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Irnpnornptu
Toukokuussa kdsitelless6dn vdlikysymystii siit6, mitd hallitus aikoo
tehdii vdhdvaraisten eldkkeensaajien hyvdksi, eduskunta piitityi Io-
pulta ponteen: "Eldkepolitiikan tavoitteiden menestyksellinen hoi-
taminen edellyttiid parlamentaarisen enemmisttjhallituksen muo-
dostamista." Kun sanomalehtilakon aikana eliikejiirjestelmdkomitea
oli jdttiinyt mietintcinsd osaeliikkeistS, luultiin jo suunnittelukauden
olevan lopuillaan ja kesdlomien alkavan.

Vield oli kuitenkin kdsittelemdttd vapun jdlkeen annettu hallituk-
sen esitys kansaneldkkeiden korottamisesta tukilisdd nostamalla ja
asumistuen saantiehtoja lieventiimdlld. Ministeri Kaipainen luon-
nehti ehdotusta vappupommiksi, ja sen kustannukset arvioitiin
220 miljoonaksi markaksi, suuremmiksi kuin koskaan kansaneldk-
keissS. Valiokuntakiisittelyssti tulo- ja omaisuusharkintaa tuntuvasti
lievennettiin, mikd kasvatti kustannukset ltihes kaksinkertaisiksi.
Eduskuntakiisittely poisti viel6 tukiosien kuntaporrastuksen, jolloin
kokonaiskustannukset nousivat noin 650 miljoonaan markkaan vuo-
dessa,

Kustannusten suuruudesta saadaan selvempi kuva tekemdlld muu-
tamia vertailuja. Esimerkiksi sairausvakuutus, jonka toteuttamisesta
keskusteltiin pitk56n, maksoi vuonna 1970 monien parannuksien j51-
keen 450 miljoonaa markkaa. Eliikejdrjestelmiikomitean uudistus-
ehdotukset, joista neljdn vuoden aikana on julkaistu kahdeksan osa-
mietinttiii, on kustannuksiltaan arvioitu noin 200 miljoonaksi mar-
kaksi. Koko 1960-Iuvun aikana, jota on sanottu eldkepolitiikan vuosi-
kymmeneksi, oli eliikeuudistusten yhteenlaskettu vaikutus vuotuis-
kustannukseen noin 850 milj. markkaa eli nykyrahassa vajaat
120 milj. markkaa suunnitteluvuotta kohti.

Askettdin valmistuneen elSketurvaa kdsitteleviin vditdskirjan mu-
kaan sillii kaudella eldketurvasta eduskunnassa puhutusta vain nel-
jdsosa oli perustelulausumia. Suunnitelmallisuutta ja asioiden tutki-
misen tdrkeyttii on viime aikoina eltikepolitiikan keskusteluryhmissii
korostettu.

Muutoksen kdsittely tuo mieleen kansaneliikelain muutokset vuon-
na 1956, jolloin sosiaalivakuutuskomitean esityksestii poiketen eliik-
keiden ansaintaperiaatteesta luovuttiin, vaikka siihen tytieliikkeiden
sddtdmisen yhteydessS kymmenen vuotta sitten taas palattiin. Lie-
neekd viidentoista vuoden takaisten tapahtumien muisto innoitta-
nut nykyisiii pddt<iksentekijtiitii keviiiseen eldkeimpromptuun.

t0.7. t972.
Jouko Sirkesalo



Toimitusjohtaja Timo Laa,trunen puhuu tytieliikelakien voimaantulon l0-vuotispiiiviin tie-
dotustilaisuudessa. Puheenjohtaja Niilo HiimSliiinen tekee muistiinpanoja. Tilaisuu-
dessa kiiytiin pitkii ja vilkas keskustelu.

