituksessa tu-
Iee olla lakimies, lii[kiiri ja matemaatikko.

Hallituksen jiisenistii kolme ensiksi mainit-
tua on tydnantajajerjestojen edustajien va-
litsemia, seuraavat kolme ty<intekijiijiirjestd-
jen edustajien valitsemia, seuraavat kaksi
yrittejajerjestojen edustajien valitsemia sekii
muut kolme edustajiston kaikkien j2isenten
yhteisesti valitsemia asiantuntijajflseniii.
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Tiedotuspcir)llikko
Matti Karjalainen ekikkeelle

Eltiketurvakeskuksen ensim-
mdinen, pitkiaikainen tiedo-
tusp2iiillikkci ja TyoeliikeJeh-
den pfitoimittaja, filosofian
maisteri Matti Karjalainen
siirtyi eliikkeelle vuoden vaih-
teessa.

Maisteri Matti Karjalainen
tuli taloon aivan sen toimin-
nan alkuvaiheissa. Hiin ja hii-
nen johdollaan toiminut tyci-
ryhml suunnittelivat Eliike-
turvakeskuksen tiedotustoi-
minnan peruslinjat ja toimin-
taohjelmat aikana, jona
tiedotus ja sen muotojen ja
merkityksen tuntemus oli jul-
kisen hallinnon piirissii viel?l
harvinaista. Esitetuotannon,
uutispalvelun ja suhdetoimin-
nan rinnalla Matti Karjalai-
nen aloitti 1962 El2iketurva-
keskuksen tiedonantomonis-
teen julkaisemisen; t2istii keh-
keytyi vuoden 1965 alussa
Tyoeliike-iehti.

Ennen Eliiketurvakeskuk-
seen tuloaan maisteri Matti
Karjalainen oli toiminut p?iii-
toimittajana Sisd.-Suomessaja Karjalainen-lehdessii, so-

tien jtilkeen artikkelitoimitta-
jana Uudessa Suomessa ja
sittemmin teollisuudessa kou-
lutus- ja sosiaalipii?illikkonii
ja sosiaalijohtajana. Niiin hiin
saattoi tarjota Eliiketurvakes-
kuksen kiiyttoon seki sano-
malehtimiehen kiiytilnnon ko-
kemuksen ettii TEl--ty<inteki-
jiin tyoympiiristcjn omakohtai-
sen tuntemuksen.

Matti Karjalaisen toimin-
nalle ovat antaneet epiivirka-
miesmiiistii moniulotteisuutta
hdnen harrastuksensa, metsf,s-
tys, kirjallisuus, kdintlminen,
kieli- ja kulttuurihistoria ja
poliittisen tapahtumisen seu-
raaminen. Kun Matti Karja-
lainen nyt on siirtynyt - ku-
ten h[rr itse sanoi - tiskin
toiselle puolelle, Eliiketurva-
keskuksen tiedotusosasto
odottaa saavansa hiinestii
mytitiieliiviin asiantuntija-ar-
vostelijan.

MMITYKSIA ELAKE.
TURVAKESKUKSESSA
JA ELAKELAUTA-
KI.INNASSA
Tiedotuspii?illikko Matti Kar-
jalaisen seuraajnksi tiedo-
tusosaston osastopiiiillikciksi
on El[keturvakeskuksen halli-
tus nimittiinyt 7. 2. I9n fn.-
maisteri Yrjo Larmolan, joka
on Eliiketurvakeskuksen tie-
dotusosaston osastopiiiillikko
kuluvan vuoden alusta lukien.

Avoimeksi tullutta tiedo-
tusosaston apulaisosastopiiiil-
likon tointa hoitaa toistaiseksi
tiedotussihteeri Kauko Toivo-
nen.

El?iketurvakeskuksen ylei-
sen osaston apulaisosastopiiiil-

likoksi on El2iketurvakeskuk-
sen hallitus 18.2. 1974 ntmit-
tanyt tehtiivziii virkaatekevii-
nd hoitaneen ETK:n tilitoi-
miston toimistop?iZilliktin,
merkonomi Veikko Miien
1.3. 1974 alkaen.

Merkonomi Miiki hoitaa
samalla tilitoimiston toimisto-
piiiillik<in tehtiiviii.

Hln on tullut Eliiketurva-
keskuksen palvelukseen l. 4.
1 973 Huhtamaki-yhtymestii ja
otti tilitoimiston toimistoptiiil-
likrin teht[v[t vastaan 1. 6.
t973.

Ekonomi Heikki Riekki-
sen seuraajaksi vakuutustek-
nillisen osaston ansiorekisteri-
toimiston toimistop?iiillikriksi
on Eliiketurvakeskuksen hal-
litus 30. 1. 1974 nimittiinyt
fil.kandidaatti Martti Henni-
kiiisen l. 2. 1974lukien.

Eliiketurvakeskuksen halli-
tus on 18. 2. 1974 valinnut
toimistosuunnittelij an toimeen
merkonomi Seppo Forsmanin.
Hiin tulee tehtiivii2insii maa-
liskuun alkupiiivinl.

