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Ty6kyvyll6rnyysturva
laaienee

Turvallisuuden tavoite leimaa ajankohdan monia suuria tapahtumia.
Tehokkaampaan turvaan pyritdiin mycis sosiaalipolitiikan erityis-
sektorilla. Siihen tahtea tytielSkejiirjestelmddn rakennettu uusin
riskisuoja, osakelSke, jota tdssd Tydeliikelehden numerossa seloste-
taan ldhemmin toisessa kirjoituksessa.

Osaeliike-esitys on viimeisin vuodesta 1968 istuneen Eliikejiirjes-
telmdkomitean monista toteutukseen johtaneista esityksistii. Uudis-
tuksesta sovittiin viime tyciehtosopimusratkaisun yhteydess5. Ko-
mitea jiitti valmistelemansa osaeldkemietinnrin sosiaaliministerille
viime toukokuussa. Hallituksen esityksenri se liihti liikkeelle syk-
sylld. Sosiaalivaliokunnan ja eduskunnan ripedstd kiisittelystd huo-
Iimatta lainmuutosten vahvistaminen jiii lShelle voimaantulohet-
ked, uudenvuodenpdivee 1973. Tytieliikejiirjestelmd on kuitenkin
varautunut toimeenpanoon, asiaa on teknisesti valmisteltu jo hyvdn
aikaa.

Osaeliikeajatukseen on johtanut rnonta tietii. Osaeleike voidaan
ndhdti vaikeiden ammattien ennenaikaiseldkkeend, osittaisratkai-
suna, joka helpottaa osan tycikyvystddn menettdneiden siirtymistd
eldkkeelle vdliammatin kautta. Sitd voidaan tarkastella myris kun-
toutusongelmien, nimenomaan kuntoutusajan toimeentuloturvan
ndktikulmasta. Ensisijaisesti osaeldke kuitenkin lieventiiii usein liian
jyrkiiksi koettua askelmaa tydeliim?istii tdyteen ty<ikyvyttdmyys-
elSkkeeseen. Osaeldke on siten uusi viiliporras eldketurvan portai-
kossa ja tarkoitettu tasoittamaan riskin kohtaamien tydeldkevakuu-
tettujen tietii. Se antaa osittain tydkyvyttiimiille mahdollisuuden
saada eldkettd ja nauttia samalla palkkaa jiiljellii olevaa ty<ikykyddn
vastaavasti.

Samaan suuntaan tdhtiidvdt myds tydkyvytttimwden mdiiritel-
mddn tehdyt eriidt muutokset. Tyiikyvyttcimyyden kdsitettii on tds-
mennetty painottamalla entisestdiin tyiikyvyttcimyyden sosiaalisia,
taloudellisia ja tytimarkkinoista johtuvia tekijtiitii. Ndiden seikko-
jen korostaminen on paikallaan nimenomaan tydeliikejdrjestelmiis-
sd, ja ne merkitsevdt ty<intekijd,n mahdollisuuksien entistd realis-
tisempaa punnitsemista hdnen todellisten olosuhteittensa taustaa
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vasten. TdrkeiinA on myris pidettdvd mddrdystd, ettd ty6tii, johon
osittain tytikyvyttdmdn ajatellaan soveltuvan, on oltava myds saa-
tavissa.

Tydkyvytt<imyyseldke on niitd etuuksia, joita sovellettaessa helposti
kohdataan vaikeuksia tytieldmdn ja sen ihmisten monenkirjavissa
yksittiiistapauksissa. Uusi eldkemuoto tarjoaa lisdvaihtoehdon. Osa-
eldkkeen soveltamisen laajuutta ja sen tulevaa kiiytdnntillistd mer-
kitystii on vaikea ennustaa tdsmdllisesti. On kuitenkin ilmeistd, ettd
se tulee osittain poistamaan aikaisempia puutteita. TEiII<iin on pidet-
tdvd tdrkednd, ettd osaeldkettri kiiytiintciiin sovellettaessa ei heiken-
netd nykyistd turvaa. Osaeldke on kiiytdnndssii toteutettava niin,
ettd tyiikyvyttdmyyssuoja todella laajenee ja tehostuu, kuten uudis-
tusta valmisteltaessa on edellytetty. Tdssii mielessd kehitystd on
tarpeen,tarkkailla myds tulevaisuudessa.

Pentti Lahtinen
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LAURI KOIVUSALO

Vuoden 1973 alrrsta voirrraan luleval
Iainrrruutoksel

Hallitus antoi viime lokakuussa edus-
kunnalle esityksen TEL:n, LEL:n,
MYEL:n ja YEL:n muuttamisesta. Esi-
tyksen keskeisimmdn sisdllcin muodos-
taa ehdotus osaeldkkeend my<innettii-
viistd tytikyvytttimyyseliikkeestd. Esi-
tykseen sisdltyy myds edelld mainit-
tuja lakeja koskevia muita muutoksia.
Tiitii kirjoitusta laadittaessa esitys on
viel6 eduskunnan kdsittelyssd, joten
lain lopullinen sisdlttj ei ole selvilld.
Jiiljempiinii esitetty perustuukin koko-
naan hallituksen esityksen sisSlttjcjn.
Eduskunta hyvdksyi tydeldkelakien
muutokset hallituksen esityksen mukai-
sina 20. 12. L572.

1. Tyiikyvyttiimyysel6ke

Osaeldkkeend mycinnettiivdn tytikyvyt-
tcimyyseldkkeen tarkoituksena on pois-
taa sitd verrattain jyrkkiiii rajaa, jonka
voidaan katsoa tiihdn asti vallinneen
tytikykyisyyden ja ty<ikyvytttimyyden
vtilillS. Ehdotetun uuden tycikyvytt<i-
myysmiidritelmdn mukaan tydntekijZiii

on pidettdvii tytikyvyttcimiinii, jos hd-
nen tycikykynsd sairauden, vian tai
vamman johdosta on alentunut vdhin-
tiidn kahdella viidennekselld. Tytiky-
vyttcimyyden asteesta jdd riippumaan,
mycinnetddnkci tiiysi eldke vai osaeldke.
Jos tytintekijiin tydkyky on alentunut
vdhintddn kolmella viidennekselld, hdn
on oikeutettu saamaan tdyden ty<iky-
vytt<imyyseldkkeen. Tycikyvyn alene-
misen ollessa tiitii vdhtiisempi mutta
kuitenkin vdhintddn kaksi viidennestd,
mydnnetddn eldkkeen hakijalle tyiiky-
vyttcimyyseldke osaeldkkeend.

Uudessa mddritelmdssd on haluttu
korostaa sosiaalisia, taloudellisia ja
tycimarkkinoita koskevia tekijciitti, joil-
Ia usein on merkittdvd osuus tytikyvyt-
ttimyyden syntymisessd ja sen jatku-
misessa. Koulutus, aikaisempi toiminta,
ikd, asumisolosuhteet ja ndih'in verrat-
tavat seikat mainitaan ehdotuksessa esi-
merkkeind tytikyvytttimyyden mdiirit-
telyyn ldiiketieteellisen invaliditeetin
ohella vaikuttavista tekij<iistii. Miitiri-
telmdssd todetaan myiis, ettd arvioi-
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taessa tyrikyvyn alenemista ja tydnte-
kijiin mahdollisuuksia toimeentulon
hankkimiseen, voidaan ottaa huomioon
vain sellainen tyti, jota todella on saa-
tavissa.

Joissakin tapauksissa tytintekijiin tyci-
kyky saattaa sairaudesta johtuen vaih-
della tycikykyisyyden ja tyrikyvyttci-
myyden vdlilld. Ehdotuksen mukaan
tiilltjin otettaisiin huomioon tycintekijiin
vuotuinen ansio. Tdmdn perusteella on
katsottu voitavan suorittaa kokonais-
arvostelu tycintekijiin tycikyvystii.

Vaikka ehdotetussa uudessa mddri-
telmdssd korostetaankin sosiaalisten ja
taloudellisten tekijSin keskeistd asemaa
tycikyvyttcimyyden miidrittelyssd, tyri-
kyvyttrimyyden huomattavana syynd
tule jatkossakin olla sairauden, vian
tai vamman. Aikaisempaa mddritelmdd
ei ole ollut tarkoitus tiukentaa, vaan
sen mukaisesti tycikyvyttcimdksi katsot-
tu tyrintekijii olisi uuden mddritelmdn
mukaan oikeutettu tdyteen tycikyvyttci-
myyseldkkeeseen.

Tycikyvyn alenemista voitaisiin ehdo-
tuksen mukaan mitata tyiintekijdn an-
sioiden perusteella. \rertaamalla tycin-
tekijiin tytikyvyttcimyyden alkamisen
jiilkeistii ansiotasoa siihen tasoon, joka
hdnelld oli ennen kuin sairaus vield oli
merkittdvdmmin vaikuttanut hdnen an-
siotuloihinsa, voitaisiin useimmissa ta-
pauksissa ratkaista onko mycinnettdvd
tdysi elAke vai osaeldke. Kuitenkin
esim. yrittdjien osalta saattaa olla huo-
mattavasti vaikeampi mitata taloudel-
lisilla tekijciillii tycikyvyn alenemista.
Heidiin osaltaan jouduttaneen jatkossa-
kin arvostelu suorittamaan pddasiassa
lddketieteellisten seikkojen perusteella.

Tytikyvyttrimyyden tulee yhdenjak-

soisesti jatkua vdhintddn vuoden oikeut-
taakseen eldkkeeseen. Ehdotuksen mu-
kaan tdmd vaatimus on tarkoitus sdi-
lyttdd edelleen. Mytis ty<ikyvyttiimyy-
den pahenemisen tai vdhenemisen tulee
jiiiidii voimaan sanotuksi ajaksi ennen
kuin osaelSkettd ryhdytddn muutta-
maan tdydeksi eldkkeeksi tai piiinvas-
toin. Eldkettd lakkautettaessa voitaisiin
kuitenkin osaeldkettd maksaa vuotta
lyhyemmdltdkin j aksolta.

2. Elilkkeen mdilrii
Tiiysi tydkyvytttimyyseldke lasketaan
yhteensovitussddnn<iksi5 lukuun otta-
matta entisten sddnncisten mukaan. Osa-
eldke taas on p6dsddnncin mukaan puo-
Iet tdydestd eldkkeestd. Kuitenkin van-
hemmilla ikdluokilla, joilla eldke yleen-
sd on vdhimmdiseliikettd koskevien
sddnnristen perusteella 22 0/o palkasta,
Iaskusddnttj on erilainen. Siinii tapauk-
sessa, ettd osaeldkkeen laskemisessa tu-
lee noudatettavaksi vdhimmdiseliikettii
koskeva TEL 5 a $, kdytetddn vuoden
1919 tilalla vuotta 1935 ja prosenttilu-
vun 22 tilalla prosenttilukua 38. Osa-
eldke on tdlkjin puolet 38 prosentista
eli 19 prosenttia. Osaeldkkeen m56rdy-
tymistapaa voidaan perustella tdssd ta-
pauksessa silld, ettd osaeldkkeen mddrei
muutoin jdisi melko vaatimattomaksi.
Kun otetaan huomioon, ettd osaeldkkeen
saaja ei yleensd saisi kansaneldkettd,
ero tdyden eldkkeen ja osaeldkkeen vd-
tillii kokonaiseliikettti ajatellen tdllciin
muodostuisi huomattavasti suuremmak-
si kuin mitd prosenttilukujen 22 ja 79
erotus osoittaa.