LinianYetoa
lCD - YJr(otisp5ivEne

Kymmenen vuotta sitten, heindkuun
alussa, astuivat voimaan ty6eliikejiirjes-
telmdn peruslait TEL ja LEL. Kymme-
nen vuotta mytihemmin, kesdkuun Io-
pussa, eduskunta hyvtiksyi lakiesityk-
sen, joka merkitsee kansaneldkkeiden

summarr kasvamista 620 miljoonalla
markalla. On luonnollista, ettd ndin
suuri eliikepoliittinen periaateratkaisu
heijastui mycis puheenvuoroissa, jotka
ktiytettiin tyiielSkejdrjestelmdn kym-
menvuotis-tiedotustilaisuudessa.
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Toimitusjohtaja Juhani Salmisen puheenvuoro. Vasemmalla sosiaali- ia terveysmi-
nisteri Osmo Kaipainen ja tilaisuuden puheenjohtajana toiminut osastoplillikkii
Erkki Pesonen. Muut kuvassa niikW6t edustavat lehilistiiii.

Toimitusjohtaja
JUHAN I SALMINEN, ETK

Tycieldkelain, tycintekijiiin eliikelain ja
Iyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
tydntekijdin elSkelain voimaantulo
heindkuun 1 ptiivdnii 1962 merkitsi siir-
tymistd uuteen kauteen sosiaalipolitii-
kassa. Siihen saakka vallinneen ja vie-
ld 1950-luvun sosiaalipolitiikalle leimaa-
antaneista vdhimmdistoimeentulon, eli
vdlttdmdtttjmdn hengenpitimen, tur-
vaamisesta sosiaalipolitiikan keskeise-
nd tavoitteena luovuttiin ja sen sijaan
asetettiin tavoitteeksi jo saavutetun ku-

lutustason turvaaminen vanhuuden tai
tydkyvytt<imyyden sattuessa.

Talla tavoin yleisesti hyvdksyttiin
ajattelutapa, jonka mukaan sairaus,
vanhuus tai muu tiillainen tapahtuma
ei saa merkitd elintason laskua. Rat-
kaisevan panoksen tdm6n ajattelutavan
syntymiselle antoivat tydmarkkinajdr-
jestdt, joiden ponnistelujen tulosta var-
sin merkittiivdssd md5rin oli tytieliike-
lainsiidddnntin syntyminen. Samalla ta-
pahtuma merkitsi alkua tytimarkkina-
jiirjestdjen aikakaudelle sosiaalipolitii-
kan kehittiijind. Niin ikdiin tiistii het-
kestd alkoi se laaja ja johdonmukainen
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eldkejtirjestelmien rakentamistyd, joka
maassamme suoritettiin 1960-luvun ai-
kana. Yhdenmukaisten periaatteiden
pohjalta luotiin ndet kunnallinen eld-
kejdrjestelmd vuonna 1964, uudistettiin
valtion elSkejdrjesteimd 1966 sekd yrit-
tiijien eltikelait 1969. 1960-1uvun ioppu-
puolella myds perhe-eldke-etuus liitet-
tiin kaikkiin ndihin jiirjestelmiin. Lop-
putuloksena tdstd lyhyesti kuvaamasta-
ni lainsiiiidiinttitycistS oli koko maamme
aktiivivdesttin peittiivii ansioeldkejdr-
jestelmii.

1960-lukua voidaan siis luonnehtia
tytielFikejtirjestelmien rakentamisen ai-
kakaudeksi, mikd mycis leimaa jEirjes-
telmdn voimassaolon ensimmdistd 10-
vuotiskautta. Ansioeldkejdrjestelmbt
ovat tdmdn 1O-vuotisaikakauden ku-
luessa saavuttaneet maamme toisen
valtaelSkejdrjestelmrin aseman niiden
vuotuisten eliikesuoritteiden ylittiies-
sd jo nyt miljardin markan rajan.
ElSkejtirjestelmien voimaantulo oli kui-
tenkin alun alkaen suhteellisen varo-
vaista, mutta toisaalta voimaantuloai-
kataulua on jo ensimmdisen 10-vuotis-
kauden aikana pariinkin otteeseen no-
peutettu.

Maassamme vuonna 1971 suoritetut
eliikkeet olivat liihes puolet kaikista so-
siaalimenoista, mikd osoittaa eldkejlir-
jestelmien keskeist6 asemaa toimeen-
tulon turvaajana passiiviviiesttin piiris-
sii. 19?0-luvulla eldkejiirjestelmiemme
suoritteiden miiiirii kasvaa erittdin voi-
makkaasti, arvion mukaan n. 15-20
prosenttiyksikdn vuosittaista vauhtia
ilman, ettd tdhtin on otettu mukaan
eduskunnassa juuri hyviiksyttyjd kan-
saneldkelainsiiddiinniin "parannuksia",
jotka lisiiiiviit vuotuista eliikemeno-

jen kasvua toisella mokomalla. Kar-
keasti voidaan my<is sanoa, ettd eliike-
menob 1970-luvulla kaksinkertaistuvat
nykyisestddn ilman lainsdiddnntin
muutoksia, joita niitdkin varmaan vie-
I{ suoritetaan.

