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Kehitysnikymisti

Maamme sosiaalimenot ovat jo nyt tillS hetkellii tasollisesti
suhteellisen korkeat. Viime vuonna maksettiin erilaisia sosiaa-
lisia suoritteita n. B mrd. mk, joka on noin viidennes kansan-
tulosta ja pyrirelsti kolmannes maan palkkasummasta. Voimme
todeta niiin ollen sosiaalimenojen muodostavan erittiin huomat-
tavan menoerdn, joka Iisdksi tulee kasvamaan voimakkaasti lShi-
vuosina. Kasvuun vaikuttaa voimakkaasti vdesttirakenteen kehi-
tys, mutta sen ohella mycis eliikejiirjestelmdssimme viell oleva
asteettainen voimaantulon kausi, joka kasvattaa menoja. Eidke-
turvalla on keskeinen sija sosiaalimenoissa, silld viime vuonna
maksetut eliikkeet, yhteensii n. 4 mrd. mk, ovat puolet kaikista
sosiaalimenoista.

Viime aikojen elAkepoliittisessa keskustelussa on ollut keskei-
seIIS sijalla tytieliikkeiden tavoitetason korottaminen nykyisest[
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n. 40 %:sta 60 /o:iin palkasta. Tiimd kysymys raukesi, kun tyti-
markkinoilla ei syntynyt nk. keskitettyd ratkaisua, jonka osaksi
tycieldkkeiden tason tarkistaminen olisi tullut. Seuraavan kerran
tasokorotus tullee esille uutta tyoehtosopimuskierrosta aloitet-
taessa ja tdhiin tycieliikkeiden tasokorotus ehdottomasti kuuluu.
Tdmiin kaltaisen kysymyksen ratkaiseminen ilman ty<imarkkina-
jiirjesttijen mycitdvaikutusta ei oIe paikallaan.

Tytieliikkeiden tasokorotus ei suinkaan o1e ainoa eldkepoliitti-
nen uudistusehdotus, joka viime aikoina on esitetty, vaan uudis-
tusehdotuksia on tehty hyvinkin palion. Niiitd uudistusehdotuk-
sia arvioitaessa olisi kuitenkin syyt[ pit65 mielessd parikin seik-
kaa. Viime vuosina on keskitytty kaikkein heikornpiosaisten
eldketurvan kuntoon saattamiseen ja niinpd tulottoman kansan-
eldkeliiisen toimeentulotaso ensi heiniikuun alusta liihtien vastaa
vdhimm[ispalkan tasoa. Juikisen sektorin eldkeliiiset taas saa-
vat huomattavasti korkeampia elSkkeitd kuin yksityisen sek-
torin el5kkeensaajat. N:iin ollen varsinaista peruskorjausta eld-
keturvaansa kaipaavat ldhinnii teollisuus- ja muut ammattitytin-
tekijdt sekd yrittdjdt. Toisena ndktikohtana on syytl pitiid mie-
1ess5, ettd eldkemenot kasvavat tdl15 vuosikymmenelld erittiiin
voimakkaasti, vaikka mitiiiin parannuksia ei tehtdisikddn niin,
ettS vuoden 1980 rahassa maksetaan tuona vuonna eliikkeitii 9-
10 mrd. mk. Lisiiksi muut sosiaalimenot kasvavat ennusteiden
mukaan reipasta vauhtia.

Eldkkeet kuuluvat osana yhteiskunnalliseen tulopolitiikkaan
eikS niiden kehitys voi tapahtua siitd irrallisena. Aktiiviviestci
on tuntenut jiirineensl viime vuosien tulonjaossa liian viihdiselle
osalle, joten on luonnollista, ettd vaatimus sen tulotason korot-
tamisesta tulee lShivuosina voimakkaasti esille. Samanaikaisesti
meilld on voimakas tarve tyriliisyyden ja kilpailukyvyn turvaa-
miseksi pyrkid tehokkaaseen investointipolitiikkaan. Kaikki nd-
md on hoidettava yhteisestii kukkarosta, jonka sisiiltdmii raha-
m6:ird on rajallinen. Siksi tarvitaan eldkepolitiikassa malttia
eik:i siinii ole syytdkddn jo saavutettu taso huomioon ottaen laa-
jamittaisiin uudistuksiin lukuunottamatta sitd ainoata ja tar-
peellista peruskorjausta, jonka tyrieliikkeiden tavoitetason korot-
taminen muodostaa. Sikeli kuin sosiaalipolitiikan alueilla haiu-
taan etuuksia lisdtd, vdestcjrakenteen huolestuttava kehitys viit-
taisi painopisteen valitsemiseen lapsi- ja perhepolitiikan alueilta.
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Ruotsin erorah ajarjestelmlt
VEIKKO HALLENBERG

Suomessa on erorahajdrjestelmiid
toteutettu maaliskuun 1 piiivdstd 1970
ldhtien. Jdrjestelmd ei ole suomalai-
nen keksintci. Ennen meitl sit[ on to-
teutettu ainakin Ruotsissa, Norjassa
ja Englannissa. Ruotsissa toimii kaksi
jdrjesteimdei, joista toinen koskee
tyrintekijriitd ja toinen toirnihenki-
lciitS. Tiimdn kirjoituksen puitteissa
on tarkoituksena tarkastella nditi
kumpaakin ruotsalaista jlrjestelmdi.
Muihin jiirjestelmiin voitaneen palata
mycihemmin.

Tytintekijiiit[ koskeva jiirjestelm[

Ruotsin tyrinantajia ja tytinteki-
jdita edustavat jdrjestrit Svenska
Arbetsgivarefcireningen (SAF) ja
Landsorganisationen i Sverige (LO)
sopivat 7. 4.7964 tehdyn sopimusrat-
kaisun yhteydessd erorahajdrjestel-
mdn aikaansaamisesta. Sopimuksen
mukaan jdrjestelmdii alettiin toteut-
taa 1. 1. 1965 lukien. Jdrjestelmiin to-
teuttamista varten perustettiin ra-
hasto, jota kdytiinnossii hoiti ndiden
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samojen tytimarkkinajlrjestiijen yh-
teinen vakuutusyhtiti Arbetsmarkna-
dens Ftirsiikringsaktiebolag (AFA).
Tiimi vakuutusyhtici oli aloittanut
vuonna 1963 ryhmiihenkivakuutuk-
se1la. Rahastomuotoisesta jdrjestel-
mtistii luovuttiin kahden vuoden ku-
luttua ja AFA otti erorahajiirjestel-
mdn hoitaakseen vakuutuksen muo-
dossa toisena vakuutushaarana yh-
ticjssd. SAF:iin jiirjestdytyneet tycin-
antajat ovat jo erorahajdrjestelmdn
voimaantuloa koskevan sopimuksen
mukaan velvolliset ottamaan erora-
havakuutuksen AFA:ssa. Vakuutuk-
sesta tytinantajat maksavat vuotuisen
vakuutusmaksun. Vakuutustapahtu-
mana on tytintekijdn irtisanominen
milrrittyjen, mytihemmin selostetta-
vien olosuhteiden vallitessa. Paitsi
nyt puheena olleita tytinantajia mycis
SAF:n ulkopuolella olevat tytinanta-
jat ovat yleens[ tytiehtosopimuksin
velvoittautuneet jiirjestdmiidn tytin-
tekijtiilleen erorahavakuutuksen
AFA:ssa.

Vaikka piiiiosan Ruotsin ty<inteki-
jtiitii koskevasta erorahajdrjestelmds-
ti hoitaa AFA, on mainittava, ett5.
my5s toinen vakuutusyhtio, nireit-
tlin Folksam, hoitaa vastaavaa jir-
jestelmdii meiddn I(K-Iaista osuustoi-
mintaliikettdmme vastaavilta osin.

Erorahan saamisen edellytykset

Jotta tytintekijiille voitaisiin mak-
saa eroraha, edeilyttSl se, ettd hinen
tycinantajallaan on voimassaoleva

erorahaa koskeva vakuutus AFA:ssa.
Vakuutus ei koske tytintekijiiii, joka
ei ole saavuttanut 40 vuoden ikiid. tai
joka on oikeutettu vanhuuselikkee-
seen. Pysyvdisluontoisessa tytisuh-
teessa olevalta tycintekijdltii edelly-
tetddn, etti hiinen viimeinen tytisuh-
teensa on keskeytymlttii jatkunut
vdhintddn 5 vuotta. Lisdksi hlnen on
tiiytettdvd sellainen ikea koskeva
edellytys, jonka mukaan hdnen tdY-
sien ikdvuosiensa ja viimeisen tyti-
suhteen tdysien vuosien stunman on
oltava vdhintdiin 50. Ty<isuhteen piilt-
tymisen syynl tulee olla sellaiset toi-
minnalliset muutokset yrityksessd,
jotka johtavat pysyvdtin tycivoiman
vdhentd.miseen. Vielii edellytetddn
tycintekijdltii erorahan saamiseksi,
ettd hdn on suorittanut tytisuhtees-
saan siltii osin, kuin se kuuluu vii-
meiseen lO-vuotiskauteen ennen irti-
sanomista, pdiiasiallisesti kokopdivd-
tytit6.
Erorahan saamisen edellytyksen6 ra-
kennus-, pd6llystys-, maalaus-, met-
s5.-, merenkulku-, musiikki ja teat-
terialalla toimivalle tytintekijdlle on,
ettd hdnen pidasiallinen toimintansa
on viimeisen viiden vuoden aikana
ollut jollakin sanotuista aloista. Iiin
suhteen edellytet6iin, ett6 tytinteki-
jdn tiysien ikiivuosien ja jollakin
edelldmainituista alo'ista tytiskennel-
tyjen alallaolovuosien summan tulee
olIa vdhinteen 50. Viell edellytetddn,
etti tyosuhde on pdittynyt tytinanta-
jan aloitteesta ilman tytintekijdn
omaa syytii. Tdssii tarkoitetun tytinte-
kijdn osalta edellytetddn, ettei h6-
nelle tycisuhteen pd[ttymisen jdlkeen
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endii voida osoittaa tycitii hiinen omal-
la alallaan. Tiima edellytys ei ole
tdyttynyt, mikdli on ollut kysymyk-
sessi kausiluontoinen tai tilap5inen
tytinpuute.