Merkonomi Forsman on
toiminut Oy Renlund Ab:ssii
hallinnon rationalisointitehtii-
vissfl.

El?ikelautakunta on nimit-
tanyt 23. ll. 197 3 kansliapiiiil-
likktinii toimivaksi esittelijiik-
si varatuomari Seppo Rosti-
lan. Hiin astui virkaansa
t. 12. 1973.

2t



Elcikkeet aiheena l{uopion
so siaalivalatutusseminaarissa 3-6. 6. I 974

Jiirjestyksessiiiin kymmenes
sosiaalivaku utusseminaari
Kuopiossa 3-6. kesiikuuta
perehtyy tiill[ kerralla luen-
tojen, harjoitusten, ryhmii-
ty6n sekii keskustelujen avul-
la sosiaalivakuutuksen kes-
keisimpien alojen eli sairaus-
vakuutuksen, kansaneldkeva-
kuutuksen ja tyoelZikevakuu-
tuksen kiiytiinntillisiin kysy-
myksiin. SOSIAALIVAKUU-
TUS KAYTANNOSSA -se-
minaari on sen vuoksi suun-
niteltu niin, etti se antaisi hy-
viin liihtokohdan alan perus-
kysymysten ymm[rtZimiseen,
hakemuslomakkeiden kiisitte-
lyyn sekii sosiaalivakuutuksen
kokonaisuuden ndkemiseen.
Seminaari on tarkoitettu sai-
rausvakuutus-, kansanellke-
vakuutus- sek[ tytreliikeva-
kuutusaloilla toimiville tai
niille aikoville, joilla on pe-
rustietoja alasta, sekii henki-
l<iille, jotka muutoin joutuvat
tyossiiiin, kuten sosiaali- ja
terveystoimistoissa ja sairaa-
loissa, selvittelem?iiin sosiaali-
vakuutuksen kiiytlnntin kysy-
mylsia.
SEMINAARIN
IiRIESTELY
Seminaarin paikka on Kuo-
pion kes[yliopisto, jonka sih-
teeriltii voi ennen toimikau-
den alkuakin tiedustella kesii-
yliopistoasioita puh. 97I-
15 016 tai postitse os. Sairaa-
lakatu 11, 70100 Kuopio 10.
Seminaari on maksuton, mut-
ta osanottajat suorittavat ke-
s?iyliopiston ilmoittautumis-
maksun 50 mk. Saatu opinto-
kirja luovutetaan seminaarin
ensimmflisenii p[iviin[ semi-
naarin johtajalle.

Tiistaina 4. 6.
Kello
9.00-10.00 Ryhmien raportit

10.15-12.00 Oikeustieteen lis. Seppo Pietiliiinen
Ty<ieltikkeiden hakemista koskeva esitys
jatkuu
Lounas

3.6.

Seminaarin avaus
Toimitusjohtaja Juhani Salminen,
Eliiketurvakeskus
Sosiaalivakuutuksen kiireelliset uudistukset
1970-luvun lopulla
Lounas
Oikeustieteen lis. Seppo Pietiltiinen, MELA
Luopumiskorvaus, Luopumisel[ke ja
Sukupolvenvaihdoseltike sekii niiden suhde
muuhun sosiaalivakuutukseen
Oikeustieteen lis. Seppo Pietiltiinen
Tyciel?ikkeiden (TEL, LEL, YEL, MYEL)
hakeminen
Ryhmiityciskentely
I. Sosiaalivakuutuksen uudistukset

vuosille 1975-1979 (vuosi ja uudistus
ohjelmointi)

U. Eliikeviidakko - onko sitl ja
mitii tehtiive?

IlL Perheeniiidin ja opiskelijan elbketurvan
jiirj estiimisehdotuksia

Osastosihteeri Seppo Virtanen, KELA
Kansanellkkeet (yleisesitys kansaneliike-
eduista, perhe-eliikkeestii ja rintamasotilas-
eliikkeest?i)
Ryhmiityciskentely
I. Minimiel?ikejiirjestelmii. Miten
II. Kokemukset ja ajatukset osaellke-

j?irjestelmiin toteuttamisesta?
III. Onko el[kkeiden taloudellinen vastuu

jakaantunut oikein valtion, tyonantajien
ja vakuutettujen kesken?

OHIELMA
Maanantaina
Kello

10.00
10.15-12.00

13.15-15.00

15.15-16.00

r6.1s-l7.00

13.15-15.00

1s.15-16.00

Keskiviikkona 5. 6.
Kello
9.00-10.00 Ryhmien raportit
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Osanottajille annetaan to-
distus.

Seminaarin johtajana toimii
varatuomari Yenri Maunula.