1970-Iuvun eltikepolitiikan kahdeksi
keskeiseksi kysymykseksi tulevat ii-
meisesti muodostumaan toisaalta tdlld
hetkelld vallitsevien suhteellisen suur-
ten eldketasoerojen kaventaminen ja
toisaalta kysymys kansaneliikejiirjestel-
mdn ja tyrielEikejdrjestelmen vdlisestd
tehtdvdjaosta. Eldketasoerojen syntymi-
nen johtuu osittain siitii, ettd eri elii-
kejdrjestelmdt ovat eri ikdisiS ja esim.
valtion jdrjestelmiin piirissd on jo eh-
tinyt muodostua suhteellisen hyvd ko-
konaiselSketaso, joka on tuollaista 900
mk:n luokkaa, kun taas nuorempien,
yksityisten el6kejdrjestelmien piirissii
eldketurvan kokonaistaso liikkuu 400-
500 mk:n tasossa. Toisena tekijiinii on
eldkkeen perustuminen ansioon, koska
ansiot vaihtelevat ja Suomessa ansio-
tasoerot ovat suhteellisen jyrkAt.

Ty<ieliikejiirjestelmdd kehitettdessii on
lSpiviety johdonmukaisesti kulutusta-
son siiilyttiimisen periaate nk. suurena
periaatteena eikd tiilltiin mydskddn ole
riittdvdsti kiinnitetty huomiota eldke-
tasoerojen tasoittamistarpeeseen. Toi-
saalta on todettava, ettd tdmd ongelma
on yleensiikin tulopoliittisena ongelma-
na tiedostettu vasta 1960-Iuvun loppu-
puolella eikii sit6 n6in ollen siis ole
voitukaan ottaa huomioon tydeldkejtir-
jestelmdn alkuvaiheen rakennustycissd.

Edelld mainittujen ongelmien ratkai-
suvaihtoehtona niiytttiisiviit toisaalta
tulevan esiin tytieliikkeen saattaminen
ensisijaiseksi eldkejArjestelmdksi kan-
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sanelekkeeseen nehden ja toisaalta kan-
saneliikkeen tasoittamisluonteen alle-
viivaminen tuloharkintaa tehostamalla.
Samanaikaisesti ei kylttikiidn voida si-
vuutta kysymystd pienempien tyiieliik-
keiden tason tarkistamisesta ja toisaal-
ta kansanelSkkeen ja tydeldkkeen yh-
teisen tavoitetason porrastamisesta tu-
lojen mukaan alenevaksi.

Varsin keskeisenii kysymyksend t6-
hdn sarjaan liittyy myiis tytieldkkei-
den nykyisen palkkaindeksisidonnai-
suuden tarkistaminen ldhinnd ajatel-
len sitd, ettd indeksijdrjestelmii ei olisi
niin altis satunnaisille heilahduksille
kuin nykyisin ja toisaalta, ettd se pa-
remmin ottaisi huomioon solidaarisen
tulopolitiikan vaikutukset. Tdll<iin on
kuitenkin luonnollisesti liihdettdvd sii-
td, ettii indeksijdrjestelmdn tarkistuk-

Sosiaali- ja terveysministeri
OSMO KAIPAINEN

Sosiaallpo,li tiikan tehtdvdnd on sekd
yhteiskunnallisia muutoksia edistdmdl-
tii ettd vdlittdmln toimqnpitein vaikut-
taa tasa-arvon listidntymiseen kansa-
laisten elintasoa nostamalla. Tuloero-
jen kaventaminen on tasa-arvoon tdh-
tiiiivistii toimenpiteistii tiirkeimpiii. Pyr-
kimys oikeudenmukaisempaan tulonja-
koon on yhteiskuntamme tiirkeimpiS
tehtdviii. Sosiaalipolitiikka ei voi tyy-
ty5 vain ehdottoman puutteen ja kiiy-
hyyden poistamiseen, vaan sen on py-
rittiivii mytis vdhentdmdtin suhteellista
puutetta ja k<iyhyyttd. Tulonjaon osal-
ta tasa-arvoon ei pddstd vain palkka-
ja tulopoliittisin toimenpitein, vaan li-
siiksi tarvitaan monia muita keinoja,
joita ovat mm. progressiivinen tulove-

sissa turvataan vapautuvien varojen
kdyttti pienimpien tytieldkkeensaajien
hyviiksi.