Kumpaankin edellii selostettuun
ryhmdiin kuuluvalta tytintekijiiltd
edellytetiidn tdysimddriisen erorahan
saamiseksi, ettd irtisanomista seuraa
viiden vuoden kuluessa pysyvii tytit-
trimyys.

Erorahan suuruus

Eroraha maksetaan kahdessa osas-
sa. Ensimmdisen, A-summan suuruus
mdiirdytyy siten, ettd se on 100 kr jo-
kaiselta tiiydeltii tycisuhteen kesto-
vuodelta siltd ajalta, jonka tytintekijd
on yhdenjaksoisesti o11ut tytisuhtees-
sa ja suorittanut palkattua tytitd niin
viimeisen tytisuhteensa p,uitteissa
kuin aikaisetrnmin muiltra tycinanta-
jilla silti osin Ruotsin tycimarkki-
noita, joilla vallitsee AFA-vakuutuk-
sen ottamisvelvollisuus. Jos ede115
sanotuin tavoin mdiiritellyn tytis,uh-
teen kestoaika on 5-45 vuotta, mi-
nimi ja maksimi, on A-summan suu-
ruus vastaavasti 500-4500 kr,

Erorahan B-summa m[[rSytyy ikd-
vuosien mukaan siten, ettii se on
tycintekijdlle, joka on tdyttdnyt 40
mutta ei 50 vuotta, 2500 kr, nousten
kaksivuotiskausittain 500 kr aina 65
ikdvuoteen saakka, jolloin B-summan
suuruus on 6000 kr. Tiimdn jiilkeen
summan suuruus laskee siten, ettd
65-66 /z-vuotiaan B-summa on 5500

kr ja 66Yz vuotta tdyttdneelll mutta
alle 67-vuotiaalla se on 5000 kr. Mak-
settujen erorahojen keskimiidrdinen
suuruus on ollut 5560-6230 kr vaih-
dellen eri vuosina. Maksimitapauk-
sissa, jossa tytintekijin ikd on 65 ja
tytisuhteen tai alallaolovuosien mdd-
ra 45, on erorahan suuruus 10500 kr.

Jdrjestelmdn rahoitus

Jiirjestelmd. rahoitetaan tycinanta-
jien toimesta. Aluksi perittiin rahas-
toon 0,1 /c palkkasummasta kumpa-
nakin vuonna 1965 ja 1966. Kun jiir-
jestelmI muuttui vakuutusmuotoi-
seksi, perittiin 196? vakuutusmaksu-
na tycinantajilta 17 kr vuositycinteki-
jdd kohti. Vakuutusmaksun suuruus
on sittemmin voimakkaasti noussut
niin, etti se on vuonna 1973 65 kr
vuositytintekijSS kohti.

Tapausten mHlrd

Erorahaa my6nnettiin jiirjestelmdn
ensimmdisenl toimintavuonna 1965
526 tyrintekijdlle. Seuraavana vuonna
mirirl nousi 3457:iiiin. Sen jiiikeen
miiiird on vaihdellut 5000-6000 iu-
kuunottamatta vuotta 1970, jolloin
myrinteisid tapauksia oli 9173. Hake-
musten mddrd on vaihdellut vuoden
1965:n noin 1000:sta vuoden 1971:n
3200:aan. Vuonna 1972 on tapahtunut
huomattava nousu hakemusten mdd-
rdn noustessa noin 17000:een.

n



Tapausten jakautuminen
ammatillisesti

Vuoden 1971 aikana pddttyneet tyo-
suhteet, joiden perusteella eroraha
maksettiin, jakautuvat siten, ettii
meidAn TEL-alojamme vastaavilta

osilta oli tapauksia 91,7 %, meiddn
LEL-alojamme vastaavilta osilta (ra-
kennus-, maa- ja metsltytrntekijdt,
maalarit ja merimiehet) B,l % sekd
valtion palveluksessa olleet 0,2 %.
Suomen erorahajiirjestelmdn piirissti
vastaava jakautuma vuonna 1971

oo

i

*_*q"
\

,fth,- t&;,-ryil * *9*
,.*,1:f&* 

.



piiSttyneiden tycisuhteiden osalta on
seuraava: TEL, VEL, KVTEL 38,7 %
ja LEL 61,3 %.

Toimihenkiltiiti koskeva jtirjestelm[

Ruotsin toimihenkiltiitd koskeva
erorahajdrjestelmii on perustettu 14.
12. 1969 tehdylld sopimuksella, jossa
toisella puolen on Ruotsin tytinan-
tajayhdistys SAF ja toisella puolen
teollisuuden toimihenkiltijirjestti
Svenska IndustritjiinstemannaJtjr-
bundet (SIF), Ruotsin tytinjohtaja-
liitto Sveriges Arbetsledareftjrbund
(SALF) ja meidin diplomi-insindti-
rejdmme vastaavien liitto Sveriges
Civilingenjtirsfcirbund (CF). Jlrjes-
telmd astui voimaan 1.4.1970, siis
kuukautta mytihemplin kuin Suo-
men erorahaj [rjestelm5.

Tdmd jlrjestelmi koskee toimihen-
kiltiite, jotka tytiskentelev6t sopiia-
jiirjesttijen perustamilla yhteisillii
aloilla. Jdrjestelmdn hallinnollisia
tehtiiviii hoitaa toimihenkiltiiden elii-
kekassana toimiva Svenska Personal-
Pensionskassan (SPP). Erorahahake-
musten esikdsittely tapahtuu SPP:s-
sii. Ne kdsitelliiiin jdrjestrijen asetta-
massa yhteisessd valrnisteluryhmiissd
ja ratkaisu tapahtuu kaupan toimi-
henkiltiiden turvallisuusrahaston hal-
lituksen toimesta. Tiihin hallitukseen
kuuluu edustajia kaikista jdrjestel-
mdn piiriin kuuluvista jdrjesttiistd.

Erorahan saamisen edellytykset

Toimihenkiltin tulee irtisanomis-
hetkellii oIIa tiiyttiinyt 40 vuotta ja
hdnen tulee olla tycisuhteessa yrityk-
seen, joka on liittynyt nyt kysymyk-
sessd olevaan erorahajdrjestelm[dn.
Hdnen tycisuhteensa pddttymisen pe-
rusteena tulee oIIa henkiltikunnan vI-
hentdminen, joka ei johdu toimihen-
kil<istii itsestiiln. Toimihenkiltin tyti-
suhteen on tullut kestdh ennen irti-
sanomista yhdenj aksoisesti vdhintiiiin
viisi vuotta ja sen on tullut olla piiii-
asiallisesti kokopdiv6tytitii. Tytisuh-
teen kestoaikaan ei lueta niitd vuo-
sia, jotka se on kestdnyt ennen i8 ika-
vuoden tdyttdmistd. Pdisddnnrin mu-
kaan toimihenkiltin tulee tytisuhteen
pdiittymisen jAlkeen jaedA tytittti-
miiksi saadakseen erorahan. Tietty
summa voidaan maksaa heti tytisuh-
teen pldttymisen jdlkeen. Tdmin
summan lisiksi voidaan maksaa yksi
tai kaksi lisd.summaa tytitttimyyden
keston mukaan. Pyrkimyksenii on
saada selvitetyksi toimihenkikin mah-
dollisuus saada erorahaa jo ennen
tycisuhteen pddttymist5.

Erorahan suuruus

Erorahan suuruus mi[rdytyy erik-
seen kussakin yksittiiistapauksessa.
Erorahan suuruuteen vaikuttavat toi-
mihenkiltjn ikii, viimeisen tytisuhteen
pituus, aika, joka toimihenkilcillii on
eliikeik[iin, toimihenkii6n teoreetti-

I



nen koulutus, henen kiiytdnntin tyti-
kokemuksensa, paikallinen tytilli-
syystilanne ja erdiit toimihenkikin
henkikikohtaiset olosuhteet. Kdytdn-
nrissd erorahan suuruus on vaihdellut
toimihenkilcin yhden kuukauden pal-
kasta aina 45 kuukauden palkkaan
saakka. Keskimiidrdinen erorahan
suuruus jdrjestelmdn voimaanastu-
misvuonna 1970 o1i 11000-12000 kr.
Vuonna 1971 erorahan suuruus oli
keskimiidrin noin 4 kuukauden palk-
kaa vastaava miiSrd.