ENNAKKO-
ILMOITTAUTUMISET
Seminaariin osallistuvat lZihet-
tiivtit ilmoittautumiset kulu-
van vuoden toukokuun 15.
piiiviiiin mennessd os. Venni
Maunula, Kaikukatu 74,
70600 Kuopio 60. Osanottaja-
miiSriin mahdollisen rajoitta-
misen vuoksi osanottajat kut-
sutaan siin[ jiirjestyksessii,
kuin he ovat ilmoittautuneet.
Kutsu ja vahvistus liihetetiiiin
vilitt<imtisti sen jiilkeen kun
ilmoittautumiskirje on saapu-
nut. Kirjeestii tulisi nlkyti su-
kunimi, etunimi, nykyinen
toimi ja toimipaikka (ryhmien
muodostamista varten) sek?i
tarkka postiosoite.
Ennakkovalmennuksena tulisi
jokaisen tutustua mainittujen
alojen pieniin esitteisiin, joita
saa alan toimistoista.

10.15-12.00 Oikeustieteen lis. Tero Palatsi, KELA
Tulo- ja omaisuussidonnaisuus kansan-
eltikkeiss[
Lounas

13.15-15.00 Toimistopiiiillikkti Esko Laitincn, KELA
Kansanel2ikkeiden hakeminen

15.15-16.00 Ryhm6tyciskentely
.I Tulo- ja omaisuusselvittelyjen vaikenksia

kansaneliikkeiden hakemisessa
[. Piiiit<iksenteko el?ikeasioissa -kentiille vai keskitetty
III. Sosiaaliturvan asiakaspalvelun vaikeuksia

Torstaina 6. 6.
Kello
9.00-10.00 Ryhmien raportit

10.00-12.00 Ylitarkastaja Marjatta Sulkava, KELA
Sairausvakuutuksen etuudet (yleisesitys)
Lounas

13.15-15.00 Ylitarkastaja }darjatta Sulkava
Sairausvakuutusetuuksien hakeminen ja
niihin liittyviit lomakkeet

15.15-17.00 Lakitieteen lis. Seppo Rostila,
Tampereen yliopisto
Eliikkeiden yhteensovituskysymyksi[

17.00 Seminaarin ptliitt2iminen
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UUSIA YLEISKIRJEITA

LEL-vakuutusmaksu
nytS %

Maatalous-, mets[-, rakennus-
ja satama-alan tyontekijriistii
suoritettava LEl-ellkevakuu-
tusmaksu nousi tdmdn vuo-
den alusta yhdelln prosentti-
yksikoll[ eli 8 prosentiksi.
Korotettu vakuutusmaksu oli
suoritettava ensimmdisen ker-
ran tammikuun aikana mak-
setuista palkoista. Maksu oli
suoritettava viimeistiiiin hel-
mikuun 20. p2iiviinii. Vakuu-
tusmaksusuorituksia ottavat
entiseen tapaan vastaan pan-
kit ja postitoimipaikat. Niistii
on mycis saatavissa tarvittavia
suoritus- ja tilityslomakkeita
tlyttiimisohjeineen.

Korotuksen syyn?i olivat
nyt samoin kuin aikaisemmin-
kin voimakkaasti kasvaneet
eldkemenot. Eltikemenojen li-
sddntyminen on aiheutunut
paitsi viime vuosien lukuisis-
ta eliikeuudistuksista mytis
indeksin voimakkaasta nou-
susta. TEl-palkkaindeksi, jo-
hon eliikkeet on sidottu, vai-
kuttaa kustannuksiin kahta
tietii. Toisaalta se nostaa suo-
raan maksettavia el?ikkeitii,
toisaalta se korottaa eliikkei-
den perustana olevia palkko-
ja. Kuluvan vuoden alusta se-
k[ el[kkeet etta niiden perus-
teena olevat palkat nousivat
indeksin vaikutuksesta liihes
15 prosentilla. LEl-maksua
joudutaankin todennlkoisesti
jfllleen korottamaan vuoden
1975 alusta.

N:o 22 22.71.1973 Asia:
Kansaneliikkeen ja yleisen perhe-el?ik-
keen korotus

N:o 23 26.11.1973 Asia:
Leimaveron periminen eliikesiiiititiiden
lainoista

N:o 24 20.12.1973 Asia:
Tyokyvyttomyyden selvitystii koskeva
lomake

N:o 25 20.12.7973 Asia:
LEl-keskipalkat vuodelle 1974

N:o 26 27. 12. 1973 Asia:
lvtYEL- ja YEl-vakuutusmaksu 1974

N:o 27 28.12.1973 Asia:
Hallituksen esitys eduskunnalle TEL:n
muuttamisesta koskien eldketurvan
jiirjestiimistii luottamustointen perus-
teella

N:o 1 10.1.1974 Asia:
Eliiketurvakeskuksen kustannusten
korvaamiseksi suoritettava maksu

N:o 2 10.1.1974 Asia:
Poikkeus vastuunjakoperusteisiin se-
ke eriiiden vastuunjakoperusteissa
esiintyvien kertoimien lukuarvot vuo-
delle 1973