TydelSkejiirjestelmiin ensimmdisen
10-vuotiskauden piiiittyessd maamme
koko eldkepolitiikka on valinkauhassa.
Tdmdn pdivdn tilanteessa on mahdo-
tonta arvioida yksityiskohtaisemmin sitii
suuntaa, jonka suuret systeemiratkai-
sut tulevat saamaan. Jos 1960-lukua
saatettiin luonnehtia rakentamisen ai-
kakaudeksi, saatamme nyt alkanutta
vuosikymmentii luonnehtia tyiieliikej dr-
jestelmiin tehoisan voimaantulon aika-
kaudeksi, jonka kuluessa elSkesuoritus-
ten mddrd moninkertaistuu ja el6ke-
ldisten mddrd kaksinkertaistuu jdrjes-
telmdn voimaantulon silti vield saa-
vuttamatta tiiysitehoista kauttaan.

ro, vdlttdmdttdmien perustarpeiden tyy-
dyttdmiseen tarvittavien tulojen teke-
minen verovapaiksi, tyd- ja pddomatu-
lojen keskiniiistii suhdetta muuttava ta-
louspolitiikka sekd maksuttomuuden pe-
riaatteelle rakentuva yhteiskunnallis-
ten palvelujen jdrjestelmd.

Eldkepolitiikka voi mytis olla hyvd
instrumentti tasa-arvoon pyrittdessd.
Kansaneldkejiirjestelmdn tehtdviinii on
n-imeno ma an- t-oimia -toimeentuloero 

j a
t q s_o it ta,v-au-a e1 iikeiErj e ste-Im an a. Sen si-
j a aru Jyselakejar.lestelnoa. uiia--vanhem-
mq!_i1i_rkaelike jarjeslelmiit,kuin:rudem-
mat "varsinaiset" tydeltikej iipiqstelmdt-

on kdsitetty 4eillti puhtaasti me-
netelmdksi, j,oUe_1qalqaq ansiotulojen

pae-
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tyttydkin vanhuuden tai tytikyvyttti-
myyden Vubksi. Ndin voidaan sanoa,
ettei tytieliikejiirjestelmd luonnu tasa-
arvopolitiikan vdlineeksi. On sanottu,
ettei ty<ieliike itse asiassa oikeastaan
olekaan sosiaalivakuutusta tai sosiaa-
lipolitiikkaa. Ndin ei kuitenkaan vdlt-
tdmiittii tule olla.

Tiillii hetkellii tytieldke on miiiiriitty
prosentti aktiiviajan palkasta, joten ak-
tiiviajan tuloerot stiilyvdt periaattees-
sa suhteellisesti samoina mytis eldke-
aikana. Sitii paitsi ne jopa suurenevat,
koska suurista tuloista maksettavat
eliikkeet, esim. korkeat virkaeliikkeet,
ovat useimmiten suurempi osa palkasta
kuin pienemmistii tuloista maksettavat
tytieliikkeet, joista huomattava osa ei
vielii ole saavuttanut tavoitetasoaan,
joka tasokin on mldritelty alemmaksi
kuin virkaeldkkeissii. Ty<iel6kkeitd voi-
si kehittii sosiaalipoliittisempaan ja ta-
sa-arvoa listi5vdmpiiiin suuntaan esi-
merkiksi niin, ettii tytieldke laskettai-
siin mdiiriittynii prosenttina, ei omasta
palkasta, vaan oman ja minimipalkan
keskiarvosta. Tdmii olisi erds keino to-
teuttaa ns. degressiivinen asteikko ja
samalla luoda melko tehokas eliike-
katto.