J[rjestelmiin rahoitus

Jdrjestelmdn rahoittavat kokonai-
suudes*an tycinantajat. Ty<inantajat
suorittavat erorahastoon maksun,
jonka suuruus ensimmdisend toimin-
tavuonna oil 40 kr kutakin jiirjestel-
mdn tarkoittamaa toimihenkil<iii
kohti ja sen jilkeen B0 kr vuodessa.

Tapausten miitirii

Toimihenkikijdrjestelmdn tapaus-
ten mddrii on luonnollisesti ollut v5-
hdisempdd suuruusluokkaa kuin
ty<intekijiijlrjestelmdn miidriit. Vuo-
sittain tulleitten hakemusten miidrd
on ollut hieman yli 1000. Niiistii run-

saat puolet ovat johtaneet my6ntei-
seen lopputulokseen.

Lopputoteamus

Edellisestii voidaan havaita, ettd
molemmissa Ruotsin jdrjestelmissd
ovat edellytykset erorahan saamiseen
ndhden varsin pitkdlle saman sisdl-
triiset. Selvdnd yhteisend perusteena
on tytisuhteen pddttyminen yrityksen
tytivoiman vdhentdmisen seuraukse-
na. Tycintekijelle tai toimihenkilcilld
ei itselliidn saa olla syytd tycisuhteen
pddttymiseen. Myciskin ikd ja tyti-
suhteen tai alallaoloajan kestoaikaa
koskevat edellytykset ovat ldhes sa-
mansisiiltciiset. Huomattava ero on
erorahan suuruuden mddrdytymises-
s6. Tytintekijtita koskevassa jiirjes-
telmdssd erorahan suuruuteen on vai-
kuttamassa vain kaksi tekijiiii, ikd ja
tycisuhteen kestoaika tai alallaolo-
aika. Sen sijaan toimihenkiloitd kos-
kevassa jdrjestelmiissd. on kehitetty
varsin monimutkaiselta ndyttlvd ero-
rahan suuruuden yksiltikohtainen
mdiirdytyminen. Ndiden eri tekijcii-
den tuloksena on erorahan mliirdyty-
minen asianomaisen toimihenkiltin
kuukausipalkan kerrannaisena. Tdssd
suhteessa Ruotsin toimihenkiltiitii
koskeva jiirjestelml on saanut ilmei-
si6 vaikutteita Englannin erorahajdr-
jestelmdstd, johon voitaneen palata
mytihemmin.

10



Kivelemissi keskelli parvaa
Tyokyvyttcimyyselekeleisen tilannekuva

Kun puhutaan elii,keliiisestii, ajatellaan
yleensii vanhusta. Siitii huolimatta, ettii
kaikista kansaneliikkeen saajista neljiin-
nes ja tytieliikkeen saajista neljiikym-
mentii prosenttia saa eliikkeensii tydky-
vyttdmyytensti vuoksi. Tydkyvyttdmiii on
kaiken ikeisie.

Kun puhutaan eliikeliiisestii, keskustelu
kiertyy yleensii. talouteen, rahaan. Toi-
meentulo on edelleen useimman eliikeliii-
sen piiiiongelma. Sen varjoon jiiiiviit -ainakin yleisessii tietoisuudessa - hbnen
muut vaikeutensa, sopeutuminen eltimiin-
muutokseen, toisten ihmisten asennoitu-
minen, ajan tiiyttiiminen mielekkiiiillii toi
minnalla.

Seuraavassa on pyritty hahmottamaan
yhden eliikeliiisen tilannekuvaa; siten, ettd.
keskitytiiiin muihin kuin taloudellisiin te-
kijtiihin. Haastateltavana on tydkyvytdn,
jonka eliike on - ei hyvii, mutta keski-

tason yliipuolella. Hiinen invaliditeettinsa
perustuu keskushermostovammaan eikii
siis ole itsestiiiin selvii niille ihmisille, joi-
den kanssa hiin piiivittiiin joutuu koske.
tuksiin. Tiimii on yksitteistapaus; tiettyii
edustavuutta sill6 varmasti silti on.

A. B. sAntui 1939 ja sijoittui ammat-
tiinsa 1963. Seuraauana uuonnq. htin jou-
tui onnettomuuteen, joka tuotti aioo-
D&nlrnan. A. B. Eritti sekii pusAttiiqtqti
kiinni tEdeliin tissti ettti triEdentiiti opin-
tojaan, ja 1965 hiin suorittikin filoso-
lian kandidaati,n tutkinnon ia sai mais-
t erin ara on. E pris ricinndllistii, pitkien sai.-
raustaukojen keskeEtttimiiii tgdntekoa
jatkui sEksEEn 1967. Vuoden 1968 lo-
pusta A. B. on saanut ttiAttti tydkytsgt-
tdmEEselcikettii. Viiteen ja puoleen ouo-
teen hcin ei ole tehngt ptiitstrikiicin an-
siotydtii.
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- Mikii sai Teidtit pgsgttelem(td'n ansio'
tydssii edelleen, kun tud io oli. kiigtiinndl'
lisesti maltdotonta?

- Site haluaa viimeiseen saakka tuntea
olevansa normaali, voimiltaan ja mahdol-
lisuuksiltaan muiden joukkoon kykenevii.
Ei halua luopua niistii mahdollisuuksista,
jotka on tottunut niikemiiiin edessbiin, ei
halua luopua siitii mihin on tottunut. Ei
mill?itin tatrdo irrota terveen ihmisen roo-
lista. Liiiikiirikin suositteli tydss[ pysy-
mistii terapian vuoksi, odotti, jaksanko,
ei tarjonnut tydkyvytttimyystodistusta.
Oma merkityksensii on siIH, ett6 on ta-
kana pitkbt opinnot. Ajatus on koulittu
tydhdn. Ei ole helppoa panna aivoja vi-
ralta.

- Kiigtitte s&ruta norrnaali. Saako gm-
piiristd ty dkgug ttdmgg s eltikeltiisen tunte-
maan oleoansa normonlista poikkeaoa?

- Tietysti eliikeliiinen tuntee, ettii ym-
pbristd suhtautuu hiineen torjuvasti. Tun-
tee voimakkaamminkin kuin olisi ai-
hetta. Pbiviisaikaan perheenemiinniit kat-
selevat,.httii mitiihiin se oikein tekee kun
tuossa kuljeskelee. Illalla on helpompaa.
Ja vanhempana on helpompaa, sitten kun
liihestyy luonnollista eliikeikiiii tai kiiy
vanhan niikdiseksi. Tuttavien asenne vai-
vaa. On katrta tyyppid, vaivaavaa suhtau-
tumista. Toiset tulevat kuin kuolinvuo-
teen iidreen, toiset hakkaavat rempseiisti
selk66n ja hokevat, ettii kyllii se siitii,
kyllii se siitb. . .

Mutta mit66n sellaista ajatusta ei tule,
ettii pitiiisi tuntea syyllisyyttb jostakin,
ettd olisin jotakin yhteiskunnalle velkaa.
En ole itse syypiiE tilanteeseeni. Ja mak-
san veroja.

Milt6 omaisista tuntuu - se olisi ko-
konaan oma,n jutun aihe. Kysykiiii heiltii.

- Minktilainm oli siirtymri tydeltimiistii
eliikkeelle? Miten sosiaaliturua, tuli oas-
taan?

- Byrokratia kyllii toimii, mutta kit-

kaisesti. Viranomaiset hoitivat teht6vdn-
s6, kun heidiin puoleensa kiiiintyi, mutta
kukaan ei tullut vastaan, mitiiiin helpot-
tavaa ei kukaan tehnyt. Kiisitiin, ettei nel'
jbn kuukauden pelottava tuloton odotus
ollut kenenkiiiin yksityisen ihmisen, tus-
kin minkiiiin laitoksenkaan nimenomai-
nen syy. Mutta puuttuu sosiaalialan sel-
keii, johdonmukainen yhteistyd.

Puhumattakaan siitii, ettti asiakas otet-
taisiin erityiseen suojeluun, minkii pitiiisi
olla sosiaalitoiminnan tarkoitus. Sosiaali-
alan byrokratian pitiiisi olla vielii paljon
vastaanottavampi kuin minkdiin muun
alan byrokratian.

Mutta voisi toki olla huonomminkin.
Keskiasteen virkamiehet voisivat olla vir-
kaansa samastlrneita ja sokeita. Sitii he
eiviit ole. Mutta sanoisin, ettii vaikka
etuuksia on lisiitty ja periaate alkaa olla
hyvii, etuuksien saamisprosessin kehitys
laahaa jiiljessii.

- Te olette helsinkiliiinen. Tansitsette
jatkuuasti hoitoa. Soatatte ghtiikkiii tar'
oita liiiiktirinnpua. Tunnetteko itsenne si-
dotuksi helsinkiltiisiin sairaaloihin, tur'
peeseen sidotuksi? Voitteko matkustaa?