N:o 3 14.2.1974 Asia:
Eliikelaitosten keskiniiisen vastuun
selvittiimistii varten tarvittavat tiedot
sekii eriiit[ tilastotietoja

Tyoeliikelaitoksille
Tyontekijiiin el?ike-
lain mukaista toi-
mintaa harjoitta-
ville eltikesiiiiti<iille

Tyoeltikelaitoksille

Tyciellkelaitoksille

Tytieliikel aitoksille

Tyoeliikelaitoksille

Tyoeliikelaitoksille

Tyci-eliikelaitoksil le

Tycieliikelaitoksille
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Basic Features of Finland's
Pensions Schemes

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
contributions paid which, in
turn, depended on the annual
income of each beneficiary.
The scheme was radically re-
formed in 1957, the contri-
butory principle was aban-
doned, and a flat-rate system
was introduced. Survivors'
pensions to widows and child-
ren were introduced to the
benefits in October, 1969, and
unemployment pensions in
July,1971.

The change to flat-rate na-
tional pensions made it ne-
cessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pension scheme in which the
pensions are proportional to
the insured person's past earn-
ings 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 ex-
ception of civil servants, local
government officers and sea-
men, who have long had their
own special systems.

Since the beginning of 1970
earnings related 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 per-
sons receive a pension regard-
less of any other pension that
they might receive.

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

The pensions ars automat-
ically adjusted to movements
of the cost of living index.

The general age of entitle-
ment to the old age pension
is 65 years. The invalidity
pension is paid to persons
aged 16-64 incapacitated for
work. In connection with
these two pensions, helpless-
ness supplements are paid to
those requiring continuous
assistance and care.

According to the law, old
age assistance is paid to single
women aged 6G-64; provi-
sion is made for a funeral
grand.

An assistance supplement
is paid (since 1966) to per-
sons who have practically no
income in addition to their
national pension. A hcrusing
allowance can be paid (since
1970) to pensioners who are
entitled to the assistance
supplement.

The unemployrnent pension
is paid to an unemployed per-
son aged 60-64 who during
the last 52 weeks has received
a daily benefit for at least

200 days from an unemploy-
ment scheme and who cannot
find work suitable for him/
her. The benefit equals the
invalidity 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 40-59 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
21 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
under sixteen who need a
special care of some other
person because of illness, dis-
ablement or injury.

The cost of the scheme are
jointly defrayed by the in-
sured persons, employers, the
State and local authorities.

The scheme is administe-
red by the Social Insurance
Institution, which is sub-
ordinate to Parliament.
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3. THE EMPLOYMENT
PENSIONS SCHEME
3.1. Wage-earners

The wage-earners' employ-
ment pensions scheme is ba-
sed on two acts: the Em-
ployees' 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 short-
term contracts are common.
TEL covers all other em-
ployees.

The compulsory pension
protection under the acts con-
sists of old age, full and par-
tial invalidity, unemployment
and survivor's pensions. The
suryivor's pensions were in-
troduced to the benefits in
January, 1967, unemployment
pensions in July, 1971, and
partial invalidity pensions in
January, 1973.

Entitled to the old age pen-
slon is an employee of 65
years of age.

Entitled to the urrcmploy-
ment pension is an unem-
ployed employee aged 60-64
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.

Entitled to the full inva-
lidity penston 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 assess-
ing employee's working capa-
city his training, earlier work,
age, housing conditions, and
other comparable factors are
taken into account.

Entitled to the survivor's
pension are the widow and
the children of the employee.
The children are entitled to

The survivor's pension is
payable to a widow, provided
that she was married to the
employee before he reached
the age of 65. A further con-
dition 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 re-
ceive the pension, if she has
a dependent child who is en-
titled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pen-
sion will continue even if the
child's entitlement to the pen-
sion would cease. The pension
will be payable to the widow
until her death. The paying of
suryivor's pension ceases if
the widow remarries, 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 after this
age, if he is disabled.

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

The size of the old age pen-
sion is calculated as a per-
centage, equal to tle 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 re-
ceived during the years em-
ployed.

The rate of pension accu-
mulation is greater than the
above for the older age
groups, born in 1919-1897,
and grows in accordance with
the year of birth. The mini-

their wages or salaries.
The maximum pension is

42 per cent of the salary.
However, combined with the
national pension and some
other pensions, the pension
without a child's supplement
may not exceed 60 per cent
of the final pay and the pen-
sion with a child's supplement
66 per cent of the final pay.
These limits are raised for
persons in the lower wage
brackets.

The size of the invalidity
peraton is determined on the
same bases as the old age pen-
sion. However, also the time
between the event entitling to
the pension and the age en-
titling 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.

The size of the unemploy-
ment pension equals the inva-
Iidity pension payable to the
beneficiary.

The old age, invalidity and
unemployment pensions are
increased by the child's
supplement;20 per cent of the
pension for one and 40 per
cent for two or more children
under 18.