Laskettaessa osaelSkettd yrittdjien
eldkelakien mukaan edelld mainittua 3B

prosentin laskusddntcid sovelletaan nii-
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hin yrittdjiin, jotka ovat syntyneet en-
nen 1. 1. 1943. Ero tycintekijciitii koske-
viin elHkelakeihin johtuu yrittiijien eld-
kelakien mycihdisemmdstd voimaantu-
losta.

Jos osaeldke tulee muutettavaksi tdy-
deksi eltikkeeksi, korotus voidaan suo-
rittaa enintddn kuudelta kuukaudelta
takautuvasti eldkkeen hakijan tarkistus-
hakemusta tai eldkelaitoksen tarkistus-
toimenpiteisiin ryhtymistd seuraavan
kalenterikuukauden alusta luettuna.
Toisaalta eliikettd ei pdinvastaisessa
tapauksessa voida alentaa ajalta, jolta
sitd on jo suoritettu.

3. Yhteensovitus

Yhteensovitettaessa osaeldkkeend
mycinnettyd tyrikyvyttcimyyseldkettd
lasketaan yhteensovitusraja ehdotuksen
mukaan ottamalla yhteensovitusperus-
teesta 30 0/0. Mikdli eleikkeeseen sisdltyy
lapsikorotus raja olisi 33 0/0. I{oska osa-
eltikkeen saaja ei vleense saisi kansan-
eliikettii, ei tdtd osaelShette yhteenso-
vitettaessa otettaisi huomioon.

Esityksessd ehdotetaan mycis, ettd ta-
paturmavakuutus-, liikennevakuutus-
ja sotilasvammalain mukaista korvausta
ei otettaisi yhteensovituksessa huo-
mioon, jos tdllaista korvausta on saatu
vdhintddn kolme vuotta vdlittrimdsti
ennen eldketapahtumaa. Edellytyksend
ei siis olisi, ettii korvauksen saannin rin-
nalla on mainitun ajan samanaikaisesti
tyiisuhde, kuten ttihdn asti on ollut
asian laita TEL 8 $:n 3 momentissa ole-
vaa 10/6-sddntdd sovellettaessa.

Jos edellii mainittujen korvausten
mddrd kuitenkin eldketapahtuman jdl-
keen nousee, otettaisiin tdmd korotus-
osa huomioon yhteensovituksessa.

Uutta sddnntjstd sovellettaessa ei pi-
dettdisi uutena eldketapahtumana tyci-
kyvyttcimyyseldkkeen muuttumista tyci-
kyvyttcimyyseldkkeeksi tai tyrikyvyttci-
myyseldkkeen muuttumista vanhuus-
eldkkeeksi taikka oikeuden syntymistd
perhe-eldkkeen saamiseen.

TEL 8 a $:dd on tarkoitus muuttaa
siten, ettd osaelekkeen muuttuessa tiiy-
deksi eliikkeeksi tai pdinvastoin, suori-
tettaisiin uusi yhteensovitus.

4. Eliikkeeseen oikeuttava
palvelusaika

Muutosesityksessd on ldhdetty siitd, ettd
tycintekijd, joka saa tiiyttd tycikyvyttri-
myyseldkettd tai osaeldkkeend mycin-
nettdvdd tydkyvyttcimyyseldkettd, joi-
den mddrdd laskettaessa on otettu huo-
mioon mycis aika ty<ikyvyttrimyyden
alkamisesta eltikeikddn (tuleva palve-
lusaika) tai sitd vastaavat ansiot, ei saisi
lisdd eldketurvaa eldkkeellii ollessaan
tekemiinsd ansiotytin perusteella. Tdlld
on haluttu estdd tavallaan kaksinker-
taisen eldketurvan karttuminen.

TEL 2 $:dd on tarkoitus muuttaa si-
ten, ettd tydnekijdn, joka jatkaa tyrin-
tekoa tytikyvyttd,mdksi tultuaan, katso-
taan olevan uudessa tytisuhteessa.

5. TEL I $:n I momentin 2 kohdan
rajam6iir6

TEL:n soveltamisen edellytyksend on,
ettd ansiot kuukauden aikana nousevat
tiettyyn mddrddn. Hallituksen esityk-
sessd ehdotetaan tdtd rajaa alennetta-
vaksi siten, ettd se vuoden 1973 indeksi-
tasossa olisi 90 markkaa kuukaudessa.
Vuoden 1973 indeksitasoon korotettuna
mddrd olisi 173,66 markkaa. Muutok-
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sella pyritadn saamaan entistd tarkem-
min tyrintekijtiiden ansiotulot elSketur-
vaa kartuttamaan.

6. Eliikkeiden alkaminen
Ehdotetussa muodossa sddnntikset edel-
lyttdv6t, ettei vanhuuseldkettd mycinne-
td hakemusta edeltdneeltd ajalta, vaan
hakemusta seuraavan kuukauden alus-
ta. Tiill<iin lykkiidntymistd vastaavalta
ajalta eliikkeeseen tulisi ns. lykkiidnty-
miskorotus.

Myiis tytikyvyttcimyyseldkkeen alka-
misaikaa koskevia sddnnciksid on tar-
koitus tarkentaa siten, ettd eldke tulisi
aina mydnnettdvSksi kalenterikuukau-
den alusta. Kdyttintti tdltd osin on ollut
erilainen.

Niinikii[n eldkkeen mddrdd koskevat
muutokset tehtdisiin kalenterikuukau-
den alusta. Ndin esim. silloin, kun osa-
eldke muuttuu tdydeksi eldkkeeksi.

7. Muut muutokset
EdeIlS olevat muutosehdotukset koski-
sivat TEL:n lisdksi soveltuvin osin my<is
LEL:ia, MYEL:ia ja YEL:ia. Ehdotus
sisiiltAA mycis joukon vdhdisempid muu-
tosehdotuksia ede]Id mainittuih,in lakei-
hin.

TEL 1 $:n 1 momentin 2 kohdan ra-
jamddrdn alentaminen ei koskisi YEL
1 $:dd, jossa on viittaussddnnds sanot-
tuun TEL:n kohtaan. YEL:n sovelta-
mista koskeva rajamddrd pysyisi siis
ennallaan.

Ehdotuksen mukaan tycintekijdlle,
joka saa LEl-vapaakirjaan perustuvaa
tytikyvyttiimyyseldkettd, voisi eldkkeel-
lii ollessa tehdyn LEL-tydn perusteella
kertvd lisdd eldketurvaa. Tiihdn astihan

LEL 5 $:ssd on ollut nimenomainen
sddnncis siitd, ettd tdllaisessa tapauk-
sessa eldkkeelld ollessa saatua palkkaa
ei oteta huomioon.

MYEL:n pellonvaraussopimusten pii-
riin kuuluvia viljelmid koskevaa sddn-
ndstd on tarkoitus tarkentaa siten, etta
se tulisi sovellettavaksi myds Ahvenan-
maalla. MYEL 11 $:diin on puolestaan
ehdotettu lisdttiivdksi uusi 3 momentti
siitd, ettd perheenjdsen, jolle ei ole
maksettu palkkaa viljelmdlld tehdystd
ty<istd, voitaisiin vapaaehtoisesti va-
kuuttaa MYEL:n mukaan.

Lakeihin on ehdotettu tehtiiviiksi li-
stiksi joitakin vdhdisempid ldhinnii eldk-
keen mddrdn laskemista koskevia tek-
nisluonteisia muutoksia.

8. Voimaantulo
Lakien edellytetddn esityksen mukaan
tulevan voimaan 1. 1. 1973. Ty<inteki-
jiillii olisi sdiinncisten mukaan oikeus
osaeldkkeeseen mycis sellaisen tytiky-
vyttcimyyden perusteella, joka on alka-
nut ennen lain voimaantuloa. Eldkkeen
suuruutta mdiirdttiiessii katsottaisiin
tyrikyvytt<imyyden kuitenkin alkaneen
Iain voimaantullessa. YrittAjien osalta
on kuitenkin tiillciin huomattava, ettei
yrittdjdll6 ole oikeutta osaeldkkeeseen
sellaisen tydkyvytttimyyden perusteella,
joka on alkanut jo ennen yrittrijid kos-
kevien eliikelakien voimaantuloa eli
ennen 1. 1. 19?0.

Hallituksen esitys koskee TEL:n,
LEL:n, MYEL:n ja YEL:n muuttamista.
Osaeldkeuudistus toteutetaan todennii-
ktiisesti myds VEL:ssa ja mahdollisesti
muissakin tytiel6kelaeissa. KansanelS-
kelakiin sitii vastoin ei ole ndhty tar-
koituksenmukaiseksi tiittee osaeISkettS.
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KIMMO ESKOLA

taalalousynitlEiien el5ketuFya
kehitlyy

Maatalousyrittdjien el2ikelaki on pian
ollut voimassa kolme vuotta. Tdnd ai-
kana on siihen tehty lukuisia muutok-
sia, jolloin on parannettu maatalous-
vdestcin tydeldketurvaa. Alunperin vil-
jelijtiille ja kalastajille luotu eltikejtir-
jestelmd sulkee piiriinsii nykyisin
mycis poronhoidon. Keskimddrdiset eldk-
keet MYEL-eltikejiirjestelmiiss6 ovat
kuitenkin jddneet verraten alhaisiksi.
Vuosi 1973 ntiyttiiii kuitenkin tuovan
useita parannuksia viljelijiiviiesttin elii-
keturvaan. Osatytikyvytt<imyyseliikkeen
liittdminen tytieldkejdrjestelmddn vuo-
den alusta niiyttiiii selvdltii. Tdmii uu-
distus koskisi koko tydeliikejiirjestel-
md6, siis myiis maatalousyrittdjiei. Osa-
tytikyvytttimyyseliikkeistii annettuun
hallituksen lakiesitykseen sisiiltyy
joukko muitakin MYEl-muutoksia.
Niiistti tdrkein on maataloudessa tyds-
kentelevien viljelijdiden perheenjdsen-
ten vakuuttamisen helpottaminen.

Jo pitemmdn aikaa on ollut vireillii
luopumiseldke- ja luopumiskorvausla-
kien siiiitdminen. Niiden avulla pyri-
tiiiin antamaan heikkotuottoisilla ti-
loilla toimiville ja vanhemmille vilje-

lij6ille mahdollisuus luopua tilastaan
ja saada joko elinikdinen tai kertakor-
vaus viljelytoiminnasta luopumises-
taan. Parhaillaan on mytis valmistelu-
tyiin alaisena ns. sukupolvenvaihdos-
elSkejiirjestelm5. SiIId pyritiiiin edes-
auttamaan ikdiintyneiden viljelij<iiden
luopumista viljelykelpoisesta tilastaan
perillisten hyvdksi. Niimii uudistukset
on tarkoitus saattaa voimaan vuoden
19?3 kuluessa.

Osa tyiikyvytttimyyseliike
Osaeliikkeen saaminen edellyttdisi, ettd
tycikyvyssii on tapahtunut ainakin 2/5
aleneminen. Viljelijii voisi siis jiiljellii
olevalla tydkyvyll5iin jatkaa yritystoi-
mintaansa ja saada samanaikaisesti
osaeliikettii. Vanhemman viljelijiiviies-
tcin terveydentila' on useissa tutkimuk-
sissa havaitu verraten heikoksi ja on
ilmeistd, ettii heiddn joukosaan on run-
saasti osael5kkeeseen oikeutettuja.