- Siiniipii se. Vuoden vaihteesta olen
asunut Vantaalla. Helsingin palvelut ovat
ulottumattomissa, ja tunnen pelkoa. Saan
ajoittain munuaiskohtauksia, mutta olen
allerginen jodipitoisille varjoaineille, joita
kiiytetiiiin kuvauksissa. Tiirnii tiedetiiiin
siinii helsinkiliiisess6 sairaalassa, jossa
minua yleensii on hoidettu, mutta voiko
vieras sairaala ottaa sen huomioon, vaik-
ka ottaisikin minut hoitoon? Minulla on
taskussani kortti, mutta kuka sen ldytbii
ja lukee, jos en itse kykene sitii niiyttii-
miiiin?

- Mikii elinolojm muutoksessa tuntui
eniten?

-Pakollinen eristyminen ihmisistii.
Olin seurallinen ihminen. Iloiset veikot
katosivat heti. Pitkiin ajan kuluessa tiir-
kein muutos on tilanteeni omia perhesuh-
teitani kohtaan aiheuttama paine.
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- Oliuatko lstiioiit ennakkoluuloisia
oai oliko heidtin oieraantumiseensa kdg'
tiinndllisiii sgitii?

- Pitiiisi kysyii heiltii. Minii olen kat-
kera; omasta niikijkulmastani minti jou-
duin syrjdiin, kun minusta eniiii ei oUut
iloa.

- Otsatko uiime kokemukset tuoneet
teille uusia g sttitsiii?

- Ihme kyllii. Sairaalassa olen saanut
yhden hyviin ystiiv?in, terveysmatkalla
toisen, joka tosin jo on vainaja. Joita-
kuita tuttavia on tullut. Niim6 korvaavat
menetystb. Mutta niiihin ystiivyyssuhtei-
siin liittyy epiitavallinen tekijii, ikiiero.
Se tuo vhlttiimiittd oman lisiipiirteensii
tuttavuuteen.

- Ei tunnu siltii, ettii tei.dtit on oimEt
gstciuiksi oain se ettti taroitsette toi-
sianne?

- Ei. Ttrntuu ihmeelliseltti, ettd elii-
mtin laitapuolella on tavattavissa niiin
hienoja ihmisiii kuin minb olen tavannut.

Suurin muutos oli myds se, ettii suurin
harrastukseni lukeminen kiivi pitkiiksi ai
kaa mahdottomaksi. Pitkiiiin aikaan en
kyennyt keskittymiiiin edes sanomaleh.
den lukuun. En seurannut tapatrtumia,
peukalo putosi pois piiiviin pulssilta, niin
sanoakseni. Olennainen osa tietoa on ty6-
paikalla saatu tieto, joka siis sekin jiii
pois. Fleksibiliteetti, kyky vastaanottaa ja
sulattaa tietoa, hiiiriytyi.

Minii sentiiiin tapasin pakostakin sen
verrarr vdkeii, ettii tietoa ja virikkeitii kan-
tautui perille. Mutta ajatellapa maalla
viihiivirikkeisessii ympbristdssii asuvaa ih-
mistii, joka joutuu samanlaiseen tilantee-
seen. Hdnen piiiviinsii tyhjeneviit varmasti
tdysin.

- Tapahtuiko suhteessa alkoholiin jo-
kin muutos?

- Kiiytin ennen melko paljon. Vuoden
ajaksi irtauduin tiiysin. Nykyiiiin kiiytiin
alkoholia j okseenkin siiiinncillisesti, mutta

kohtuullisesti ja pidiitellen. F-ysiikkani ei
kesth voimakasta juomista, niinpii ei tee
mielikiiiin. Eikb ole taloudellisestikaan va-
taa.

Jos olisin ennen onnettomuuttani kiiyt-
tiinyt alkoholia va.in vii,hiin, kiiyttd olisi
nyt varmasti kasvanut.

Tupakointi on viihentynyt.

- Onko pakollinen oapau-aika aaikut'
tanut li.ikunnan harr astuks e en?

- Ennen onnettomuuttani en hoitartut
fysiikkaani milliiiin tavalla. Nyt ulkoilu
on peeharrastukseni, kirjojen ohella, joita
taas pystyn lukemaan, kolmekin tuntia
piiiviissii. Kiivelemiiiin en aluksi pystynyt
kuin jonkin sata metrie kerrallaan, en
voinut ottaa lainkaan aurinkoa enkii kiiy-
dd, saunassa. Parina keviiiinii olen nyt vie-
nyt liipi lehdestii lukemani kolmentoista
viikon kunnonkohennusohjelman. Yhdek-
shn vuoden jiilkeen olen tiinii keviiiinii.
pystynyt jopa juoksemaan. Se oli valtava
eliimys.

Talvella liikunnan harrastukseni on pa-
kosta viihiiistii, sillii en voi liikkua ulkona
kymmentii astetta kovemmalla pakka'
sella.

- Tahsella luette.

- Klassikoita, varsin raskastakin teks-
tiii. Pystyisin varmaan jo lukemaan tie-
teellistiikin teksti6.

- Onko pakollinen kotonaolonne joh-
tanut teidiit kosketuksiin naapureiden
kanssa? Siinti ooi. sgntgti glliitttir:itikin
kontakteja, erilaisten ihmisrghrnien
kanssa.

- Ei ole syntynyt minkii"dnlaisia. Tii-
mdn vierauden aihe on itsessbni. Toiset
tuntevat erurakkoluuloa, itse oletan hei-
dtin tuntevan ennakkoluuloa. En jaksa
selittiiii itsetini vieraille, en jaksa raken-
taa kontaktia, joka ehkii epiionnistuisi.

Koen asuma-alueeni lohduttomana, pal-
veluksettomana modernina slummina.
Niien siellii vuorotyiildisiii, kotirouvia, lap-
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sia ja vanhuksia. Joillekuille sanon hyviiii
piiiv6ii ja kaunis Piiivii.

Ainoa piiivittiiinen kosketus on lapseni
hoitopaikan rouvan tapaaminen, ne muu-
tamat yleiset fraasit, jotka siinii vaihde-
taan.

- Entii suhde lapseenne? Olette hiinen
kanssaan ehkti keskimtiiiriiistii enemmtin.

- Olen varmasti lbhempiinii poikaani
kuin useat isiit. En kaihda pateettista sa-
nontaa, ettii poika on minulle ainoa syy
eliiii.

- Sekii lyysisen ettti henkisen kunnon
paranemisesta on siis kuitenkin ilmeisiti
merkkejii. Niiden mukana hertiti kaiketi.
toitso. Miltii tuntuu ajatus osittaisesta ja
aiihittriisestii tA cihbnpaluusta?

- En uskaJla vielii ajatella sitii lain-
kaan. Paraneminen on niin tuoretta. Eikii
henkinen tyti mielestiini ole aivovammai
selle mitiiiin kuntoutusta, se herkistiiii
tarpeettomasti, parempa.a olisi vaikkapa
puunhakkuu ja kalastus. Toisaalta, tie-
tysti tydstti poissaolo on jatkuvasti mie-
lessii; fyysisen kivun jtilkeen taloudelliset
tekijiit vaikuttavat kaikkein eniten siihen,
mitii sitii tiissii ajattelee.

Unettomuus on entiselliiiin. Ja uni on
Iiikuntakykyii tarkempi yleiskunnon mit-
tari.

- Tgdstci poissaolon pituus Daiku,ttaa
todenniikdisesti siihen, millaiseksi tUbhdn
sopeutuminen po)uuta tehttiessti nxuoCos-
tuu.

- Aivan. Tietystikiiiin mina en ole tyii-
tcin nytkiiiin, kaikki energiani menee lap-
sen ja kodin hoitoon. Tiitii tycitii on riittii-
nyt aina kun olen pystynyt tekemiiiin. Vas-
taan tulevat taloudelliset tekijiit: ei tar-
vitse turvautua maksulliseen kodinhoi-
toon.

Olisin ehkii voinut saada satunnaisia
tditii, mutta en ole tuntenut kykeneviini

ottamaan vastaan. Tdiden olisi joka ta'
pauksessa oltava sellaisia, ettti niitii voi
tehdii kotonaan, omaan tahtiinsa, ja ta-
vattoman rasittavat tydmatkat jiiiiviit
Pois.

Yhteiskunnalla ei varmasti ole resurs-
seja jhrjestiiii sellaista suojatycisysteemiii,
joka kattaisi tarpeen. Pitiiisi voida tehdii
tytjtii joutumatta ottamaan sita riskiti,
ettii eliike menee. Pitiiisi olla jiirjestelmii,
jossa tydnantaja voisi ottaa sen rishin,
ettii tytintekijii koska tahansa voi joutua
jiiiimiiiin tydstii. pois. Jos yhteiskunta
tiistii vaurastuisi, tiissii olisi ihanne.

Jotta ansio voittaisi elekkeen, pitiiisi
tytjtb toki voida tehdii enemmdn kuin
kaksi tuntia piiiviissti, minkii. esimerkiksi
minii ehkii useimpina aikoina jaksaisin
tehdii. Palkan olisi oltava eliikettii suu-
rempi, jotta se kannustaisi tydntekoon. .Ia
tydmahdollisuuksien tarjonnassa olisi tul-
tava vastaan. Invalidi ei milliiiin parane
sataprosenttiseksi tycimahdollisuuksista
taistelijaksi muiden rinnalle.