Tydeldkejdrjestelmdt kehittyvdt mel-
ko nopeasti jo niihin sisiiltyvdn kehi-
tysautomatiikan perusteella. Tdmii ei
kuitenkaan merkitse sitd, ettii tydeld-
kejiirjestelm6 olisi valmis enempdd si-
sdllciltii5n kuin organisaatioltaankaan.
Niinpii esim. SAK:n viime vuoden edus-
tajakokouksen hyvdksymiissd sosiaali-
poliittisessa ohjelmassa on koko joukko
vaatimuksia tytieliikejiirjestelmiin kehit-
tdmiseksi. Vasta ndiden parannusten
jiilkeen, jotka koskevat mm., vallan-

kiiytttiE eliikepddtdsten ja varojen sijoi-
tusten osalta, tycieliikejdrjestelmien yk-
sinkertaistamista ja yhdisttimistii, elSk-
keiden karttumisaikaa ja -prosenttia
sekl eliikeiiin porrastusta, tycintekijii-
puoli voi todella tuntea tycieliikejdrjes-
telmdn omaksi eliikejiirjestelmdkseen,
jollaiseksi sitd jo nykyisin usein, mie-
lestiini aika kyseenalaisesti mainitaan.

Nykyisin, kun vallan hyvin tiedetSSn,
ettei sosiaaliturvan summittaiseen, rop-
pakaupalla lisddmiseen ole mahdolli-
suuksia sen aiheuttamatta vakavia hiii-
ricivaikutuksia, on mycis tyrimarkkina-
jdrjestcijen pyrittdvii pitkdjdnteisiin,
monivuotisiin sosiaalipoliittisiin ohjel-
miin.

Yksivuotisiin ratkaisuihin on sosiaa-
lipaketteja entistd vaikeampi niveltdii.
Vaikka tytimarkkinajiirjesttijen kesken
ei periaatelinjoista olekaan ollut erityi-
sempiiii erimielisyyttd, on esimerkiksi
uudistusten toteuttamisaikataulusta ja
niiden palkankorotuksia miinustavasta
vaikutuksesta vaikea pddstii yhteisym-
mdrrykseen vuosiviilein.

Ehkii tytimarkkinajiirjestrijen viiliset
monivuotiset sosiaalipoliittiset runko-
ratkaisut mytis edesauttaisivat siirty-
mistii pitempiaikaisiin tytiehtosopimus-
jaksoihin. Tiimii edellyttiiii kyllii mo-
lemminpuolisen luottamuksen syventy-
mistii ja sitd, ettd ammattiyhdistysliike
tietdd vakaan olotilan sdilyviin, sen tar-
vitsematta olla alinomaa varuillaan oi-
keistopoliitikkojen tai miltdiin muulta-
kaan taholta tulevien salamanterihyiik-
kiiysten varalta.

Tytieldkejdrjestelmii on ollut oikeas-
taan ensimmiiinen ja varsin pitkdlle me-
nevii esimerkki siitd, miten erimerk-
kisten tytimarkkinajSrjesttijen yhteis-
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toimintaa voidaan kehitttiii myds jo pe-
rinteiset tyciehtosopimussuhteet ylit-
tdvissd yhteisissd asioissa.

Tiillainen kehitys on tietysti antanut
aiheen myds arvostelulle, ja sopivissa
kddnteissd on esitetty epiiilyjii, ettii am-
mattiyhdistysliike niin menetellen si-
toutuisi tydnantajien ja esimerkiksi yk-
sityisten vakuutuslaitosten kelkkaan.

Tdllaiset epiiilyt ovat kylld hdtdvar-
jelun liioittelua. Pikemminkin tuntuu

Puheenjohtaja
NIILO HAMALAINEN, SAK

Tytieliikejiirjestelmdn valmistelu ja tyri-
eliikelakien toteutuminen kymmenen
vuotta sitten aloittivat tycimarkkinajiir-
jest<ijen sosiaalipolitiikassa uuden ajan-
jakson. Tiimii merkitsi alkua sille mit-
tavalle uudistustytille, jota keskusjdr-
jestrijen viilisin sopimuksin ja eduskun-
nan mycitiivaikutuksella on tehty so-
siaalipolitiikan eri alueilla, ei vdhiten
tyiieliikelainsdSddnntjn kehittdmisessai.