Osatydkyvytttimyyseliikettd makset-
taisiin niin kauan kuin tytikyvyttiimyys
kestdd. Tydkyvyn vielii alentuessa
muutettaisiin osaeldke ttiydeksi tytiky-
vytttimyyseliikkeeksi, Kuitenkin vii-
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meisteen vanhuuselekeiiissd muuttuisi
osaeliike tiiydeksi vanhuuseliikkeeksi.
Viljelijdltii, joka olisi osaeliikkeelld ei
perittiiisi vakuutusmaksuja.

OsaelSkkeenii maksettaisiin puolet
tiiydestii tydkyvyttdmyyseldkkeestd
kuitenkin viihintddn 19 0/o eldkkeen pe-
rusteena olevasta tydtulosta. Tella
19 o/o:n siidnntjllii on pyritty paranta-
maan vanhojen ikdluokkien (ennen
vuotta 1927 syntyneiden) osaeldketur-
vaa. Heiddn osaltaan ttiyden ja osa-
eldkkeen viilinen ero onkin liihes ole-
maton, vain kolme prosenttiyksikkda.
Osaeliikkeen hakemismenettely on
yleensd sama kuin tdyttii tytikyvyttti-
myyseldkettii haettaessa.

Perheenjlsenen vakuuttaminen
Maataloudessa ty6skenteleviit perheen-
jtisenet kuuluvat jo nykyisin MYEL:n
piiriin. Vakuuttamisen edellytyksenA
on, ettd tyti tapahtuu verokirjalla to-
dettua rahapalkkaa vastaan. Monissa
tapauksissa suorittavat kuitenkin sel-
laiset perheenjdsenet huomattavan ty<i-
panoksen viljelmiillii, joille ei min-
kdiinlaista rahapalkkaa makseta. Voi-
massa olevan lain mukaan he iae-
viit MYEL-eliiketurvan ulkopuolelle.
MYEL:n mukaan on vakuutettu n.
10 000 perheenjdsentd.

Osaeltikkeiden sddtiimisen yhteydes-
sd perheenjdsenen vakuuttamisen edel-
lytyksiii ehdotetaan lievennettdviksi si-
ten, ettii myds sellainen perheenjdsen,
jolle ei makseta palkkaa voidaan va-
paaehtoisesti ottaa MYEl-vakuutuksen
piiriin. Tiillaisen parheenjesenen va-
kuutusmaksu mSdrSttiiisiin samalla ta-
valla kuin pakollisen MYEl-vakuutuk-
sen piiriin kuuluvan maatilataloutta

harjoittavan perheenjiisenen maksu.
Tiillaisen perheenjdsenen tydtulo miil-
riteltiiisiin yksiltillisesti tilan olosuhteet
huomioon ottaen. Tyiitulo ei saisi ylit-
tdd kuitenkaan tilan isiinndn tycituloa.

Nykyisin arvioidaan, ettii vain noin
kolmannes perheenjdsenistd kuuluu
pakollisen MYEl-vakuutuksen piiriin.
Varovaisen arvion mukaan tiloilla
tytiskentelevid perheenjdseniii on aina-
kin 30 000 henkeii.

Perheenjiisenen vakuutusmaksu mdd-
riitiiiin sekii pakollisessa ettii vapaaeh-
toisissa vakuutuksissa samalla tavalla
ja samojen periaatteiden mukaan kuin
YEL:n mukaisissa vakuutuksissa. Var-
sinkin alhaisissa tydtuloissa on maksu-
prosentti siten varsin pieni.

Ahvenanmaan peltopaketit
Kun viljelijd on paketoinut peltonsa,
on hdnen vakuutuksensa jatkunut au-
tomaattisesti. Ttimii siiiinniis ei kuiten-
kaan tiillii hetkeild koske pakettipelto-
ja Ahvenanmaalla. Asia on tarkoitus
korjata vuoden alusta voimaanastuval-
la lainmuutoksella.

Luopumiseliike- ja luopumiskorvaus
Maataloustuotannon tasapainottamisek-
si on viime vuosina pyritty erilaisin
erityistoimenpitein viihentdmddn vilje-
lyksessd oleva peltoalaa. Tiihiin tahte-
si vuonna 1969 sdiidetty ns. pellonva-
rauslaki. Pellonvarausjdrjestelmdd on
kuitenkin pidettiivti viiliaikaisratkai-
suna. Uusia tuotannon tasapainottamis-
toimia suunniteltaessa on pyritty sii-
hen, ettd maataloustuotantoon soveltu-
mattomat pellot voitaisiin esim. met-
sittiimiillii lopullisesti poistaa tuotan-
nosta. Samalla on pyritty tehostamaan
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toimenpiteitd, joiden tarkoituksena on
maataloustuotantoon jdiivien tilojen
elinkelpoisuuden parantaminen.

Niiihin toimenpiteisiin lukeutuvat jo
piternmdn aikaa vireillii olleet luopu-
miseliike- ja luopumiskorvauslakiehdo-
tukset. Hallituksen esitykset ovat par_
haillaan eduskunnan kdsiteltiivinii.
NAiden jdrjestelmien voimaantulo ta-
pahtunee samanaikaisesti uuden suku-
polvenvaihdoseldkkeen kanssa. Lait
tarjonnevat heikkotuottoisilla tiloilla
toimiville ja jo ikiidntyville viljeiijtiille
mahdollisuuden luopua tilastaan ja
saada joko elinikdinen tai kertakorvaus
viljelytoiminnasta luopumisestaan.

LuopumiseliikettEi voisi saada bb
vuotta tdyttdnyt viljelijd, joka on ti-
lansa omistaja tai tdmdn aviopuoliso ja
joka 5 vuoden ajan ennen luovuttamis-
ta on viljellyt maatilaansa silld asuen.
Eliikettd saadakseen hdnen tulisi myy-
dA tilansa ja lopettaa pysyvdsti maa-
talouden harjoittaminen eikii hiinellii
saisi olla muusta kuin maatilataloudesta
huomattavia tuloja. Tilan pinta-ala tu-
lisi olla vdhintAdn 2 muunnettua heh-
taaria ja tila olisi myytdvd kokonaan.
Sen olisi siis lakattava olemasta itsendi-
nen tuotantoyksikkci. Luovuttaja voisi
myydii tilansa maatilahallitukselle, yk-
sityiselle viljelijtille pelto- tai mets6li-
sAalueeksi tai muille ostajille muuhun
kuin maatalouteen kiiytettdviiksi. Ti-
lan myynnin tulisi siten aina edistdei
maatalouden rakenteen parantamista.

Tiiyttd luopumiselSkettii suoritettai-
siin viljelijiille, joka on alle 6b-vuotias
ja joka ei saa kansaneldkettd. Kansan-
eltikkeelld oleva tai 65 vuotta tiiyttii-
nyt viljelijti voi kuitenkin saada vd-
hennettyd luopumiseldkettii. Eldkkeen

suuruus kuukaudessa yhdelle henki-
lcille olisi 65 markkaa hehtaarilta b
hehtaariin saakka ja sen ylimeneviiltii
osalta L5 hehtaariin saakka lb mark-
kaa hehtaarilta. Jos eliikkeensaajia on
kaksi, korotetaan eldkettti 50 oio. Useam-
pien henkiltjiden osalta korotus on yh-
teensd 100 o/0.

Ennen luopumiseldkkeen maksamista
perittdisiin tilan luovuttajalta vakuu-
tusmaksu, jonka mdiird riippuisi luo-
vuttajan idstii ja luovutetun tilan
koosta. Perusvakuutusmaksu olisi 20
markkaa kuukaudessa.

Jiirjestelmdn toimeenpanosta huoleh-
tisivat esityksen mukaan maatalous-
viranomaiset yhdessd Maatalousyrittd-
jien eldkelaitoksen kanssa.

Luopumiskorvausta voidaan pitdii
erddnlaisena siirtymdavustuksena. Sen
tarkoituksena on tukea maatilatalou-
desta luopuvaa viljelijdii hdnen hakeu-
tuessaan muuhun ammattiin. Vanhem-
man viljelijtin ollessa kysymyksessii
luopumiskorvauksella turvattaisiin hd-
nelle toimeentulo kunnes muut laki-
siidteiset eldkkeet alkavat. Lain tiiy-
tdntcicinpanosta huolehtisi maatilahalli-
tus yhdessd maataloustoimistojen ja
maatalouslautakuntien kanssa.

Sukupolvenvaihdoseliike
Viime kesdnd kiiydyissti enemmisttjhal-
lituksen muodostamiseen johtaneissa
neuvotteluissa oli eldkepolitiikalla kes-
keinen sija. Neuvottelujen seurauksena
syntyneeseen "pakettiin', liittyy my6s
ns. sukupolvenvaihdoseldke. Sitii val-
mistelee parhaillaan sosiaali- ja ter-
veysministeri6n asettama toimikunta,
jonka tulee saada tyiinsl pddt<ikseen
vuodenvaihteeseen mennessd. yksityis-
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kohtaista esitystd ei siten ole viel6 ole-
massa. Hallitussopimus kuitenkin edel-
1ytt55, ettd tdllainen laki ensi vuoden
kuluessa saatetaan voimaan. Uusi eld-
kemuoto on tarkoitettu ikSSntyneille
viljelijriille helpottamaan tilan luovu-
tusta riittdvdn aikaisessa vaiheessa
ammattipdtevyyden omaavalle nuorelle
perheenjdsenelle. Sukupolvenvaihdos-
eldkkeeseen oikeuttavaksi ikdrajaksi on
ajateltu yhdenmukaisesti luopumiseld-
kejdrjestelmdn kanssa 55 vuotta.

SukupolvenvaihdoselSke koskisi il-
meisesti vain sellaisia tiloa, joiden jat-
kuvaa viljelemistd on pidettdvd maa-
talouspoliittisesti tarkoituksenmukaise-
na. Luovutettavan tilan tulee siis olla
maatilataloudellisesti elinkelpoinen.
Jdrjestelmd ei siten koskene aivan pie-
nid tiloja. Tilan elin- ja tai kehitt6-
miskelpoisuudesta antaisivat lausunnon
maatalousviranomaiset. Muuten jiirjes-
telmdn tiiytiintricinpanosta huolehtisi
Maatalousyritttijien eldkelaitos.

Vuoden alusta voimaan tulevaa osaeliikettii ja muita tyiieliikelakien muutoksia selviteltiin
Eliiketurvakeskuksen jiirjestilmill[ eliikepiiivillii Helsingissii 30, 11. 1972. Tilaisuuteen osal-
Iistui noin 400 tyiieliikelaitosten, tiedotuselinten ja muiden eliikesektorin yhteisiijen edusta-
jaa. Kuvassa Eliiketurvakeskuksen lainopillisen osaston apulaisosastopiiiillikkti varatuomari
Lauri Koivusal o pit[mlssfl yhtii eliikepiiivien esitelmistii,
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PEIiTTI LAESVUORI

Sosiaalipoliliikan rrruulltlya nooli
yhtelskunnassa

Viime lokuussa pidettiin Haagissa, Hol-
lannissa, kansainvSlinen XVI sosiaalipo-
litiikan konferenssi, johon tdmdn kir-
joittajalla oli yhdessd kahden muun EId-
keturvakeskuksen edustajan kanssa ti-
laisuus osallistua. Kokouksen jdrjestti-
jiinii toimi Kansainvdlinen Sosiaalipoli-
tiikan Neuvosto (International Council
on Socia1 Welfare eli ICSW) joka toimii,
paitsi sosiaalipolitiikan keskusteluforu-
mina kahden vuoden vdlein jiirjestettd-
vissd konferensseissa, myds mm. YK:n
neuvoa antavana jiirjestcind.