The size of the survivor's
pension is calculated on the
basis of the old age pension
or invalidity pension the em-
ployee received or would have
been entitled to at the time of
his death. If there are at least
three persons eligible for sur-
vivor's pension, they will re-
ceive a full pension, which is
equal to the deceased em-
ployee's old age or invalidity
pension. If there are two be-
neficiaries, the size of the pen-
sion is three-fourths of the
full pension. If there is only
one beneficiary, the size of

the survivor's pension after mum amount of pensions of
the death of both the female the persons born during these
and the male employee, years is 16-22 per cent of
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the pension is one-half of the nated by a central organ, the altogether for -42 he-ctares.
full pension. Central Pension Security Pension basis of farmer's wife

Aitomatic linkage with the Institute. It keeps_ 1 regtster is 3 517 Fmk (in 1974), at the
geieral wage indei ir uppfiea o.f th-e insured and their_pen- most one-half of the above-
In e-ployi"rt persiorsi'fi is sion benefits. It will also keep m-entioned basis. Pension basis

appliei in calcuiating it" p"v -a 
registerof pensions covered of assisting family-member is

o?'earlier years and-aJlort-i"L !.y special pensions schemes. the wa-ges paid to him, 1t the

tn. urr,r"i pension di;bi;:" The -general. develop-ment of most farmer's. pglliol qPit'
Pension protection ;;;r' 3: .t:,h:T:,has also been en- Pension basis in YEL is fixed

rates accorhing ro *q*'jl- b.;'J:flJ",li;,ffj""' 
Pension 

3ffT*T,t"i.:T",ifX?""'o;gulations also during ,*::",-- "H"'#;;"a urra the em- pa"y if he hired some otherriods when the emplotee s . ""-:.-
out of work through ;Ji;"ti p],"IT: pilicipate in the ad- person with corresponding

of his own urO *n"n'ie'r'"] .inistration. of the scheme qualifications to run his busi'

ceives unemproyment ffiil ll':Igh lhji:, ::ry,T"'11:: :".':' at the most 7e e4e F**
from his u,o,pioy-"";;ffi;: xi :l: a1T,'ff"itj;i#-s: " ffi:Jl Yll.a"ro," rg27Emplovers "1o", .!j?:T: "rrity tnititute. The highest gei greater pensions as theythe compulsory minimum 

"rtrr6ritv ,rJ"i trr" schefie ir 3ii".*ir" would be entitledpension Pr-otection' ,^lli in" ui,listry of Social Affairr io] rn"i, amount of pension

iHi:i"?:;'Tli'"#,"""i:ffi ;* HJit.' '" 22% or the incoine. rn
sararv or iryl1ed "-lfJ,',i'; 3.2. rhe setf-emptoved X1t",:li"r:'.'ff'"'ffJfil:Under the LEL contribution :: ''*,""''t-oat"vLvrov , il L ofis 8 per cent. The self-employed persons' :?T" 'p to a maxrmum

The employer may provide employment ;;;ri;"t';h;;e 31979 Fmk a year (in 1974)'

for his emplbyees iaattiona (closely 
"orrnLt"d 

with TEL) . Schemes arc finarrced by
voluntary benefits, creating is Uasea on two acts: the pa1- th-e.insured and the state' In
even bJtter pension benefiti mers' Pensions Act (MYEL) MYEL the contribution' of
than the min-imum level gua- and the Self-Employed Per- the insured is 2'76to of the
ranteed by law. Benefits "that sons' Pensions Act" (YEL). in99me up to the amount of
come into question here in- MYEL covers farmi with 9 593 Fmk a yeat (in 1974)
clude a highir pension, lower cultivated area of at least 2 and-6'91-o.of theinco-m€ ex-
pensionabi6 age and iuneral hectares, professional fisher- ceeding this limit. In YEL the
grant. Emplolyees generally men, tnd reindeer-owns15. contribution of the insured is
iarticipate in ttre costi of sucir YEL covers other self-em- 6'9 % of the i"9-o-9' The
iOOitiorrat benefits. ployed persons. percentage is- smaller-for the

The administrative organi- ' f'fr" ienefits and qualilyi2g self-employed with low in-
sation of the employment"pen- conditions are like fgl. -OfA come. The state-pry-s 50 /o of
sions scheme is'decentralLed. age pension is paid independ- the. costs of MYEL and in
Employers may elect ah; typ" eiUy of whether ot ooi 15s both -systems the- costs the
of arrangem"nl th"y wish'for selfiemployed continues ysi16 contributions of the insured
reatisatidn of thd pension his entiepieneurial activity. do not cover'
scheme. It may be dbne by The size of the persion is The administation of
taking out an insurance with calculated like in TEL, as a MYEL belongs to the Far-
an approved pension insu- percentage, equal to years of mers' Pension Institution. The
rance Company or by found- employment, of the pension other self-employed have to
ing a pensibn fund or pension basis. take out pension insurance
foundition in the employer's The added pension basis of either in some of the pension
business. This choice does not farmer and his wife is (in insurance companies or pen-
apply as regards seasonal 1974) 879 Fmk per hectare of sion funds taking care of TEL
workers for whom the scheme cultivated land up the 12 or in some pension fund or
comprises four special em- hectares, and 359 Fmk per insurance company establish-
ployment pension funds, one hectare for the following 10 ed by the self-employed. The
for-each oi the four branches hectares and 199 Fmk per Central Pension Security
concerned. hectare for the next 10 hecta- Institute is the central organ