Voisi kuvitella, ettii siiiidettiiisiin eri pi-
tuisia kynnysaikoja, asianomaisen iiist6 ja
kunnosta riippuen; tiinii aikana voisi ko-
keilla tydhcinpaluuta eliikeoikeuttaan me-
nettiimiittii.

Mutta millaisissa olosuhteissa tiillai-
seen piiiistiiisiin? Ehkii sellaisissa, joissa
vallitsisi absoluuttinen tydvoimapula?

Joillakin kapeilla erikoisammattialoilla
tytihdnpaluun mahdollisuus todenniikdi-
sesti on parempi kuin yleisemmillii.

- So,noitte, ettii ette ooi syEtttiri kohta-
lostanne itseiinne ette kettiiin laitosta et-
tekii UksitAistii.

- Yhteiskunta, ldiikiirit ja tuttavat ei-
viit ole keventbneet taakkaani, mutta ne
eivii.t ole siihen syypiiiit. Tunnen vihaa
kohtaloani kohtaan, vihaa, jolla ei ole
kohdetta. Viha on tasaantunut, mutta kos-
kaan en hyviiksy sitii mitii minulle on ta-
pahtunut. Vihan olemassaolo on siniinsii
tietysti sekin aktiviteetin merkki, mutta
kielteinen.
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J ohtaja Rantanen eldkkeelle seen. Laitosta perustettaessa vuonna 190[
kiinnitettiin sen konttoripiiiillikOksi Kan-
saneliikelaitoksen silloinen kuntatoimis-
ton toimistopiiiillikkd Tarmo Siantanen;
hiinen tehtiivdkseen tuli uuden jiirjestel-
miin ja laitoksen rekistereiden ja kame-
raalisen puolen organisoiminen. Ranta-
nen oli aikaisemmissa tehtiivissEiiin Maa-
Iaiskuntien Liitossa ja neljtintoista vuo-
den aikana Kansaneliikelaitoksessa saa-
nut tiimiin tehtiivbn hoitamiseen hyvbn
koulutuksen ja runsaasti kokemusta. Ran-
tasen ollessa vuodesta 1962 yleisen osas-
ton piiiillikktjnii toteutettiin - kasvavan
laitoksen kansliatehtiivien ohella - olois-
sarnme harvinaisen laaja rekisterijiirjes-
telmd ja omaksuttiin toimintamuotoia,
jotka olivat alallaan uutta maassa, mm'
yleisdlle tarkoitettu rekisteriotepalvelu,
jonka avulla kuka tahansa tycieliimiin pii-
rissa oleva voi maksutta seurata ja kont-
rolloida tydeliiketurvansa kartuntaa.

Eliiketurvakeskuksen johtajan virkaan
Tarmo Fiantanen nimitettiin 1969. Hiinen
viimeinen erityistehtiiviinsii ennen eliik-
keelle siirtymistiiiin oli Eliiketurvakes-
kuksen uuden toimitalon suunnittelun ja
rakennushankkeen kiiynnistiiminen.

Johtaja Tarmo Rantanen tunnetaan en-
nen kaikkea poikkeuksellisen tyiiteliiiiinii
ja tunnontarkkana miehend, jonka toi-
mintaa leimaa huolellinen harkinta, rau-
hallisuus ja johdonmukaisuus.

Eliiketurvakeskuksen yleisten asiain joh-
taja Tarmo Rantanen siirtyi eltikkeelle
toukokuun alusta.

Johtaja Rantasen nimi liittyy liiheisesti
Eliiketurvakeskuksen syntyyn ja kehityk-

Uusia yleiskirj -'lta

1973 Aihe: rekisterriimiskelpoiset lisiiedut. Jakelu:
tydntekijZiin eliikelain mukaista toimintaa
harj oittaville eliikelaitoksille.

N:o 10 1. 6.
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Kysymyksin ja vastauksia

Onko minulla perhe-el2ikeoikeutta,
kun mieheni on kuollut 12.12.1972?
Meidiit oli vihitty 1.9.1972 ja odotin
lasta, jonka pitiirisi synty[ timdn vuo-
den elokuussa. Mieheni oli syntynyt
1946 ja min[ 1947. Mieheni oli tyiis-
kennellyt jo useamman vuoden X
Oy:ss[.

Yksinilinen

El5keturvakeskus vastaa:

Tydeliikelakien mukaiseen perhe-
eldkkeeseen on leskivaimolla oikeus,
jos avioliitto on solmittu ennen kuin
hiinen miehensi tiiytti 65 vuotta. Li-
slksi edellytetdln, ettii leskelle on
jddnyt perhe-eldkkeeseen oikeutettu
lapsi tai, ettii leski on miehensii kuol-
lessa tiiyttdnyt 40 vuotta ja avioliitto
on jatkunut v[hint55n kolme vuotta.

Jos siis leski ei ole tdyttiinyt mie-
hensd kuollessa 40 vuotta, Iesken oi-
keus perhe-eldkkeeseen riippuu siitd,
onko hdnellii perhe-ellkkeeseen oi-
keutettu lapsi. Koska kysymyksessd
olevassa tapauksessa lapsi syntyy
miehen kuoleman jilkeen, leski tulee
edunsaajaksi vasta lapsen synnyttyii.
Perhe-eliikkeen suorittaminen alkaa
myris tdlkiin, mutta eliikettii suorite-
taan leskelle taannehtivasti mieher:,
kuolemaa seuraavan kuukauden
alusta. Lapsen perhe-e16ke alkaa syn-

16



-.--

tymiiS seuraavan kuukauden alusta.
Perhe-eliikkeen lakkaaminen rat-

kaistaan kunkin edunsaajan osalta
erikseen. Vaikka siis lesken eldkeoi-
keus olisi ollut aikanaan riippuvainen
lapsen el[keoikeudesta ja lapsen eI:i-
ke lakkaa hdnen tdyttdessiSn 1B

vuotta, se ei aiheuta lesken eldkkeen
pdlttymistd.

Mist[ johtuu, ettd Maatalousyrittti-
jien eltikelaitos on antanut pH,litiiksen
eltikehakemukseni johdosta, vaikka
olen saanut piilasiallisen toimeentu-
Ioni koko ajan metsdtiiist?i?

Metsuri

Ellketurvakeskus vastaa:

Yleensd el5kehakemuksen ratkaise-
minen kuuluu sille eldkelaitokselle,

jonka piiriin vanhuus- tai tytikyvyt-
ttimyysekikkeen hakija on viimeisen
tyrisuhteensa tai yrittljdtoimintansa
perusteella kuulunut. Mikeli tytinte-
kijl on viimeksi kuulunut kahden tai
usearnman eldkeiaitoksen piiriin, on
tietty jiirjestys, jonka mukaan ratkai-
seva eldkelaitos meiiirdytyy. Sen mu-
kaan eliikehakemuksen ratkaisemi-
nen kuuluu Maatalousyrittdjien eli-
kelaitokselle, jos henkilti on saman-
aikaisesti kuulunut viimeksi sekl
MYEL:n ettd LEL:n piiriin.

Rinnakkaisten tytrsuhteiden ja yrit-
tdjdtoimintojen ei tarvitse piidttyii
tiismiilleen samana pdiv:ini. Riittaa,
kun vain eldketapahtuman sattuessa
rinnakkaiset tycisuhteet ja yrittdjl-
toiminnat jatkuvat tai, ettd el6keta-
pahtuma on ollut niiden piiiittymi-
sen syynd.

Olen vapaap[iviiapulaisena elintarvi-
kemyymiltissli. Palkkani ja tyiiaikani
vaihtelevat suuresti eri kuukausina;
vuoroin ne ovat TEL:n rajam[[rien
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suuruisia vuoroin eiv5t. Kuulunko
TEL:n piiriin lainkaan ja jos kuulun
niin milloin?

Nuori ajattelija

Eliiketurvakeskus vastaa:

TEL:n soveltamispiiriin kuulumisen
yleiset edellytykset ovat, ettd tycin-
tekijii on aIIe 65-vuotias ja on tyci-
suhteessa, joka on kestdnyt viihintddn
yhden kuukauden. Lisdksi vaaditaan,
ettd veronpiddtyksen alainen kuu-
kausiansio on viihintddn 173,66 mark-
kaa (vuonna 1973) tai siidnntjllinen
tytiaika vdhintddn 20 tuntia viikossa.

Kun s56nn<iliinen viikottainen tyti-
aika ei ole vdhintiidn 20 tuntia, TEL:n
soveltaminen jdd riippumaan tytian-
sion suuruudesta. Tyrintekijd pddsee
TEL:n piiriin tycisuhteen alusta aI-
kaen, jos tyciansio on ensimmdisen
kuukauden pituisen jakson aikana
v6hint55n 173,66 markkaa. Muussa
tapauksessa hdn tulee TEL:n piiriin
vasta sen kalenterikuukauden alusta,
jonka aikana tyciansio ensimmdisen
kerran on noussut mainittuun raja-
mdiirddn. Tdmdn jiilkeen tyiiansion
katsotaan olevan vdhintddn rajamdd-
rdn suuruinen niin kauan, kunnes
tytinantaja ilmoittaa, ett6 tyciansio on
ainakin viimeksi kuluneena kalen-
terikuukautena ennen ilmoituksen te-
kemistd ollut rajamddrd[ pienempi.
Jos tytisuhde tdmdn j:ilkeen jatkuu,
se tulee uudelleen TEL:n piiriin sen
kuukauden alusta, jona tytiansio on
ylittiinyt rajamddrdn.