Tdm5nkertaiseen viikon kestdneeseen
konferenssiin otti osaa epdviralliset
osanottajat mukaan lukien kolmattatu-
hatta edustajaa seitsemiistdkymmenestd
maasta eri puolilta maailmaa. Kokouk-

sen pddaiheena oli "sosiaalipolitiikan
kehittdminen nopeiden muutosolosuh-
teiden vallitessa" (Developing Social
Policy in Conditions of Rapid Change:
The Role of Social Welfare). Tdtd tee-
maa vasten tarkasteltiin sitten lukui-
sissa tdysistunnoissa, yleiskokouksissa,
asiantuntijakomissioissa ja keskustelu-
ryhmissd eri sosiaalipolitiikan lohkojen
nykyistd asemaa sekd niiden tulevai-
suuden ndkymid.

Kokouksen pddteema on epdilemhttd
mitd ajankohtaisin vuonna 1972, silld
kuten ICSW:n presidentti, professori
Charles I. Schotland avajaisesitelmds-
sddn totesi "muutosta on havaittavissa
kaikkialla. Nuoriso h:ylktiii vanhem-
piensa tavat; perinteiset uskonnot me-
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nettevet otettiin miljoonista ihmisistd;
uusi tieto saattaa epdilyksenalaiseksi
monet vanhat ja vaalitut uskomukset;
uudet kansakunnat taistelevat luodak-
seen uudentyyppisiii yhteiskuntia; ja
tieteen sekii teknologian kehitys joh-
taa yhd nopeutuvaan muutokseen.,' Ei
ndin ollen ihme, ettd useampikin esi-
telmiiitsijii lainasi Alvin Toflerin teks-
tid hdnen suomeksikin julkaistusta kir-
jastaan "Hdtkdhdyttiivd tulevaisuus,,,
jossa kirjoittaja toteaa, ettd seuraavien
30 vuoden aikana maailman rikkaim-
missa ja kehittyneimmissd valtioissa
miljoonille ihmisille tulevaisuus tulee
liian pian, sillti heille kdy yhd vaikeam-
maksi pysye mukana nopeutuvassa
muutosprosessissa, joka on niin tyy-
pillinen ajallemme.

Erittiiin mielenkiintoista ja ndk6aloja
avartavaa oli kuunnella maanosittai-
sia yhteenvetoja kansakuntien sosiaali-
poliittisista ongelmista. Saattoi todeta,
ettd vaikka yhteiskunnalliset muutok-
set kaikkialla aiheuttavat ongelmia,
niiden luonne suurelta osin on erilai-
nen siitd riippuen, onko kysymys kehi-
tysmaasta vai teollistuneesta valtiosta.
Teollisuusmaissa, kuten Euroopan ra-
portissa todettiin, on meneilliidn voi-
makas viiesttirakenteen muutos. Van-
hempien v6estdkerrosten osuus kasvaa
ja samanaikaisesti esiintyy pyrkimystd
irrottautua tytieliimdstd entistd aikai-
semmin. Toisaalta koulutus vie yhe
pitemmiin ajan ihmisen eldmiistd. Nd-
mii vdesttimuutokset ovat osaltaan ol-
leet johtamassa tavattoman voimak-
kaaseen sosiaaliturvajdrjestelmien ke-
hittymiseen. Erityisen voimakasta tdmd
kehitys on ollut sosiaalivakuutusjiirjes-
telmien kohdalla. Toinen demograafi-

nen muutosprosessi, jolla on ollut mer-
kittdvid sosiaalisia heijastusvaikutuk-
sia, on nopea kaupungistuminen, joka
on aiheuttanut ongelmia niin kaupun-
geissa kuin maaseudullakin. Edelleen
on huomattavasti kasvanut muuttoliike
k<iyhistii maista rikkaampiin aiheut-
tanut vakavia sosiaalisia ongelmia.

Taloudellinen kehitys on teollisuus-
maissa eliminoinut massakciyhyyden ja
kohottanut suuresti yleistd hyvinvoin-
tia olkoonkin, ettd edelleen on olemas-
sa huomattavia elintasoeroja sekd ndi-
den maiden vdlillii ettd niiden vdesttin
piirissii. Talouseldmdn voimakas kehit-
tyminen ja elintason kohoaminen on
ndissd maissa toisaalta synnyttdnyt
joukon uusia ongelmia, joista ympdris-
ttin vakava saastuminen on epdilemdt-
tii yksi vaikeimmista.

Valtaosa kehitysmaista sijaitsee Af-
rikassa, Aasiassa tai Latinalaisessa
Amerikassa. Ndiden maanosien rapor-
tit tuovatkin esiin aivan toisenlaisia
ongelmia. Ndiden maiden keskeisin on-
gelma on riijdhdvsmdinen vdestdnkas-
vu, joka ylittdii taloudellisissa resurs-
seissa tapahtuneen kehityksen. Tdstii
syystd voidaankin pitdd oikeaan osu-
vana, ettd vdesttjnkasvuongelmaan ja
viiesttipolitiikkaan kiinnitettiin kon-
gressin yhteydessd erityistd huomiota.
KansainvAlisen Perhesuunnittelujdrjes-
ttin (International Planned Parenthood
Federation) piiiisihteeri Julia J. Hen-
derson, jolle annettiin kongressin yh-
teydessd Rene Sand-palkinto, otti ni-
mittiiin juhlaesitelmiinsd aiheeksi juuri
vdestd,politiikan. Esitelmdssddn hdn loi
historiallisen katsauksen maailman jul-
kisessa mielipiteessd kahdenkymmenen
viimeisen vuoden aikana tapahtunee-
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seen teydelliseen muutokseen suhtau-
tumisessa perhesuunnitteluun.

Epiiedullisen viiestiikehityksen lisdksi
ja osittain sen seurauksena kehitys-
maiden olosuhteita varjostavat sellai-
set sosiaaliset ongelmat kuin laajalle
levinnyt ktiyhyys, aliravitsemus, huo-
not asunto-olot, sekii erittdin korkeak-
si kohonnut tytitttimyys, edelleen on
syytd muistaa, ettd huomattava osa ke-
hitysmaista erityisesti Afrikassa, on it-
sendistynyt vasta hiljattain. Ndiden
valtioiden kohdalla niin poliittinen, ta-
loudellinen, sosiaalinen kuin kulttuu-
rinkin muutosprosessi tulee tapahtu-
maan tavattoman lyhyessS ajassa ja
aiheuttaa siten erittdin suuria ongel-
mia.

Eri maanosia koskevien raporttien
perusteella voi edelleen todeta, ettd
kaikkialla maailmassa ihmiset ovat tul-
leet tietoisiksi sosiaalisista oikeuksis-
taan. Tdmd on puolestaan johtanut sii-
hen, ettd kansanliikkeiden ja erilais-
ten jiirjest<ijen, kuten esimerkiksi ty6-
markkinajiirjestiijen merkitys sosiaali-
poliittisten aloitteiden tekij6inii on suu-
resti kasvanut. Aasian raportissa to-
detaan, ettd useissa siktiliiisissti val-
tioissa monet sosiaalipoliittiset uudis-
tukset ovat ldhteneet liikkeelle jonkin
paikallishallintoalueen vdesttin painos-
tuksesta ja omaksuttu vasta myiihem-
min osaksi kansallista sosiaalipolitiik-
kaa. Toisaalta erdissd teollisuusmaissa
tdm5 kehitys on johtanut sosiaalime-
nojen niin voimakkaaseen kasvuun,
ettd nSmii valtiot ovat tete kautta
ajautumassa taloudellisiin vaikeuksiin,
kuten Euroopan raportissa todettiin.
Samanaikaisesti painostusryhmien mer-
kityksen kasvun kanssa on ollut ha-

vaittavissa kaikkialla kasvavia vaati-
muksia vdesttin osallistumismahdolli-
suuksien lisdiimisestl sosiaalipoliitti-
sessa pddttiksenteossa sekd sosiaalipo-
liittisen hallinto- ja toimeenpanojdrjes-
telmdn hajakeskittdmisestd demokraat-
tisesti valituille paikallisille elimille'

Eriis tdrkeimmistd kokouksen aikana
esille tulleista aiheista oli kysymys so-

siaalipolitiikan asemasta yhteiskunta-
politiikan osana ja erityisesti sen suh-
de talouspolitiikkaan. Tiihtin kysymyk-
seen nimittdin kajottiin monessa muus-
sakin yhteydessd sen lisdksi, ettii kuu-
luisa englantilainen taloustieteilijii pro-
fessori Richard M. Titmuss kiisitteli
aihetta niin laajasti avajaisesitelmds-
siidn. Ndissd puheenvuoroissa todettiin,
ettd taloudelliset niiktikohdat ovat pit-
kAiin liian yksipuolisesti olleet ohjaa-
massa yhteiskunnallista pddttiksente-
koa. Yleisesti on uskottu, ettd talou-
dellisen kasvun mytitii automattisesti
my6s erilaisissa sosiaalisissa olosuh-
teissa tapahtuu paranemista kunhan pi-
detSdn huolta siitii, ettd taloudellisen
kasvun hedelmistd osa siirretdiin yh-
teiskunnan v6hdvaraisten kdytttrtin'
Ndin sosiaalipolitiikka sai hyvin tois-
sijaisen roolin talouspolitiikkaan ver-
rattuna eikd sen vaikutuspiiri ulottu-
nut koko vdestdiin. HumanitSSristen
syiden lisdksi perusteltiin sosiaalipoliit-
tisia toimenpiteitd sitii paitsi niiden po-

sitiivisella vaikutuksella tuottavuuden
kasvuun.

Monet vaikeat ongelmat, joista erddt

- kuten luonnon saastuminen - ovat
osittain seurausta taloudellisten pea-

mddrien liiasta korostamisesta, ovat
kuitenkin johtaneet tai parhaillaan joh-
tamassa sosiaalisten niikiikohtien uu-
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delleen arviointiin mikd samalla mer-
kitsee sosiaalipolitiikan aseman muut-
tumista. Sosiaalipolitiikka ei saa olla
muuttuvassa yhteiskunnassa mikiidn
toissijainen elementti, joka koskee vain
yhteiskunnan vdhiiosaisia vdest6ryh-
mid korjaillen mm. talouspolitiikan ai-
heuttamia epSoikeudenmukaisuuksia,
vaan se on ndhtdvd laaja-alaisena yh-
teiskunnan perusinstituutiona, joka
sulkee piiriinsd koko vdestijn ja jakaa
palvelujaan vdestdn tarpeiden edellyt-
tdmiillii tavalla.

Sen tulee toimia positiivisena ja
dynaamisena yhteiskunnan muutospro-
sessia helpottavana tekijiin6. Sen tulee
nivoutua yhteen talouspolitiikan kans-
sa siten, ettii alun alkaen piitit<iksid
tehtdessA my6s sosiaalipoliittiset piid-
mddrdt ja ndktikohdat tulevat huo-
mioonotetuiksi. Titmuss toteaa kuiten-
kin esityksensd lopuksi, ettd niissdkdSn
maissa, joissa sosiaalipolitiikka kiiytdn-
ntjssii toimii viimeksi esitellyn mallin
mukaisesti, se ei sanottavastikaan ky-
kene vaikuttamaan tulonjakoa tasoit-
tavasti regressiivisen ja tehottoman
tulo- ja omaisuusverotuksen vallitessa.
Jos halutaan, ettd sosiaalipolitiikka
toimii tiissd suhteessa tehokkaasti eikd
ainoastaan hidasta epdtasaisuuserojen
kasvunopeutta, voidaan tdhdn ptiiistii
vain tehokkaamman, progressiivisen
verotuksen avulla.