The work of the various res and 79 Fmk per hectare of MYEL and YEL as it is
pension institutions is coordi- for the last 10 hectares - that of TEL.
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Tietoja tydeldkkeensoajista 31. 12. 1973
Elaketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEl-eliikelaitosten
myontamien 31 . 12. 1973 voimassa olevien eldkkeiden lukumdiiriit ja elakkeiden keskimtidirat seuraavan
taulukon mukaiset.

VANHUUSELAKKEET

Eliikkeensaajia Keskimiitirtiinen peruseldke mk/kk
Eltikkeen my6nteja Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset

Elekevakuutusyhtiot
Eldkekassat

21 651
1 818
1 soi

47 396
s 46-

12 517
65 379

492
487

25 745
3 648
5 015

30 971
44f,6

34 408
2739 7 175

14 90s 15 033 29 938
20 696 3 036 23732

126 22471 008 55 21 6

Eliikesiititi6t
TEL-eliikelaitokset yhteensd
YEL-eliikelaitokset
VV f t--e t ;i k-e t a i toi -
LEL-e ltikelaitokset
Kaikki ty6eliikelaitokset

410 196
198
221
200
318

54
91

160

434
432

99
155
282

294
296
381
31 'l

3BB
76

147
229

mk/kk, YEL-lisa-Lisiiksi edellisistti sai TEl-lisiieliiketra 2047 vanhuuseltikkeensaajaa keskimtitirin 592
eliikettii 26 vanhuuseltikkeensaajaa sekii MYEL-Iisdeldkettii 1 vanhuuselZikkeensaaja.

T Y d KY V Y TT dMY Y S E Li KKE ET

Eliikkee Keski m6?irtii nen peruse I 2ike
Ekikkeen mydntaia et Naiset Yhteensii Miehet Naiset
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhti6t 1B 033 22235 40 268 416
'I 396 1 935

s soo

190 291
Eliikekassat
riat<esatitiot--

3 331
B 748

s2 341

477 324
384
309
Csa

94
190
222

214
5 442

TEl-eliikelaitokset yhteensti 24871 27 476
YEL-eltikelaitokset 4 609 2 197 6 806

469 243
431 198

252
MYEL-eliikelaitos
LEL-elakelaitokset

16 639
28 503

16 925
a isg

50 737
203
iti

99
145

33 564
32U,

1 25 359

130 EO

Kaikki ty6elakelaitokset 74 622

Tyokyvyttcimyyseltikkeisi i n sisaltyy 3 965 osaeldkettti.
Lisiiksi edellisista sai TEl-lisdelaikette 1 302 tydkyvyttomyysel6kkeensaajaa keskimddrin 449 mk/kk se-kii YEL-lisaelakettii 15 ty6kyvytt6myyseltikkeensaajaa.

VANHUUS-, TYAKYVYTTdMYYS- IA TYdTTAMYYSELAKKEET

Eltikkeen my6ntaja
Eliikkee Keskimatiriiinen peruseliike mk/kk

Mie Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eltikelaitokset

_ -Elakevakt$usyhtiot
Eliikekassat

39 751 48253
s 590

88 004
8 8ds

21 234

413
aBs

193
204

292

Eliikesaati6t 12944 B 340 479 230
307
iaz

IE!-"l9kgq1!9k9e_t y!e91sa 5s 910 62 183 1 18 093
YEL-eltikelaitokset 9 055 4940 13 995
MYEL-eltikelaitos
IfL.eUt etaitot<set

31 629 31 983
49 s23 / JJJ

432
qoi
irs

199 309
36,
B6

2BB
56

56 856
2s2 ssa -
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PERHE-ELAKKEET

Keski-
Eldkkeen my6ntdjti Elakk. miiiir?ii- Eldkkeensaajia

lukum?i?irti nen elake

Elikevakuutusyhti6t 14 048 268 1 2 990 7 571 20 561
Ei,iikekassat 1 147 287 1 007 661 I ooe
Eiakesaiiiti6t 4 598 281 4 303 1 739 6042

r El:slglqleL! glqql tl" q" a 19 793 272 18 300 I 971 28271
YEL-eltikelaitokset 2 155 241 2 016 1 564 3 580
MYEL-eliikelaitos 4 5BB

11 126
37 662

4 190 3 916 8 106
122 10 443 7 296 1 7 739LEL-el6kelaitokset

Kaikki tydelAkelaitokset 201 34 949 22747 57 696

TYdTT6MYYSELAKKEET
Eltikkeensaajia Keskimtitirii inen

Eliikkeen mydntiijti Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eldkelaitokset