Kumpi on isdni eldketurvan kairnalta
edullisempaa, jiirjestiinkii hlinelle
MYEl-vakuutuksen vai maksanko
hdnen palkastaan LEl-vakuutus-
maksut? Voisinko maksaa LEL-mak-
sut MYEl-vakuutuksen lisiiksi? Is[ni
tyiiskentelee hiineltii pari vuotta sit-
ten ostamallani maatilalla.

IsIn parasta ajatteleva
pienviljelijI

Eldketurvakeskus vastaa:

MYEL:n voimaan tuloon 1.1. 1970
saakka jirjestettiin maatalouden pii-
rissd tyoskentelevien ja palkkaa saa-
vien tycintekijtiiden mm. perheenjS-
senten eldketurva LEL:n mukaan.
Vuoden 1970 alusta siirtyiviit maini-
tunlaiset perheenj dsenet MYEL:n pii-
riin ja heiddt on vakuutettava MY-
EL:n mukaan yhdessd isdntdvden
kanssa, mikiili he asuvat ja tycisken-
televdt samassa taloudessa.

MYEL:n mukaan vakuutettavia
perheenjdsenid ovat suoraan ylene-
vdssd tai alenevassa polvessa sukua
olevat henkilot ja heiddn aviopuoli-
sonsa. Tdllaisia henkilciitd ovat esi-
merkiksi lapset, vanhemmat, isovan-
hemmat, minidt, vdvyt, ottolapset ja
ottovanhemmat.

Koska saman tycisuhteen tai yrit-
tdjdtoiminnan perusteella voi henkilti
kuulua vain yhden eldkelain piiriin,
ei isdn osalta ole suoritettava LEL-
vakuutusmaksuja. Jos taas palkkaa ei
makseta, ei MYEL:a eiki mitddn
muutakaan eliikelakia sovelleta, Sen
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jiilkeen kun perheenjdsen on tdyttd-
nyt 65 vuotta eikd MYEl-vakuutus-
maksuja endd suoriteta, ei suoriteta
myoskddn LEl-maksuja, koska hen-
kil<j edeileenkin kuuluu periaatteessa

MYEL:n piiriin. Samoin on asian lai-
ta siind tapauksessa, ettri perheenj[-
sen on alle 18-vuotias, tai ettl tytis-
kentely jatkuu alle neljl kuukautta.

NimityksiE

Eliketurvakeskuksessa

Eliiketurvakeskuksen lainopillisen osas-
ton apulaisosastopiiiillikktj Lauri Koivu-
salo siirtyi 1.5. Tycieliikekassojen elbke-
osaston osastopiiiillikciksi. Uudeksi apu-
laisosastopiiiillikciksi lainopilliselle osas-
tolle laitoksen hallitus nimitti 28.3. eliike-
toimiston toimistopiiiillikdn varatuomari
Pentti Koivistoisen. Varatuomari Koivis-
toinen on tullut Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen 1966 ja nimitetty lainopilli-
sen osaston eliiketoimiston toimistopiiiil-
likdksi 1971.

Koivistoiselta vapaaksi jiiiineeseen el?i-
ketoimiston toimistopiiiilliktjn tehtiiviiiin
laitoksen hallitus nimitti 25.4. varatuo-
mari, ekonomi Antti Suomisen. Varatuo-
mari Suominen siirtyy Eliiketurvakeskuk-
seen Keskiniiisen Henkivakuutusyhti6
Kansan ja Eliikekassa Tuen eliikeosaston
korvausjaoston jaostopiiiillikcin tehtb-
viistii.

Eliiketurvakeskuksen koulutuspii5llikdn
Erkki l?,ainoksen siirryttyii pois Iaitoksen
palveluksesta nimitti laitoksen hallitus
23. 5. koulutuspiiiillikciksi yleisen osaston
apulaisosastopiiiillikdn ekonomi Lauri
Miikeliiisen. Ekonomi Miikeliiinen on tul-
Iut Eliiketurvakeskuksen palvelukseen
1964, nimitetty yleisen osaston kansliatoi-
miston toimistopiiiilliktjksi 1967 ja saman
osaston apulaisosastopiiiillikdksi 1972.

Yleisen osaston apulaisosastopiiiillikcin
tehtiiviS, hoitaa toistaiseksi merkonomi
Veikko Miiki, joka toimii samalla yleisen
osaston tilitoimiston piiiillikktinii. Tiille
toimistolle siirrettiin myds luottovakuu-
tustoiminnan varojen sijoitusasiat. Mer-
konomi Miiki on tullut Eliiketurvakeskuk-
sen palvelukseen 1973.

Tilitoimiston lisiiksi yleiseen osastoon
perustettiin kaksi muuta toimistoa, joista
henkiltisttjasiain toimiston piiiillikdksi ni-
mitettiin valtiot.kand. Mirjam Tynnilii.
Yleisten asiain toimiston piiiillikdn tehtii-
vi2i hoitaa merkonomi VeliPekka Plan-
ting. Molemmat tulivat Eliiketurvakes-
kuksen palvelukseen 19?2.
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Ennakkotiet oja
tyoelikkeensaajista 31.. 3. 1973

Eldketurvakeskukseerr saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL, YEL, MYEL ja
LEl-eliikelaitosten mycintd,mien 31.3. 19?3 voimassa olevien eliikkeiden lukumiiiiriit ja
eliikkeiden keskimiiiiriit seuraavan taulukon mukaiset.

Vanhuuseliikkeet

Kaikki tydeliikelaitokset 62.848 46.970 loe.Bla I za+ oao

Lisiiksi edellisistii sai TEllisiieliikettii 1.5?9 vanhuuseliikkeensaajaa keskimiiiirin 603 mk/kk. YELlisdeliikettii 14 vanhuuseliikkeensaajaa sekii MYEl-Iisiieliikettii 1 vanhuuseliik-
keensaaja.

Tyiikyvytttimyyselilkkeet

Kaikki ty6eltikelaitokset 227

El6kkeen my6nt6jii
Eliikkeensaajia Keskim. perusel&ike mk/kk

Miehet
TELeliikelaitokset

ElEkevakuutusyhti0t
El6kekassat
Eliikesiiiititit

19.797
1.687
6.953

22.593
3.270
4.626

42.390
4.957

11.5?9

409
490
478

197
199
217

II zgaI zssI zzs
TELellkelaitokset yhteensii 28.437

3.483
11.882
19.046

YELelSkelaitokset
MYELeliikelaitos
LELeliikelaitokset

30 .489
.104
.805
.572

2
1
2

58.926
5.587

23.687
21.618

430
435
9B

t54

200
322
54
93

311
393

'/b
747

163

Keskim. peruseliike mk/kk
Miehet Naiset

EHkkeensaajia
Miehet

TEL.eliikelaitokset
ElikevakuutusyhtiOt
Elbkekassat
El6kesiiiitiOt

ElSkkeen mydntljii

409
480
452

289
329
372

188
218
237

15.869
7.242
4.856

18.9? 1
1.678
2.898

34.840
2.920
7.754

TELcliikelaitokset
YEleliikelaitokset
MYELeliil<elaitos
LELeliikelaitokset

yhteensE 2t.967
3.3t2

10.875
26.919

1.502
LL.27B
3.589

23.547 422
3BB
130
199

45.514
4.8L4

22.t53
30.508

196
260

57
102

306
348

93
1BB

63.0?3 
I

39.916 102.989 275 151

Tycikywtttimyyseliikkeisiin sisbltyy 144 osaeldkettii. Lisiiksi edellisistii sai TEl-listiel6-ketffi 1.029 tydkyvytttjmyyseliikkeensaajaa keskimiiiirin 488 mk/kk sekii YEl-lisiieliikettb6 tydkyvyttijmyyseliikkeensaajaa.
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Vanhuus-, tyiikyvyttiimyys- ia tytitttimyyseldkkeet

Kaikki ty6eliikelaitokset

Perhe-eldkkeet

El6kkeen myiintiijii

Tyiittiimyyseliikkeet

Fdellisiin keskimiiiiriin sisbltymbttdmien TEl-lisii,etujen mukaisten perhe-eliikkeiden lu-
YELlisiietujen mukaisten perheelekkeiden tutiurhaara oU f.