Mite nopeampi yhteiskunnallinen
muutosprosessi on, sitd useammin jou-
dutaan pAiittiksenteossa valitsemaan eri
vaihtoehtojen v6lillii ja asettamaan
tavoitteita tlrkedsjiirjestykseen. Jotta
sosiaaliset niikiikohdat voitaisiin jiirke-
vdsti ottaa tdlltiin huomioon, on eri-

tyisesti teollisuusmaissa viime aikoina
voimakkaasti pyritty kehittdmeiSn sys-
temaattista sosiaalisuunnittelua. Tdmd
kehitys on yleisesti ottaen kuitenkin
vasta alkuvaiheessa eikd sosiaalipolitii-
kalla ole vield tukenaan ldheskddn sel-
laista teoreettista ja empiiristii tutki-
musta kuin talouspolitiikalla. Kehitys
on kuitenkin johtanut siihen, ettd mo-
nissa maissa pyritddn kehittdmddn so-
siaalitilastojdrjestelmdd. Tavoitteena
on niiiden tilastojen perusteella laatia
sellaisten taloudellisten indikaattorien
kuten esimerkiksi "per capita kansan-
tulo" rinnalle sosiaali-indikattorien sys-
teemi, jolla voitaisiin kuvata inhimil-
lisen hyvinvoinnin ja eldmisen laadun
kannalta olennaisten yhteiskunnallisten
olosuhteiden tilaa ja niissd tapahtuvia
muutoksia. Suomen osalta on tdmdn
kaltaisista pyrkimyksistd osoituksena
taannoin julkaistu talousneuvoston
asettaman yhteiskuntapolitiikan tavoit-
teita ja niiden mittaamista tutkivan
jaoston laaja mietint6,.

Todettakoon lopuksi konferenssin ai-
kana kiinntietyn useassa eri yhteydes-
sd huomiota siihen, ettd monet esilld
olleista ongelmista - ehkd erityisesti
maapallon vdest<in voimakas kasvu,
luonnon saastuminen sekd rikkaiden ja
kdyhien valtioiden yhii kiirjistyvdt erot
toimeentulomahdollisuuksissa ovat
niin laajoja, ettei niitd voida ratkaista
kansallisissa puitteissa. Niiiden uhkaa-
vien kehitystendenssien torjuminen ja
ihmiskunnan elinolosuhteiden mycin-
teinen kehittdminen ei ole endd mah-
dollista ilman laajaa kansainvdlistd
yhteistytitii ja koko maapallon katta-
vaa kehityssuunnittelua.
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OLLI SIMOINEN

ElEkesEEli6yhd istyksen
kyrn rnenvuoli stai pal eella

Kuluvan vuoden pddttyessd tulee Eld-
kesddtitiyhdistys toimineeksi kymme-
nen vuotta. Yhdistyksen perustava ko-
kous pidettiin 27. pdiviind marraskuu-
ta 1962.

Ty<intekijiiin elSkelain tiiytiintdcin-
panovaiheessa kiinnitettiin huomiota
vaikeuksiin, jotka johtuivat yhteistycin
puuttumisesta eldkesddtitjiden vdlillii.
Sekd vakuutusyhticiilld ettd eldkekas-
soilla oli keskuselimensd, jotka voivat
edustaa ndit6 laitoksia, mutta eldke-
sdiititiiltii tAllainen elin puuttui. Tdstd
syystd Suomen Tytinantajain Keskus-
liiton piirissd ryhdyttiin valmistele-
maan eldkesddtitiiden yhteiselimen ai-
kaansaamista valvomaan eliikesiiiititii-
den intressejS. Melko lyhyen valmis-
teluajan jiilkeen pldstiin asiassa niin
pitkiille, ettii Eliikesiiiiticiyhdistyksen
perustava kokous voitiin pitdd.

Yhdistyksen tarkoitus ja sen toteut-
tamiseksi sddnndissd annetut tehtAvdt
on ymmdrrettdvd hyvinkin lujasti.
Kaikki kysymykset, jotka liittyviit elii-
kesddtiriiden toimintaan, kuuluvat
myds yhdistyksen tehtdvdkenttriiin.

Yhdistystii perustettaessa annettiin
kuitenkin toimintaohjeeksi yhdistyk-
sen toiminnan pysyttdminen suppeissa
puitteissa. Tete ohjetta on yhdistys
pyrkinyt noudattamaan koko kymmen-
vuotisen toimintakautensa ajan.

Yhdistyksen toiminnasta
Tytieldkelakien kohdalla tapahtuneet
jatkuvat muutokset ja parannukset
ovat aiheuttaneet sen, ettd yhdistyk-
sen toiminnan painopiste on pysynyt
TEL:n mukaisessa toiminnassa. Varsin-
kin alkuaikoina eldkesii5titjt, kuten
muutkin eldkelaitokset, tarvitsivat in-
formaatiota, ohjeita ja asiantuntija-
apua yhdistykseltd tai sen vdlityksellii.
Matemaattisen palvelun jdrjestdminen
yhdistyksen kautta toi huomattavan
helpotuksen jdsensiidtidille. Tdmdn pal-
velun ulottaminen aina eldkesdiititin
tdydelliseen hoitoon saakka, antaa pie-
nillekin eldkesddtitiille mahdollisuuden
jtirjestiiii siititidn hoito tarkoituksenmu-

Yhdistyksen tehtiiviikenttii
Eliikesiidtidyhdistyksen tarkoituksena
on eldkesdiitididen yhteiselimend edis-
tiiii jiisentensd viilistd yhteistoimintaa
sekd valvoa jdsentensd yhteisiS etuja
tytisuhde-eliike ja eliikesddtititoiminnan
alalla.
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kaisella tavalla.
Oman lukunsa yhdistyksen toimin-

nasta muodostaa eldkesdtitiiiiden etujen
ajaminen ja puolustaminen eri instans-
seissa ja luonnollisesti mycis Eldketur-
vakeskuksessa. Ilman yhdistystd ei
eliikesdtiti<iiden kuuleminen olisi mah-
dollista.

Erittdin tdrkednd tehtdvdnd yhdis-
tyksellS on oikeiden ja selkeiden tie-
tojen antaminen eldkesddti<itoiminnas-
ta. Yhdistys on varsinkin viime aikoi-
na pyrkinyt tehostamaan tiedotustoi-
mintaansa poliitikkojen ja ammattiyh-
distysliikkeen piirissd unohtamatta
myciskddn sAdtitjiden toimintapiiriin
kuuluvia ty<intekijtiitii.

Yhdistyksen normaaliin arkipdivddn
on kuulunut huolehtiminen jdsenkun-
nan palvelusta sen eri muodoissa. Tdmd
edellyttiiti samalla jatkuvaa yhteyden-
pitoa sosiaali- ja terveysministeritidn,
Eldketurvakeskukseen sekd niihin lai-
toksiin ja jdrjesttiihin, joiden tukea
taikka mytitdvaikutusta eldkesdiitititoi-
minnassa tarvitaan.

Jilsenet
Yhdistyksen jdsenmiiiird on kymmen-
vuotiskauden aikana jatkuvasti hiljal-
leen kasvanut. Erityisesti on pyritty
saamaan jdseniksi kaikki TEl-toimin-
taa harjoittavat eldkeseetidt. Tdmd on
katsottu tarpeelliseksi siksi, ettii yhdis-
tys on joutunut edustamaan kaikkia
TEl-stitititiitd valtiovallan kanssa kdy-
dyissd neuvotteluissa.

TEL:n mukaista toimintaa harjoitta-
vista elSkesiidtitiistii on vield yhdistyk-
sen ulkopuolella toistakymmentd.

Maassamme oli vuoden 1971 piiiit-
tyessd toiminnassa kaikkiaan 433 elii-

kesddtiiit6. Ndistii yhdistyksen jdseniii
on 200. Yhdistykseen kuulumattomat
sidtitit ovat kuitenkin yleensd pienid.
Tdmiin osoittaa sekin, ettd kaikkien
eldkesddtitjiden toimintapiiriin kuulu-
vasta 250 000 tytintekijdstd kuului
180 000 yhdistyksen jdsensiiiiticiihin.

Katse eteenpdin
Lukumddrdisesti on eldkesddtitiiden
kohdalla tapahtunut laskua. Tdmd ke-
hitys vastaa kuitenkin yritysten koh-
dalla tapah,tunutta muutosta. Pienet
yritykset kuolevat pois taikka sulautu-
vat suurempiin ja suuret yritykset vas-
taavasti kasvavat. Liian pienten eld-
kes6Sti<iiden poistumista on pidettiivd
eldkesddtitimuodon terveend rationali-
soitumisena, koska liian pienten yksi-
kdiden tarkoituksenmukainen hoito on
usein vaikeasti toteutettavissa.

KdytettdessA kehitystd kuvaavana
vertailulukuna sddti<iiden toimintapii-
riin kuuluvien tytintekijtiin lukumdS-
rdd, on selvdsti n6htdvissd eliikesiiiitid-
toiminnan jatkuva laajeneminen. Suur-
ten yritysten joiden yhteydessd
yleensd toimii eldkesddtiti - voimakas
kasvu antaa tdlle kehitykselle selityk-
sen.

Eltikestidti6toiminnan laajeneminen
ja tehtdvien kasvu edellyttiid my<is
ElSkesdiitidyhdistykseltd entistd tehok-
kaampaa ja laajempaa toimintaa eld-
kesddtididen hyvdksi. Yhdistyksen
aloittaessa toimintansa toista vuosi-
kymmentiidn se toivoo voivansa pal-
vella jdseniiidn entistd paremmin sekii
jatkaa ja kehittiiii yhteistoimintaa
kaikkien niiden virastojen, laitosten ja
jiirjesttijen kanssa, joita yhdistys teh-
tdvddnsd toteuttaessaan tarvitsee.
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LAUR,I KOIVUSALO

Yakuulusoikeuden p55t6ksiE

Vakuutusoikeuden piiiittis
n:o 5566/7111186
Annettu 27. 9. L972

tarkoitettuna tyrind, Eldketurvakeskus
mdiiriisi, ettei K. Oy:titin ollut tytinan-
tajana sanottujen tiiiden osalta sovel-
lettava LEL:ia. Sitd vastoin Eldketur-
vakeskus midrdsi sanotussa p6Stcikses-
sddn, koska erilaisten maapohjaan py-
syvdsti kiinnitettyjen siiilididen ja nii-
hin viilitttjmdsti liittyvien putkistojen
rakentamista oli pidettdvd LEL 1 $:ssd
tarkoitettuna tytin5, ettd K. Oy:drin oli
viimeksi mainittujen ttjiden osalta
tytinantajana sovellettava LEL:ia sano-
tun lain 10 $:n 1 momentissa, sellaise-
na kuin se on 9. 2. L962 ja 20. 12. 1968
annetussa laissa, stiddetyin rajoituksin.