Eliikevakuutusyhtidt 67 273 340 297 157 185

Edellisiin keskimiitiriin sisiiltymtittdmien TEL-listietujen mukaisten perhe-eltikkeiden lukumiiiirti oli 986ja keskimAtirii a62 mklkk. T?itd perhe-elAketta sai g70 lesketi ja 659 lasta. YEL-lisiietujen mukaisten
perhe-eltikkeiden lukumdtirti oli 2

Eliikekassat
Elal.resaati6t -

TEL-eldkelaitokset yhteensd
YEL-eleikelaitokset
MYEL-elekelaitos
LEL-eldkelaitokset

6B 299

7

le
B zJt 140 152

19 206 206
367 296 160 185

4
85 25

14 239 215 aaa

110 144 77 129
aaA 158 482 142 76 120

Kaikki ty6eldkelaitokset 487 486

V ANHUUS., TYAKYVYTTdMYY 5., TYdTTAMYY S-
IA PERHE.ELAKKEET

973 166 129 147

Elakkeen mydntdj6 Etakk.
lukumtitirii

Keski-
maarai-

nen eltike
mk/kk

TEL-elrikelaitokset
Elakevakuutusyhti6t 102052 289
Eliikekassat I 952 304
Eliikestiaitiot 25 882 364

TEL-eltikelaitokset
YEL-eliikelaitokset 16 150 346
MYEL-eltikelaitos
LEL-eltikelaitokset
Kaikki tyOelaketaitokset

67 982
zgo Ia-
68 200 B4

163
222

29

yhteensa 137 886 304



English summaries

Editorial p. 3
IMMIGHANTS: JOINT
FESPONSIBILITY
OF SWEDEN AND FINLAND
The lines in Kalevala, Finland's
national epic, which have some-
times been applies to emigration.

- There are many who have
gone there, not many that have
returned - are no longer valid
for Sweden. Some 30,000 Finns
emigrated to Sweden in 1973 and
about 43,000 returned from that
country. The statistics of Sveriges
Verkstadsforening show that in
1973 56 per cent of the em-
ployees of its member firms were
Finns.

According to the report of the
Swedish labour authorities, al-
most a half of the jobless appli-
cants for work in Sweden are
disabled in one way or another
or make demands regarding their
place of work which make It
difficult to find them jobs. ln
October last year, 17,000 of the
60,000 unemployed in Sweden
were 60 or older, and 18,000
were in protected jobs.

It appears from this that emi-
grants carry their social problems
with them from one country to
another. They are thus inter-
national problems. Under the joint
Nordic social security agreement,
social security must also move
with the emigrant from country
to country. That is not without
problems either.

The general rule is that the
earned pension benefit is pre-
served in spite of the change of
home country and that it can be
applied for and received from the
former home country also in the
new place of residence acroes
the border. The same principle is
valid for both the ATP pension
in Sweden and the employment
pension in Finland. Communicat-
ion between the social systems
of the Nordic countries has im-
proved and continues to develoP.
The regulations on adjustment
designed to guarantee that every
one gets his due and to ensure
that two pensions are not Paid
for the same work or two com-

pensations not for the same
disease are being complemented
with experience. But there are
practical difficulties enough.

A typical case is the following.
A Finn becomes incapacitated for
work in Sweden, returns home,
is treated and only then begins
to look for evidence that the in-
capacitation occurred while he
was working in Sweden. The
documentation is much more
difficult in retrospect than it
would have been if the injured
worker had applied for disability
certificate from his company me-
dical officer in Sweden before he
returned home.

The salient issue is the need
of information and guidance.
Social information directed at
Finns in Sweden has in fact been
increased very much, diversified
and become more successful in
recent times. lnformation material
has been supplied by the social,
social insurance and immigration
officials of Sweden and also by
communes. The social welfare
institutions of Finland, too, have
begun to supply Finns in Sweden
with information about their
Finnish social benefits. The
Central Pension Security lnstitute,
among others, is doing its share
of this work. lt is self-evident
that this information is not asso-
ciated with labour questions. So-
cial security bulletins do not
incite Finns either to emigrate to
Sweden or to return to Finland.

Swedish-Finnish cooperation
has been commenced not only by
providing brochures and press
material about Finland's soclal
security system for Finns in
Sweden, but also by disseminat-
ing basic information to the immi-
gration officials of Swedish
communes on social security
matters relating to emigrants.
Swedish authorities and organi-
sations must be thanked already
for the readiness with which they
have assumed responsibility for
the cause of the Finns resident
in their country. The resPonsl-
bility is indeed a joint responsi-
bility.

AMENDMENTS TO THE
EMPLOYMENT PENSION LAWS
Articles on pp. 13 and 16

The adicles contain lectures given
by Mr Aarre Metso, Barrister-at-
Law, chief of the Legal Depart-
ment of the Central Pension
Security lnstitute, and by Mr
Pentti Koivistoinen, Barrister-at-
Law, assistant chief of the Depart-
ment, at the pension conference
of the Central Pension Security
lnstitute on March 12, 1974.
Amendments to be made in the
employment pension acts in the
first half of the year were dis-
cussed at the meeting. The
amendments do not concern the
pensions bases but are associated
with the regulations supplement-
ing them. A bill on the amend-
ments was submitted to Parlia-
ment in December 1973.