Keskim. peruseliike mk/kk

230

50.343

Eliikkeen mydntdj6 Eliikkeensaajia
Miehet Naiset Miehet Naiset YnEeensa

TEI-eltiikelaitokset
ElHkevakuutusyhtidt
ElEkekassat
ElEkesii.iiti6t

35.709
2.929

11.810

I *r.rn, L,.nuo II a.ssq I z.ssa II z.sra I 19.84s I

409
486
467

193
205
225

292
309
373

TEleliikelaitokset yhteens6
YELeliikelaitokset
IWYEL€liikelaitos
LELeliikelaitokset

50.448
6.799

22.796
46.139

54.233
3.607

23.090
6.258

104.681
10.406
45.886
52.397

427
412
LL4
180

199
296

56
9B

309
372

B4
171

126.182 87.1BB 213.370 279 158

Eliikkeiden
Iukumtiiirii

Keski-
miiiiriiinen

eliike mk/kk
EltiJ<keensaajia

YhteensiiLesket

L2.255

4.105

11.338
875

3.841

6.862 18.200
1.490
5.472

TELeliikelaitolrset
ElEkevakuutusyhti0t
El6'kekassat
Eliikesiiiiti6t 987

269
296
279

615
.6311

TEleliilrelaitokset yhteensii I tt.sst I zts I ro.os+ I s.tog I zsxzYEl-eliikelaitokset- | 1.693 I iqs, I -rsze I r.sor I z.szzIvfYElelakelaitos I e.eso I es I s.oszl z.zza I G.szeLEr.cliiketaitokset I s.Gg+ I tzE I s.rozl 6.szglrs.sgr
Kaikki tyOeltikelaitokset 32.110 205 29.829 20.5t4

ElEkkeen my0ntBj[ Eliikkeensaajia
Miehet

Keskim. peruselEke mk/kk
Miehet

TELeliikelaitokset
YEI-el6kelaitokset
MYEL-eliikelaitosr.nl-eliikelaitokset

yhteensii 44
4

39
74I

197
1I

97

24t
5

46
271

263
253
140
150

165
209
87
90

43

1

263

254

L77
6

L4

163
154
198

LBz
154
202

220
6

15

183
244
t32

261 302 563 169 139Kaikki ty0eltikelaitokset 153

2t

Yhteensi

Naiset Yhteensi Naiset Yhteensi



Eliikkeen mydntiijii

303
355
83

163
49.272
62.081

722.028
12.099

TEL-eliikelaitokset
YELcliikelaitokset
MYELel6kelaitos
LELeliikelaitokset

yhteensii

245.480 226

Vanhuus-, tytikyvytttimYYs-, tytittiimyys- ja perhe'eltikkeet

ElEkkeiden
lukumiiiirii

Kesld-
mts6rEinen

eliike mk/kk
TELeltikelaitokset

El6kevakuutusyhtlbr
EHlrekassatElfiesii[ti6t

Kaikki tytielEkelaitokset

89.705
B.B7O

23.453

289
308
356

English summaries

Editorial:
Development prospects
Social expenditure in Finland is already
relatively high. Various social benefits
were paid out in 1972 to a total of some
8,000 million marks, roughly a fifth of the
national income and in round figures a
third of the national wage and salary bill.
Social outlays thus constitute a very note-
worthy expenditure item, one which will
grow sharply in the next few years. The
development of the population structure
is a strong factor in this growth, but so
also is the gradual expenditure - - increa-
sing period of implementation that still
exists in our pension system. Pension
security has a central position in social
outlays: in 1972 about 4,000 million marks
was paid out in pensions, which is a half
of total social expenditure.

The focus of recent pensions policy de-
bate has been on raising the target level
of employment pensions from the present
scale of about 40 to 60 per cent of pay.
This idea was dropped when a so-called
central solution, which would have inclu-
ded a revision of the level of employment
pensions, failed to materialise in the la-
bour market negotiations. The level up-

lift proposal will probably be taken up
again when the next round of collective
bargaining begins, for raising the level of
employment pensions is an essential part
of it. Settlement of an issue of this kind
without the cooperation of the labour
markete organisations is not rational.

Raising the level of employment pen-
sions is by no means the only pension
policy reform proposed in recent times.
Many other reforms have been proposed.
However, a couple of points should be
kept in mind when evaluating those pro-
posals. Efforts in recent years have been
concentrated on correcting the pension
protection of the most poorly situated.
In consequence, the subsistence of a na-
tional pension beneficiary without any in-
come will correspond from the beginning
of July 19?3 to the minimum wage level.
Pensioners of the public sector, again, en-
joy considerably higher pensions than
those of the private sector. It is thus first
and foremost industrial and other skilled
workers and the self-employed that need
a real basic adjustment of their pension
protection. The second point to remember
is that pension expenditure will grow very
sharply in the 19?0s even if no improve-
ments are made; 9-10 million marks will
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be paid out in pensions in 1980 in the then
currency. Other social costs, according to
forecasts, will also climb steeply.

Pensions are a part of social incomes
policy and their development cannot be
isolated from it. The active population
has felt that it has been left with too
small a share in the income distributlon
of recent years, and it is therefore natural
that demands to raise its income level
will strengthen in the immediate future.
At the same time we have a strong need
of an effective investment policy to secure
employment and maintain competitive-

The Central Pension Security
Institute Registers
(p. 31-36, Nr. 1/19?3)

As the central institute of the employ-
ment pension system the Central Pension
Security Institute is responsible for re-
gistering - and of course distributing -the information needed for implementa-
tion of pension protection. The Institute's
personal, employment relationship and
pension case registers contain informa-
tion on the private individual, Mr. U. N.
Known.

Information on Mr. U. N. Known is filed
in the personal register of the Central
Pension Security Institute even before he
starts work. The computerised register
contains data on Finns born between
Juiy 1, 1897 and December 31. 1962, and
on foreigners regisiered here with the
employment pension system. The register
contains in all about 4.4 million names,
dates of birth, dates of death for deceased
persons, and personal identification codes.
Every Finn has a strictly personal identi-
fication code. This identification number
was first adopted in Finland in the em-
ployment pension system. The register
also includes certain data of a technical
nature, but not, for instance, addresses

ness. All these things have to be managed
from a common purse the contents of
which are limited. Moderation is there'
fore necessary in pensions policy and,
bearing in mind the level already achie-
ved, there is no reason to embark on ma-
jor reforms except for the only and neces-
sary basic correction in the target level of
employment pensions. Insofar as it is
desired to increase benefits in the fields
of social policy, the disturbing develop-
ment of the population structure seems
to indicate concentration on the fields of
child and family policy.

and family information, though these are
frequently needed.

Besides the computerised personal re-
gister, the Central Pension Security Insti-
tute has a personal card index of names
in alphabetical order. It is more concise
than the computerised register and com-
prises primarily "only" gainfully em-
ployed persons, a matter of nearly 3
million narnes. The card index is a.lmost
indispensable in some cases where in-
stinct and imagination are required. Com-
puters cannot make these decisions with-
out human help.

The employment pension of Mr. U. N.
Known derives from his different em-
ployment relationships and from the pen-
sion contributions form his entrepre-
neurial activity. It is essential that his
"work biography" is registered so that
when a pension inquiry arises the neces-
sary information can be found in the
central register.

The emploEment relationship regi,ster
of the Central Pension Security Institute
contains the following data on entitle-
ment to pension and the bases for fixing
the size of the pension: the employee's
employment relations under TEL (Em-
ployees' Pensions Act), earnings under
LEL (Temporary Employees' Pensions
Act), information on invalidity pension
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and unemploJrment pension (future pen-
sion entitlement accumulates for such
pension time mostly in the same way as
when the person is in an employment re-
lationship), and periods of unemploy-
ment. The employment relationship re-
gister is computerised Data are fed into
the register once a week and can be "ex-
tracted" twice a week.

Data are "extracted" from the employ-
ment pension register in the form of re-
gister extracts. There are two models of
register extract. The extract for pension
institute is fairly precise and detailed. It
must provide the data needed for calcula-
tion of the employment pension and the
mutual risk of the pension institutes. The
other extract model is intended for the
employees themselves. It has been made
as simple and easy to understand as pos-
sible. In addition to the employment rela-
tionship, entrepreneurial and unemploy-
ment data fed to the register, this extract
contains an approximative pension cal-
culation which gives the recipient an idea
of his pension protection either in terms

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, depen-
ded on the annual income of each bene-
ficiary. The scheme was radically re-
formed in 1957, the contributory principle
was abandoned, and a flat-rate system
was introduced. Survivors' pensions to
widows and children were introduced to
the benefits in October, 1969, and unem-

Basic Features of Finland's
Pensions Schemes

of marks or in per cent. An extract may
be requested post-free by filling in a card
which is available in banks, post offices,
etc. Ttre Central Pension Security Insti-
tute sent out its 500,000 th employee ex-
tract in February 19?3.

Apart from his relationships and self-
employed activity Mr. U. N. Known's
entitlement to employment pension and
the amount of the pension may be in-
fluenced decisively also by earlier pension
decisions. When a pension case is under
consideration in the employment pension
institute it is necessary to obtain informa-
tion about earlier pension decisions rela-
ting to the applicant. This comes from the
pension case register of the Central Pen-
sion Security Institute.

In addition to pension decisions, the
register contains other pension data, e.g.
on pending pension applications and their
medical reports, and certificates issued
by ministry of labour officials for unem-
ployment pensions which have been sent
to the Central Pension Security Institute
for forwarding to the pension institutes.

ployment pensions in July, 1971.
The change to flat-rate national pen-

sions made it necessary to increase the
pension protection of the wageearning
population. Another pension scheme in
which the pensions are proportional to
the insured person's past earnings was
created to complement the national pen-
sions cheme. This new scheme which
entered into force in July, 1962, covers
wage and salary earners wth the excep-
tion of civil servants, local government
officers and seamen, who have long had
their own special systems.