K. Oy ja Rakennusalan tytiel5kekas-
sa hakivat muutosta tdhin pddttikseen.

Eliikelautakunta katsoi 27. 1. 1971
antamassaan piidttiksess5, koska K.
Oy:n edellii selostettua ldmpderistys-
tytitii kokonaisuudessaan oli pidettiivd
LEL $:ssii tarkoitettuna rakennustyti-

K. Oy oli pyytdnyt Eldketurvakeskuk-
sen ratkaisua siitd, olisiko yhti6n suo-
rittamien liimptieristystcjiden osalta eri-
laisten prosessilaitosten kuten kemian-
teollisuuden valmistus- ja jalostuslai-
tosten sekd htiyryvoimalaitosten pii-
rissd sovellettava TEL:ia vai LEL:ia.

Eldketurvakeskus on 6. 11. 1969 an-
tamassaan p66ttiksessd tutkinut asian
siltd osin kuin oli kysymys LEL:n so-
veltamisesta K. Oy:iicin. Koska kysy-
myksessd olevan teollisuuden erilaisten
prosessilaitosten rakentamista, siktili
kuin oli kysymys sellaisista laitteista,
joissa tapahtui tuotteiden valmistus- ja
jalostusprosessi, ei ollut pidettdvii LEL
1 $:ssii eikd sanotun lain soveltamises-
ta 17. 5. 1963 annetussa asetuksessa
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ne, muuttaen ElSketurvakeskuksen
asiassa antamaa pddtristd mddrdsi, ettd
I(. Oy:cicin oli kaikkien hakemuksessa
mainittujen tciiden osalta tycinantajana
sovellettava LEL:ia sanotun lain 10 $:n
1 momentin, sellaisena kuin se on 9. 2.
1962 ja 20. 12. 1968 annetussa laissa,
sdddetyin rajoituksin.

Vakuutusoikeus, jolta K. Oy haki
muutosta, on kdsiteltdvdnd olevassa
pddtciksessddn katsonut, ettei ole esi-
tetty syytd muuttaa eldkelautakunnan
piititcistd.

Eldkelautakunnan ja vakuutusoikue-
den ratkaisuissa on keskitvtty ainoas-
taan ldmpderistystydh<in ja pdAt<is on-
kin ndhtdvd vain tdtd tydtd koskevana.
K. Oy:<itin on sovellettava tycinantajana
LEL:ia koko lSmptieristystyrin osalta.
Se, suoritetaanko erilaisten prosessilai-
tosten ldmptieristystd vai maapohjaan
pysyvdsti kiinnitettyjen sdilididen ja
niihin vdlittrimiisti liittyvien putkisto-
jen ldmp<ieristystd, ei vaikuutusoikeu-
den kannan mukaan ole t5ssd merki-
tyksellinen LEL:n soveltamisen kan-
nalta.

Eldketurvakeskuksen ratkaisussa on
rajaa ldhdetty vet6mddn ldhinnd siltd
pohjalta, ettii erilaisten prosessilaitos-
ten, joissa tapahtuu tuotteiden valmis-
tus- ja jalostusprosessi, rakentamista
voidaan verrata koneiden tai koneisto-
jen valmistamiseen ja asentamiseen,
jolloin kysymyksessd ei ole talonraken-
nustyd eikd siten LEL:n alainen ty6.
Tdtd kautta on johduttu siihen, ettei
tdllaisen laitteiston eristdmistytikddn
voisi kuulua LEL:n piiriin.

Vakuutusoikeuden pddtriksessd ei ole
suoranaisesti otettu kantaa prosessilai-
tosten rakentamiseen. Kysymyksessd on

erddn yhticin suorittama ldmpcieristys-
tyd, jonka on tdssd tapauksessa katsot-
tu kokonaisuudessaan kuuluvan LEL:n
piiriin. Onkin todettava, ettd saman
tycin jakaminen kahden eri tycieldke-
lain piiriin, TEL:iin ja LEL:iin, on kdy-
tdnn<in kannalta melko hankalaa. Tds-
td syystd voitaneen olettaa, ettd mytis
vakuutusoikeuden ratkaisuun ovat
omalta osaltaan olleet vaikuttamassa
kdytdnniin ndk<ikohdat. Tdmdn vuoksi
ei ehkd ole aiheellista vetdd pddttik-
sestd kovin pitktille menevid johtopiiA-
ttjksiii LEL:n soveltamisesta prosessi-
laitosten rakentamistydhtin ja tete
kautta yleensd tuotantokoneiden- ja
koneistojen valmistukseen ja asennuk-
seen. Kysymyksessii niiyttiiisi enem-
mdnkin olevan tapauskohtainen rat-
kaisu, jossa LEL:n soveltamisen puo-
lesta puhuvat tekijtit ovat olleen enem-
misttinii.

Vakuutusoikeuden piiiitiis
nto 606217111107
Annettu 13. 9. 1972

Maatalousyrittiijien eldkelaitos on 22.
11. 1970 vahvistanut 16. 9. 1927 synty-
neen P:n MYEL:n mukaiseksi tycitu-
loksi 1,96 hehtaaria viljeltyii maata-
lousmaata kiisittiiviill2i tilalla suoritet-
tavasta isdnniin tytistd 500 markkaa
vuodessa 1. 1. 1970 lukien.

Tdhdn pddtrikseen P haki muutosta
eldkelautakunnalta vaatien tycitulon
poistamista silld perusteella, ettei ky-
seinen tila kdsittdnyt vdhintdtin kahta
hehtaaria maatalousmaata. Eldkelauta-
kunta jiitti 23. 6. 1971 antamallaan pdd-
tdksellii eldkelaitoksen pddtciksen voi-
maan.

Eldkelautakunnan piidtiikseen P haki
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muutosta vakuutusoikeudelta uudis-
taen aikaisemmin esittdmdnsS. Vakuu-
tusoikeus katsoi kdsiteltdvdnd olevassa
pddtdksessd, koska MYEL 1 $:n 2 mo-
mentin mukaan maatalousyrittejille
tarkoitetaan maatilatalouden harjoitta-
jaa, joka omaan tai yhteiseen lukuun
itse tytihcin osallistuen harjoittaa maa-
tilataloutta vdhintddn kaksi hehtaaria
maatalousmaata kdsittdviillii viljelmdl-
ld, ettei P:aa ole ndin ollen pidettdvii
puheena olevan lainkohdan tarkoitta-
mana maatalousyrittdjiinii. Tdmiin joh-
dosta vakuutusoikeus kumosi eliikelau-
takunnan ja eliikelaitoksen pdiittikset
ja palautti asian el5kelaitokselle lain-
mukaisia toimenpiteitd varten.

Vakuutusoikeuden persuteluissa mai-
nitaan MYEL 1 $:n 2 momentin sddn-
nds edellytyksist5, joiden tdyttyessd
maatilatalouden harjoittajaan on sovel-
lettava sanotun lain sddnntiksid. Toi-
saalta MYEL 20 $:ssd sdddetddn: "TdtA

Eldketurvakeskuksen pddtalon kdytyii
ahtaaksi muuttavat tiedotusosasto, tut-
kimusosasto ja vakuutusteknillinen
osasto uusiin huoneistoihin.

Tiedotusosasto on muuttanut Yrjcin-
kadun yli Kalevankadun numeroon 4,

neljdnteen kerrokseen. Tutkimusosasto
muuttaa nykyisestd osoitteestaan Yr-
jcinkatu 17:std Albertinkadun nume-
roon 36. Vakuutusteknillinen osasto
muuttaa Kalevankadun 6:n kolman-

ElEkelunvakeskuksen osasloia
r.rusiin liloihin

lakia sovellettaessa pinta-ala lasketaan
hehtaarin kymmenesosan tarkkuudella.
Jos pyciristys on mahdollinen molem-
piin suuntiin, suoritetaan se yltispdin."
Vakuutusoikeuden pddttiksen sisdltdmd
tulkinta kuitenkin osoittaa, ettei MYEL
20 $:n sddnncis tule sovellettavaksi, kun
on todettava, harjoittaako maatilata-
louden harjoittaja maatilataloutta vd-
hintS6n kaksi hehtaaria maatalousmaa-
ta kdsittdvdllii viljelmiilld. TAlkjin vil-
jelmtiiin tulee kuulua tarkalleen kaksi
hehtaaria tai enemmdn maatalousmaa-
ta ennen kuin lain soveltamisedellytys
tdltd osin on tdyttynyt. MYEL 20 $:n
pydristyssddntb tulee ndin ollen sovel-
lettavaksi vasta sen jiilkeen kun on to-
dettu, kuuluuko maatilatalouden har-
joittaja tdmdn lain piiriin vai ei. Vii-
meksi mainitun sdiinntiksen soveltami-
sella on tdten merkitystti liihinnii eltik-
keen mddrdd ja vakuutusmaksua las-
kettaessa.

nesta kerroksesta tutkimusosaston en-
tisiin tiloihin Yrjcinkatu 17:ddn.

Eldkelautakunta muuttaa Eerikinka-
tu 24:stii Albertinkatu 36:een.

Eliiketurvakeskuksen postikeskus py-
syy entisessii osoitteessaan, joten muut-
tavien osastojen postiosoite on edelleen
Kalevankatu 6. Samoin puhelinnumero
642 511 sdilyv entiselldiin, silld puhelin-
liikenne myiis uusiin tiloihin kulkee
talon keskuksen kautta.
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Palkkaindeksi
Tydntekijiiin eldkeasetuksen g. g:ssd ja
lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien
tycintekijiiin eldkeasetuksen 9. g:ssd tar-
koitettu palkkaindeksiluku vuonna

Lain tai asetuksen kohta,
jossa markkamdSrdstd on sdddetty

1973 on 274 (asetuskokoelma 172).
Vuonna 1972 palkkaindeksiluku on ol-
lut 247.

Yuoden t973 palkkaindeksilukrra
Yastaavat lnarkkarnearet

Alkuperdinen
markkamd5rd

Markkamdrird
vuoden 1972

alusta

TEL
LEL
LEL
LEL
YEL
YEL
MYEL
MYEL

1S
5S
7S
7S
7S

1es
1S
BS

;n1
:n1
:n1
;n4
:n1
:n5
:n3
'.n 2

momentti
momentti
momentti
momentti
momentti
momentti
momentti
momentti

180,00
200,00
800,00
200,00

50 000,00
20 000,00

500,00
550,00
225,00
125,00
50,00

2 200,00
35,00

6 000,00
6 000,00
2 200,00

347,32
548,-

2 t92,-
548,-

69 543,15
27 8t7,26

695,43
764,97
312,94
173,86
69,54

3 059,90
49,69

8 345,18
I 345,18
3 059,90

MYEL 8$:n4momentti
MYEL 10 $:n 1 momentti
MYEL 19 $:n 2 momentti
MYEA 17 $:n 2 momentti
YEL 3 $:n ja MYEL 4 g:n sovel-
tamisesta annetun piiiitciksen 1 g

YEL 9$:n2momentti
347,72

4172,59
13 908,63
11 126,90

250,00
3 000,00

10 000,00
I 000,00



I TEI-LEI.PIIRI 31. L2. 7977 Vakuu-
tusyhti6t

Eliike-
stiAtirit

El6ke-
kassat

Tyt-
elAke-
kassat

l. Eldkelaitosten luku
2. Tytinantajien luku
3. Henkiltiiden luku
4. Palkkasumma milj. mk/v
II MAKSUTULO 19?1

Maksutulo **) milj. mk
1a. PeruselHketurva
1b. Lis6eliiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1971

Maksetut eliikkeet 1000 mk
la. Vanhuuseliikkeet
1. Ty<ikyvytttimyyseliikkeet
1c. TydtttimyyselSkkeet
ld. Perhe-eldkkeet
1e. Rekisterriidyt lisiiellikkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

t29
186

165 000
2 4t3

62 853
31 978,
2t 197

5
7 719
I 954

3 899
1 301
| 784

11
803

13 ?60
4 9,68
6 48!t

23
2285

18 948
I 767
6 068

11
3 102

65 443
35 238
zt 284

23
8 898

95,5
95,5

39,1

544,9
544,9

I
66 163

7%t 500
8 885

205 2Lt
91 196
79 495

31
23 394
11 095

t6 474
5 200
8 960

100
2 214

50 751
16 909
2'.1 556

152
613,1

55
128

7t 928
34 144
2828L

97
I 406

209 078
102 625
79 t52

148
27 r53

2 361,1
1 987,9

373,2

,185,5
431,9

53,6

13
2384

80 400
934

20 326
10 948
7 351

I
2 025

1

7 tto
4 085
2 370

6
768

2t 062
r1 616
7 267

I
2 170

1,3

50,5
50,5

1 545
58,6
745

6
208

4 399
1 617
2 245

I
528

244,7
244,7

TILASTOJA TYUELAKELAITOSTEN TOIMINNASTA 1971
Seuraavissa taulukoissa olevat luvut perustuvat elAkelaitosten tilinptidt<iksiin ja eldke-
laitosten ilmoittamiin vuositilastoihin vuodelta 1971.