The proposal for voluntary in-
clusion of fees paid for positions
of trust in total entitlement to the
employment pension signifies the
expansion into a new sphere of
the earning principle of pension.
Accordlng to the proposal the
matter will be left to the dis-
cretion of the payer of the fee.
Eearnings for positions of trust
have so far been left outside
pension protection as the person
is not while he holds a position
of trust in an employment re-
lationship and cannot be regarded
as self-employed. However, the
performance of such off icies
causes situations in which the
pension protection of the man
who does the work is weakened
because he receives no salary
from his employer while doing the
work. For these reasons, it has
been decided to make it possible
to arrange pension protection for
positions of trust by proposing
an addition to the Pension Act
for Wage Earners and Salaried
Employees fiEL).

The bill proposes that when a
man is elected for a fixed period
or temporarlly to an office to re-
present a corporate bodY, grouP
or specialty he is not covered by
an employment relationship and
does not come under the mean-
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ing of self-employed in the Pen-
sion Act for Self-Employed Per-
sons (YEL), he should be regarded
as holding a position of trust for
the purposes of application of
the TEL.

The bill foresees that the de-
tailed conditions for the arrange-
ment of pension protection will
be determined bv the Ministry for
Social Affairs and Health.

ln certain special cases, the
employment pension can, on
application, be paid to the Social
Welfare Board instead of to the
pensioner for the care of the
beneficiary and his next of kin.
The law does not prescribe more
detailed provisions about the
cases in which the pension pay-
ment may be made to the Social
Welfare Board. The intention now
is to give the TEL more authority
to obviate the ambiguities.

THE INTERNATIONAL RANGE
OF APPLICATION
OF EMPLOYMENT PENSION
INSURANCE
Article on p. 4
The article deals with the inter-
national application of Finland's
employment pension laws and,
especially, the social security
agreement between the Nordic
countries to which an addition
concerning employment pensions
was made in 1970. According to
the main rule of the agreement,
a Nordic citizen who lives in an-
other Nordic country achieves
there entitlement to employment
pension on the same conditions
and under the same regulations
as citizens of the country of
domicile. The main rule applies to
self-employed without exception,
but there are some exceptions
for employees.

ln the absence of qualification
for residence in the country, an
employee working in another
Nordic country can achieve his
entitlement to employment pen-
sion on condition that his income
is taxed in the country in which
he earns it.

The social security agreement

assumes that the entitlement to
employment pension is preserved
on moving to another Nordic
country. The Nordic agreement
seeks to avoid the adjustment of
pensions received from different
Nordic countries as this would
create overwhelming adjustment
difficulties in several cases. Pen-
sions are thus paid by the
countries according to the main
rule'completely independently.

.One exception has been made,
however. ln the Finnish employ-
ment pension system the pension
is earned gradually during the
period of employment. lf the dis-
ability or survivors' pension event
occurs before the person has
attained the age entitling to old
age pension, the time from the
pension event to pension age is
also counted on certain con-
ditions as entitling to pension.
Practically the same procedure
is applied in Sweden and Norway.
To avoid the simultaneous
achievement of such a benefit in
many countries, it has been de-
creed that time entitling to pen-
sion in these cases will be
counted only in the country where
the beneficiary has earned in-
come last before the pension
event.

OIKAISU

ETK:n 12. 3. 1974 jiirjestii-
miin eltikepdivtin paneelille
esitettiin seuraava kysymys:
"Sqako lapsi edelleen otnan
isdnsii jiil keen per he-eltikettii,
jos lapsen iiiti solmii uuden
avtoliiton ja uusi aviomies ot-
taa tiimiin oman isAnsii iiil-
keen perhe-elAketfi sa.avan
lapsen ottolapsekseen." Kysy-
my k se en annet tii n t tilldi n T E l,
4 a $:n 3 momenttiin vedoten
kielteinen vastctus. Tiimiin joh-
dosta Eliiketurvakeskus il-
moittaq, ettti matnitun siiiitl.-
noksen mukaan perhe-eliike
lakkaa, jos lapsi annetaan kol-
mannelle henkildlle ottolap-
seksi. ETK:n yleiskirieen
20166 mukaan tiillaisesta ta-
pauksestq ei kuitenkaan ole
kysymys, jos ottovanhemmak-
si tulee jomptkumpi lapsen
I uonnolli si sta v anhemmi st a t ai
t iill ai s en henkil dn avio p uoli s o,
eikti myoskiitin, jos aikaisem-
man ottovanhemman avioquo-
liso ottaa lapsen myos omak-
si ottolapsekseen. Niiin ollen
oikea vestaus kysymykseen
on mydnteinen ts. lapsi saa
edelleen perhe-eltikettii oman
isiinsti jtilkeen.
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