Since the begiruring of 1970 earnings-
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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 persons receive a pension
regardless of any other pension that they
might receive.

The old age and invalidity pension con'
sists of two parts. The basic amount is
the same for everybody, and the assis-
tance amount is in the nature of an
assistance grant. Entitlement to and size
of the assistance amouni depend, among
other things, on the beneficiary's other
income and number of dependants.

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

The general age of entitlement to the
old age pension is 65 years. The invalidity
pension is paid to persons aged 16-24
incapacitated for work. In connection
with these two pensions, helplessness
supplements are paid to those requiring
continuous assistance and care.

Accordning to the law, old age a.ssis-
tance is paid to single women aged 60-64;
provision is made for a funeral grand.

An assistance supplement is paid (since
1966) to persons who have practically no
income in addition to their national pen-
sion. A housing allowance can be paid
(since 1970) to pensioners who are entit-
led to the assistance supplement.

The unemployment pension is paid to
an unemployed person 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 can-
not 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, provi-
ded that she is supporting a child or she
was married to him before he reached
the age of 60. After that period the pen-

sion is paid only to a widow supportin$
a child under sixteen, and to a widow
aged 40-53 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 a.nd a
half-orphan 20 per cent of the total
amount of the basic amount and the full
assistance amount.

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

The cost of the scheme are jointly de-
frayed by the insured persons, employers,
the State and local authorities.

The scheme is administered by the Na-
tional Pensions Institution, which is
subordinate to Parliament.

3. The employment pensions scheme

3.1. Wage-earners
The wage.earners' employment pensions

scheme is based on two acts: the Em-
ployees' Pensions Act (TEL) and the
Temporary Employees' Pensions Act
(LEL). The latter is a special law for
those employed in forestry, agriculture,
construction and dock work, in which
shortterm contracts are common. TEL
covers all other employees.

The compulsory pension protection
under the acts consists of old age, full
and partial invalidity, unemployment and
survivor's pensions. The survivor's pen-
sions were introduced to the benefits in
January, 196?, unemployment pensions in
July, 1971, and partial invalidity pensions
in January, 19?3.

Entitled to the old age pension is an
employee of 65 years of age.

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

Enti,tled to the lull intsaliditq pension
is an employee whose working capacity
has gone down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least two-fifths,
the employee is entitled to the partial
pension. When assessing employee's work-
ing capacity his training, earlier work,
age, housing conditions, and other com-
parable factors are taken into account.

Entitled to the suruh:or's pension are
the widow and the children of the emp-
loyee. The children are entitled to the sur-
vivor's pension after the death of both the
female and the male employee.

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 condition is that the wi-
dow has reached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive the pension, if she has a depen-
dent child who is entitled to the survi-
vor's pension; the paying of the pension
will continue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease. The pen-
sion will be payable to the widow until
her death. The paying of survivor's pen-
sion 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 ol the pension is governed
under both acts by the wages paid and
the period of service completed. Earned
entitlement to a pension benefit conti-
nues when the job is changed or when
the employee ceases to work.

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

pay received during the years employed.
The rate of pension accumulation is

greater than the above for the older age
groups, born in 1919-189?, and grows in
accordance with the vear of birth. The
minimum amount of pensions of the per-
sons born during these years is 16-22
per cent of their wages or salaries.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. However, combined with the
national pension and some other pen-
sions, the pension without a child's supp-
lement may not exceed 60 per cent of the
final pay and the pension 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 ol the inualidity pension is
determined on the same bases as the old
age pension. However, also the time bet-
ween the event entitling to the pension
and the age entitling to old age pension
is counted as time of service. The size of
the partial pension is one-half of the full
pension, however, at least 19 per cent of
the pay.

The size ol th.e unemploEment pension
equals the invalidity pension payable to
the beneficiary.

The old age, invalidity and unemploy-
ment 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 ol the suroiuor's pension is
calculated on the basis of the old age
pension or invalidity pension the em-
ployee received or would have been entit-
led to at the time of his death. If there
are at least three persons eligible for
survivor's pension, they witl receive a full
pension, which is equal to the deceased
employee's old age or invalidity pension.
If there are two beneficiaries, the size of
the pension is threefourths of the full
pension. If there is only one beneficiary,
the size of the pension is one-half of the
full pension.

Automqtic linkage with the general
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toage inder is applied in employment
pensions. It is applied in calculating the
pay of earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accumulates accor-
ding to certain regulations also during
the periods when the en-tploqee is out ol
work through no fault of his own and
when he receives unemployment benefit
from his unemployment fund.

Employers alone linance the compul-
sory minimum pension protection. The
current contribution under the TEL is 6.4
per sent of the salary of insured em.
ployees. Under the LEL contribution is 7
per cent.

The employer may provide for hiq
employees additional ooluntarE benefits,
creating even better pension benefits
than the minimum level guaranteed by
law. Benefits that come into question
here include a higher pension, lower pen-
sionable age and funeral grant. Em-
ployees generally participate in the costs
of such additiona.I benefits.

The administratioe orgl.nisation ol the
emploment pensions scheme is decentra-
lized. Employers may elect the type of
arrangement they wish for realisation of
the pension scheme. It may be done by
taking out an insurance with an approved
pension insurance compally or by foun"
ding a pension fund or pension founda-
tion in the employer's business. This
choise does not apply as regards seasonal
workers for whom the scheme comprises
four special employment pension funds,
one for each of the four branches con-
cerned.

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

The insured and the employers partici-

pate in the administration of the scheme
through their representatives in the admi-
nistrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highest authority
under the scheme is The Ministry of So-
cial Affairs and Health.

3.2. The self-employed

The self-employed persons' employment
pensions scheme (closely connected with
TEL) is based on two acts: the Pensions
Act for Farmers (MYEL) and the Self-
Employed Persons' Pensions Act (YEL).
MYEL covers farms with cultivated area
of at least 2 hectares, professional fisher-
men, and reindeer-owners. YEL covers
other self-employed persons.

The benelits and qualilEing conditions
are like TEL. Old age pension is paid inde-
pendently of whether or not the self-
employed continues with his entrepreneu-
rial activity.

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

The added pension basis of farmer and
his wife is (in 1973) ?64 Fmk per hectare
of cultivated land up the 12 hectares, and
312 Fmk per hectare for the following 10
hectares and 1?3 Fmk per hectare for the
next 10 hectares and 69 Fmk per hectare
for the last 10 hectares - altogether for
42 hectares. Pension basis of farmer's
wife is 3 059 Fmk (in 19?3), at the most
one half of the abovementioned basis.
Pension basis of assisting family member
is the wages paid to him, at the most far-
mer's pension basis. Pension basis in YEL
is fixed according to the salary the self-
employed should have to pacy if he hired
some other person with corresponding
qualifications to run his business, at the
most 69543 Fmk a year (in 1973).

Persons born before 1927 get greater
pensions as they otherwise would be en-
titled to. Their amount of pension is 22 %
of the income. In YEL the age-class incre-
ment is calculated for annual income up
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to a maximum of 27 81? Fmk a year (in
1973).

Schemes are linnnced by the insured
and the state. In MYEL the contribution'
of the insured is 2.52 % of tbe income up
to the amount of 8 345 Fmk a year (in
1973) and 6.3 % ot the income exceeding
this limit. In YEL the contribution of the
insured is 6.3 % of the income. The per-
centage is smaller for the self-employed
with low income. The state pays 50 % of
the costs of MYEL and in both systems
the costs the contributions of the insured
do not cover.

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

4. Specia{ pensions schemes

The regulations concerning the pension
protection of persons in the employment
of the State cover old age, invalidity,
unemployment, and survivor's pensions
and funeral grants. These benefits are
financed by the State alone. The admi-
nistrative organ is the State Treasure
Office.

The pension protection of local govern-
ment officeis is based on the pension act

which entered into force in 1964 and was
modelled on the employment pensions
act. The financing is managed by the local
governments and associations of cornmu-
nes. The Local Covernment Pensions Aut-
hority was founded for the administra-
tion of the scheme.

The persons covered by the Seamen's
Pensions Act receive old age, invalidity
and survivor's pensions and funeral
grants. The insured and the employerq
jointly pay the contributions approved
by the Ministry of Social Affairs and
Health. The State also participates in the
financing of the scheme. The scheme is
administrated by the Seamen's Pension
Fund.

5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.6 million
(1970) of which 2.0 million are gainfully
employed.

The distribution of the gainfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 20 per cent, industry
and construction 34 per cent, commerce
19 per cent, transport and communica-
tions 7 per cent and service industries 20
per cent (1970).

Population by the groups (1970): 0-14
years 30.1 per cent, 15-64 years 62.4 per
cent and 65 years or more 7,5 per cent.
Five per cent of the }L-64 year-old popu-
lation are disabled. Old persons (65 years
or more) and disabled account in all for
c. 11 per cent of the total population.

oo



S Vuu"" 1g73. Vaasa Oy:n klrlapalno