A. Eriiitii tilastotietoja tyiieliikelaitosten TEL- ja LEl-toiminnasta v. 1971

Yhteensii

155

200
2 094 14 326

4

125,7
125,7

737,2
703,6,

53,6

1. Eldkkeiden lukumiidrii
1a. Vanhuuseldkkeet
1b. Tytikyvytttimyyseliikkeet
1c. Tytittrimyyseldkkeet
ld. Perhe-eldkkeet

2. Eltikkeet 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuseldkkeet
2.b. Tyrikyvytttimyyseliikkeet
2c. Tycittcimyyseldkkeet
2d. Perhe-eliikkeet

3. Hautausavustusten lukumddrii
4. Hautausavustukset 1 000 mk
V VOIMASSA OLEVIEN

ELAKKEIDEN ELAKEKANTA
31. 12. 1971

1. Eliikkeiden lukumiiiir5
1a. Vanhuuseliikkeet
lb. Tytikyvyttdmyyseliikkeet
1c. Tydtttimyysel6kkeet
1d. Perhe-eliikkeet

2. El6kekanta 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvytttimyyseliikkeet
2c. Tytitt6myyselAkkeet
2d. Perhe-eliikkeet

VI VAKUUTUSMAKSURAHASTO
(SAATIOILLA ELAKEVASTUU
31.12.1971

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
la. PeruselHketurva
1b. Lisdeldketurva

2. Vastuuvajaus mij. mk

83 033
24 120
50 024

25
I 861

3

11 495
2373
6 940

125
2 057

15 648
2 790

r0 410
146

2 302

51 789
l7 595
26 647

t25
7 422

80 168
25 109
45 9,54

146
8 959

371 423
158 242
158 067

62
41 9,99
13 053

33 413
I 460

18 429
242

d 282
84 558
26 284
46 69s

330
11 249

55
128

149 894
65 591
63 366

239
20 698

3?5.751
174 588
153 657

326
47 180

555.3
55,3,,5

3 706,0
3 332,8

40,4

r) LEL:n alaisten tyOntekijd,iden arvioitu lukumiiere vuoden 1971 lopussa.
*') Maksutuloon ei siselly aikaisempien vapaaehtoisten elakejerjestelyjen varoista lakiseateisten
elakkeiden osalle suoritettuja siirtoja (U,8 milj. mk). Myoskeen ei maksutuloon sisellyt tydttir-
myyskassojen keskuskassan TEL 12 a S:n perusteella vuodelta 1970 suorittamaa vakuutusmaksua
6,8 miu. mk, joka vuonna l97l hyvitettiin tyoelakelaitoksille.



B. Eriiitii tilastotietoja tyiieliikelaitosten YEL- ja MYEl-toiminnasta sekl koko
lakisfiHteisestfi toiminnasta vuonna 1971

Yrittejien elekelakien mukalnen toiminta

Yhteen-
sd

TEL:n,
LEL:n,

YEL:n ja
MYEL:n

mukainen
toiminta

156

16 601

862,5
808,5

54,0

I PIrRI 31. 12. 1971 Vakuu-
tusyhti6t

406 585
173 266
175 388

65
44 807
13 059

57 72:t
19 963
30 361

252
7 147

I 16 532
40 005
62 831

344
13 352

181 995
81 913
76 642

249
23 191

418 912
196 347
171 ?61

340
50 464

3 844,7
3 4?0,O

*) Maksutuloon el siselly aikaisempien vapaaehtoisten elSkejiirjestelyjen varoista lakisaeteisten elek-keiden osalle suoritettuja siirtoja (0,2 milj. mk).
rr) Ei sis:iUy valtion maksamaa osuutta elAkkeiste 6,5 milj. mk.

7

EIiike-
kassat

Maat.-
yrittdjien

eliikel

1. Maksutulo milj. mk
1a. Perusel5keturva
1b. Lisdeliiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET
l. Maksetut el5kkeet 1 000 mk

1a. Vanhuuseliikkeet
Tytikyvytt<imyysel iikk eet
Tyrittdmyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

1e. Rekisterdidyt lisiieliikkeet
IV TILIVUONNA MYONNETYT
1. Eldkkeiden lukumAdrA

1a. Vanhuuselhkkeet
1b. Ty<ikyvyttrimyyseliikkeet
lc. Tytittrimyyseliikkeet
1d. Perhe-eliikkeet

2. Eliikekanta 1 000 mk/v.
2a. VanhuuselHkkeet
2b. Tydkyvyttdmyyseliikkcet
2c. Tydttdmyyseliikkeet
2d. Perhe-eldkkeet

M
ELAKKEIDEN LUKUMAARA
31.12.1971

1. ElHkkeiden lukumiidrd
la. Vanhuuselekkeet
1 b. Tyrikyvyttcimyyseliikkeet
1c. Ty<ittcimyyeliikkeet
1d. Perhe-eliikkeet

2. Eliikekanta
2a. VanhuuselAkkeet
2b. Ty6kyvytttimyyselAkkeet
2c. Ty<itt6myyselHkkeet
2d. Perhe-eldkkeet

VI VAKUUTUSMAKSURAHASTO
31. 12. 1971

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseliiketurva
lb. Lisdeliiketurva

l8 651
430
450

768
3

1 253

2 275

1

mk/v

I
100 300

111l

70,7*)
70,3

0,4

4 836
I 975
2 273

588
16 374

7 526
7 595

6 563
3 20s
2 460

898
22 843
t2 047
I 581

99,3
9?,8

1.5

1b.
1c.
1d.

1. ElAkelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tydtulot/Palkat milj
II MAKSUTULO 1971

45

3,0,l

45

2,1
2,r

5
2 500

36

417
219
153

45
t7

11
256
160

59

127
IJ
39

15
443
281
tt7

32,5**)
32,5

0,0

16 094
6 3?5
8 718

995
J

1
390 600

I 128

l9 401
B 483
I 642

l0
I 266

t5 344
6 035
I 482

74
813

25 411
13 044
t0 777

10
1 580

19 875
I 431
I 406

14
I O24

36,4
36,4

15
4S3 400

35 162
15 024
L7 321

3
2 808

6

24 310
10 503
1l 932

10
I 865

31 974
t3 72r
16 136

L4
2 103

32 101
16 322
73 276

10
2 493

43 161
2t 759
18 104

t4
3 284

r05,3
104,9

0,4

138,7
137,2

1,5



Tietoia ty6el5kkeen saallsta 30. !9' lg72

Seuraavissa taulukoissa esitetyt luvut
perustuvat TEL-, LEL-, YEL- ja

MYEL-eliikelaitosten Eldketurvakes-
kukselle antamiin ennakkotietoihin'

Taulukko 1. Vanhuuseliikkeet

Liseksi edellisista sai TEl-lisaelakett 1 415 vanhugselakkeensaaja
ri"a"lat"tia li vanhuuselilkkeensaaiaa keskimeerin 1 031 mk/kk'

keskimearin 545 mk/kk seke YEL-

19?1 lopussa oli alle 65-vuotiaita eldk-
keensaajia 1 0/0, 65-69-vuotiaita 45 0/o

ja ?0-?4-vuotiaita 24 0/0. Naispuolisten
vanhuuseldkkeensaajien ikdjakautuma
on jonkin verran nuorempi kuin mies-
ten.

139 207
keskimaerin 411 mk/kk

oIi kaikista tycikyvytt6myyseldkkeistd
vuonna 1971 noin 92 0/0. Jos tarkastel-
taisiin vain niiitii eldkkeitii, keskieldke
nousisi noin 9 0/o ja se olisi 225 mark-
kaa kuukaudessa.

Tiilld hetkelld vanhuuseldkkeensaajien
keskimddrdinen ike on 68 vuotta'
MYEL ja YEl-eltikkeensaajat ovat td-
td nuorempia, sill6 vanhin heistd tiiyt-
tdd vasta ensi vuonna 68 vuotta. Van-
hin TEL- tai LEl-eliikeldinen on sen
sijaan jo tiiyttiinyt 75 vuotta. Vuoden

Taulukko 2. Tyiikyvyttiimyysel5kkeet

Kaikki
Lisdksi edeliisiste sai TEL-Iiseeleketta 932 tydkyvyttiimvyselakkeensaaiaa
seke YEL lisaelaketta 3 tytikyvyttomyyselekkeensaajaa.

Jos tydkyvytttimyys alkaa vuoden ku-
luessa tydsuhteen pddttymisen jdlkeen,
luetaan eldkkeeseen oikeuttavaksi
mycis eldkeikiidn jtiljell6 oleva aika tai
sitd vastaava ansio. Tiillaisia eldkkeitii

Miehet NaisetMiehet

366
434
421

179
197

20 678
3 004
4260

39 238
4 626

10 793
181
293

49
85

54 657
4 745

20 ttz
20 303

384
392

oo
139

26 715
2 966

10 129
17 998

942
779
983
30,5

27
I
o
2

99 817 149256 2tl

267
268
333
280
355

68
133

42 00957 808

TEL-elAkelaitokset
ElSkevakuutusYhtiiit
ElAkekassat
ElAkesAAtitit

TEl-eliikelaitokset yhteens6
YEL-eldkelaitokset '
MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitokset .

IGikki tytielSkelaitokset

Elakkeen mytjntdjii

18 560
I 622
6 533

Eliikkeensaajia peruseliike
Eliikkeen mydntdjd Miehet Naiset Miehet Naiset Yhteensb
TEl-eliikelaitokset .....

El6kevakuutusyhtiiit
El6kekassat
ElAkesAdtiiit

14 919
1 186
4 402

17 450
| 542
2 598

32 369
2728
7 000

361
431
434

168
194
2t7

257
noa
353

TEl-elhkelaitokset yh
YEL-eldkelaitokset . .
MYEL-eldkelaitos
LEl-elAkelaitokset . .

20 5,07
2 791
9 033

25 775

21 590
1 203
I 770
3 229

42 097
3 994

17 803
29 004

381
356
117
176

176

51
94

276
321

85
167

58 106 34792 92 898 2.48

Eldkkeensaajia
Naiset Yhteens: Yhteensi

Yhteensi

nt
LJ



El5kkeen mytintdjii
YhteensiiMiehet Naiset Miehet

TEL-ellkelaitokset
Elflkevakuutusyhticit
ElAkekassat
ElAkesiiAticit

23

1

132
I

l5
222

229

155
I

16
24

18
94

4

4
7l

178

165

747,,,
1;
145 B1

136 229 365 159 126

Naiset Yhteensd

138

144
129
188

155
lro
190
157

137
118

Taulukko 3. Tyiitttimyysel6kkeet

TEl-eldkelaitokset yhteensd
YEL-elHkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eldkelaitokset
Kaikki itokset

Ty<ittcimyyseldkkeiden lukumddrd 1i-
sdiintyi huomattavasti vdhemmdn kuin
edelliselld vuosineljhnneksell6. Elek-

ia mk/kk

keiden luku nousi kahdellatoista heind-
kuun alusta syyskuun loppuun.

Taulukko 4. Vanhuus-, tyiikyvyttiimyys ja tytitttimyyseliikkeet

ElAkkeen myiintAjd
TEl-eliikelaitokset ...,

ElSkevakuutusvntili
El6kekassat
ElAkesAdtitit

TEL-elAkelaitokset
YEL-elAkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-elAkelaitokset
Kaikki

6 873
2 982

78 757
5 605

96 932
I 739

37 537
49 472

179
27t

50
90

364
433
426

375
102
161

t74
r84
205

263
279
341

339
76

153

Vanhuus-, tytikyr,rytttimyys- ja tyritt6-
myyselekkeiden lukumddrd kasvoi kol-
mannen vuosineljdnneksen aikana

145 ,nq

13 219 elaikkeensaajalla eli 6,8 prosen-
tilla.

Taulukko 5. Perhe-eliikkeet

Eldkkeensaajia
Lesket Yht.

45 648

16 810
I 391
4 986

23 t87
2 388
5 257

14 816

Edellisiin keskim5eriin sisiiltymettdmien TEL-Iiseetujen mukaisten perhe-etekkeiden lukumeAre oli1031 ja keskimaarin 322 mk/kk. Tete perhe-elekette-sai ?63 leskee^ja E6B lrsta. Liseksi l'El--tise-etujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumeiire oli B,

Perhe-eliikkeiden lukumddrd lisiiiintyi nella vuosineljdnnekselld. Prosenteissa
1 840 eldkkeelld vuoden 1972 kolman- kasvu on 6,g 0/0.

Naiset NaisetMiehet YhteensH
KeskimAiir

Miehet Yh

38 260
4 5s3

49 686

33 502
2 808

10 936

7l 762
7 3,61

17 809
47 246

5 757
19,180
43 867

1 16 050 77 030 193 080 252

Lapset

6 425
594

1 541

TEL-elAkelaitokset
ElSkevakuutusyhtitit
Eldkekassat
ElAkesAAtitit

TEl-ellkelaitokset yhteensl
YEL-elSkelaitokset
MYEL-eliikelaitos .

LEL-elAkelaitokset

ElAkkeen mytintiijd uekk.
lukum.

Keskim.
eliike
mk/kk

244
264
259
249

62
tL2

11 179
905

3 589
15 673

1 395
2 726
8 769

10 385
797

3 445
t4 627

1 299
2 515
I 254

I 560
1 089
2 742
6 562

28 563 188 26 69s 18 953

Z6

Eliikkeensaaiia

Kaikki tytieliikelaitokset



Alla olevan taulukon 6. mukaan tyci-
ja yrittdjdeldkkeiden lukumddrd on Ii-
sdiintynyt 15 060 eldkkeelld eli 7,3
prosentilla kesdkuun lopusta syys-
kuun loppuun. Yrittdjien eldkelaitosten

ElAkkeen mycintiijii

ja MaatalousyrittSjien eliikelaitoksen
my6ntdmien eldkkeiden lukumiiiiriin
nopea kasvu on jatkunut; YEl-eliik-
keiden lukumdiird on noussut 13 0/o ja
MYEL-eliikkelden 18 o/0.

Jakelu:

Tybeldkelaitoksille

Taulukko 6. Vanhuus-, tyiikyvyttiimyys-, tyiittiimyys ja perhe-eliikkeet

Eltikkeiden
lukumiidrii

Keski-
mddriiinen

eltike mk/kk

260
277
32tl
274
324

75
147
206

TEL-eldkelaitokset
Eliikevakuutusyhtitjt
Eliikekassat
Eliikestiiiti6t

82 941
8 266

2l 398
TEL-elSkelaitokset
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitokset

I 12 605
10 134
40 663
58 241

vhteensHl

I

Kaikki tyrieldkelaitokset 22t 643

Uusia yleiskinieitE
N:o 23 9. 10. 1972 Aiheena eduskunnalle 6. 10 annettu hallituk-

sen esitys osaeliikkeestd ja erdistii muista tyci-
elAkelakien muutoksista

N:o 24 13. 11. 1972 Vuoden 1973 palkkaindeksiluku sekd indeksilld
korjatut markkamiidrAt

N:o 25 22. 17. 1972 Vuoden 1973 alusta voimaan tulevat tycieldke-
lakien muutokset . . Tyiieldkelakien

mukalsta toimintaa
harjoittaville
elAkelaitoksille

N:o 26 8. 12. 1972 Eldketurvakeskuksen tycisuhderekisteritiedotja tycisuhderekisteriote

N:o 27 lL. 12. 1972 Sosiaali- ja terveysministeritjn pdiitds MyEL:n
perus- ja maksuprosentista vuodeksi 1973 . . . . Ty<ieliikelaitoksille

N:o 28 73. 72. 7972 LEl-keskipalkat vuodelle t9?3



English Surnrrraries

Pension Foundation Association
l0 years old
(article on p. 0)

The Pension Foundation Association will
have been in operartion for 10 years at the
end of 1972.

The purpose of the association is to further
in its capacity as the joint body of pension
foundations cooperation between its mem-
bers and to safeguard their common inter-
ests in the sphere of employment pension
and pension foundation activity.

Like other pension institutes, pension
foundations needed information, directives
and expert assistance from the Association
or with its help, especially in the early days.
The organisation of a mathematical service
by the association meant considerable relief
to the member foundations.

A chapter of its own in the activity of
the association is the promotion and defence
of the interests of pensions foundations in
different instances and, naturally, also in
the Central Pension Security Institute.

A very important task of the association
is the provision of accurate and clear in-
formation on pension foundation activity.

The membership of the association has
continued to grow during these ten years.
Of the total of 433 pension foundations in
operation at the end of 1971, 200 were
members of the Pension Foundation Asso-
ciation.

Simo U. Forss:
Nordic social policy seminar for
researchers
Social policy researchers from all the Nordic
countries convened for their first joint sem-
inar at the end of October. The seminar was
held in the Insurance College in Rungsted,
Denmark.

In addition to representatives of the host
country, the seminar was attended by over
ten representatives from Norway, Sweden
and Finland, making the total attendance
about 50. The majority of the eleven mem-
bers of the Finnish group were from the
universities of Helsinki, Jyvdskylii and Tam-
pere. The Central Pension Security Institute
was represented at the seminar by the writer
and Mr Jussi Vanamo.

At the opening ceremony, Mr Henning
Friis, who was both excellent leader on the
seminar and host, reviewed briefly the so-
cial policy research situation in the Nordic
countries. He mentioned that although very
versatile social research is pursued in these
countries distinct differences can be seen
in their policy for, e.9., the functions of
research and the choise of subject matter.

The seminar lasted for nearly a week.
The topics changed daily. The day began
with a representative of each country mak-
ing an introductory speech on the topic for
consideration. This was followed by a gen-
eral debate. The participants split into
smaller working groups in the afternoons
to continue the discussion in more detail.
The topics selected for the seminar were
of a fairly general theoretical level. The
main subjects discussed were:

- definition and functions of social policy
- consumers of social policy
- problems of classification and mea-

surement in social policy
- planning and evaluation of goals.

Pension protection of farmers develops
(article on p. 0)

It seems that the year 1973 will bring many
improvements in farmers' pension protec-
tion. The decision to incorporate the partial
invalidity pension in the employment pen-
sion system applies also to farmers. The

?8



government bill on part pensions includes
many other amendments to the Farmers'
Pensions Act. The most important will make
it easier to insure the farmer's family mem-
bers engaged in agriculture. Family mem-
bers employed in farming are already cov-
ered by the Farmers' Pensions Act if the
work is done against money wages. It is
now proposed that the conditions for in-
suring a family member be modified so
that also a family member to whom no
wage is paid can be included voluntarily
l,"ithin the scope of Farmers' Pensions Act
insurance. Approximately one-third of the
family members are now covered by com-
pulsory Farmers' Pensions Act insurance.

Government bills on relinquishment of
pension and compensation for relinquish-
ment are currently under discussion in
Parliament. These systems will probably
be implemented at the same time as the
new change-of-generation pension. These
laws would enable already aged farmers
working poorly productive holdings to give
up their farm and obtain compensation
either in the form of a pension for life or
as a lump sum.

The change-of-generation pension is in-
tended for aged farmers to facilitate transfer
of the farm in a sufficiently early phase to
a young family member with the necessary
occupational skill. The pension would be
applicable only to holdings which are agri-
culturally considered worth farming.

Lauri Koivusalo:
Invalidity pension granted as partial
pension

The government introduced a bill in Parlia-
ment in October 1972 on employment pen-
sions to be granted as partial pensions. The
bill foresees amendment of the Employees'
Pensions Act, the Temporary Employees'
Pensions Act, the Farmers' Pensions Act
and Pensions Act for Self-employed. The
partial-pension reform will probably be ex-
tended also to the State Pensions Act and
possibly to other earnings pensions acts as

well In contrast, it has not been regarded
as purposeful to incorporate partial pensions
in the National Pensions Act.

The aim of the proposed partial pension
is to eliminate the sharp division that exists
today between capacity for lvork and dis-
ability. It is also proposed that the definition
of disability should be revised.

An employee must be regarded as disabled
if his working capacity has been reduced by
at least two-fifths. A full invalidity pension
wiil be granted if his capacity for work has
been lo'"vered by at least three-fifths. When
the reduction of working capacity is less
than this but in any case at least two-
fifths, an invalidity pension will be granted
as a partial pension.

In addition to medical invalidity, the pro-
posal mentions as examples of factors that
influence the definition of invalidity train-
ing, age, earlier activity, housing conditions
and comparable points. According to the bill,
the employee's annual earnings ',vill also be
considered in some cases.

The requirement of invalidity lasting for
a minimum of one year will continue.

The partial pension is in the main one-
half of the full pension. It would be half
of the fuII invalidity pension for the older
age classes, however not less than 19 per
cent.

When the invalidity pension granted as
a partial pension is adjusted, the adjustment
Iimit is calculated by taking 30 per cent of
the adjustment base. If the pension includes
a child increment the limit will be 30 per
cent. The national pension will not be taken
into account in the adjustment as the recip-
ient of a partial pension would generallv get
a national pension.

The bill foresees that the invalidity pen-
sion to be granted as a partial pension will
date from January l, 1973. An employeewill be entitled to a partial pension alsofor invalidity that commenced before the
entry into force of the law. However, in
fixing the size of the pension invalidity will
be considered to have begun at the time
the law becomes effective.
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