Tdmd ajanjakso on samalla merkin-
nyt sitd, ettd eheytynyt sak-lainen am-
mattiyhdistysliike on murtautunut ulos
perinteisestA, pddasiassa palkka- ja tyti-
ehtosopimuspolitiikkaan pitiiytyneestii
roolistaan koko yhteiskunnalliseen ke-
hitykseen vaikuttavaksi voimatekijiiksi,
asemaan, joka sille eittiimiittd kuuluu.

Nopea kehitys on aiheuttanut sen,
ettd erddt poliitikot ovat jdtttineet var-
paansa vdliin ja siitd jonkin verran
turhautuneet. Nyt kdsiteltiivdnd oleva
tytieliikejtirjestelmd on mielestdni hyvd
osoitus siitd, ettd ammattiyhdistysliik-
keen ja yleensd etujdrjestdjen tehtdvien
laajentuminen ja samalla niiden ase-
man muotoutuminen tehttivid vastaa-

vdliin siltd, ettd erddnlaista sitoutumis-
ta haeskellaan joskus toisin pdin.

Tycieliikejiirjestelmdn luominen oli
luonnollisesti monen kompromissin tu-
1os. Ammattiyhdistysliike piti kuiten-
kin tiukasti kiinni siitd, ettd silld tulee
olla merkittdvd osuus tycieliikejiirjestel-
mdn hallinnossa ja hoidossa. Voin va-
kuuttaa, ettii ammattiyhdistysliikettii
edelleenkin suuresti kiinnostaa tdmdn
systeemin kokonaisuus.

vaksi ei ole suinkaan merkinnyt de-
mokratiamme vaarantumista, vaan pdin
vastoin sen voimistumista ja laajentu-
mista.

Ei kai voi olla kysymys demokratian
kaventumisesta, jos yhteistoiminnassa
eri vdesttipiirejd edustavien jdrjesttijen,
hallituksen ja ylimmdn valtiollisen
piidtiintdelimen kesken pdddytddn rat-
kaisuihin, jotka lisddviit kansalaisten
taloudellista ja yhteiskunnallista tur-
vallisuutta. Mielestdni on aivan luon-
noIIista, ettd tytimarkkinajiirjesttiille
kuuluu tdssd koneistossa usein aloitteen
tekijdn osa.

Viimeaikainen eldkepommin heittely
eduskunnassa osoittaa, miten yksipuo-
linen, kokonaisuusndktjkohdat huomioon
ottamaton poliittisten pisteiden keruu
saattaa vakavasti hiiiritii koko tulopoli-
tiikan ja erityisesti sosiaalipolitiikan
tasapainoista kehittdmistii.

Hetken huuman mentyd ohi, joudu-
taan kaikesta huolimatta sen tosiasian
eteen, mistd tarvittavat varat otetaan
tdllaisten tasajakoratkaisujen rahoitta-
miseksi. Ammattiyhdistysliike ei voi
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sallia sitd, ettd verojen, vuokrien, hin-
nankorotusten ja kirstyneen tyt paineen
rasittamilta palkansaajilta noin vain
ulosmitattaisiin joidenkin silmdnk6dn-
ttipiidttisten hinta.

Eriiilld tahoilla ndhtdvdsti kuvitel-
laan, ettd palkansaajavdesttj olisi jatku-
vasti jonkinlainen tulonsiirtoautomaatti,
jota mielin miiiirin voitaisiin tiirikoida.
On kysyttdvdd, onko palkansaajavdes-
ttid rangaistava siitd, ettd se vaikeuk-
sista huolimatta pyrkii kulkemaan
yhteiskunnallisen kehityksen kdrjessd,
pyrkii hyvinvoinnin lisdiimiseen ja
eri viiestciryhmien vdlisten erojen ta-
soittamiseen nimen omaan kiiytettiivis-
sii olevien reaalisten mahdollisuuksien
puitteissa.

ElSkepolitiikan hoitaminen tulevina
vuosina ei ole niin yksinkertainen asia
kuin moni eri taholta tulleita suuria
lupauksia kuunnellut ehkd saattaa ku-
vitella.

Nykyisen lainsdddiinndn mukaan las-
kien kokonaiseldkemenot kaksinkertais-
tuvat vuosikymmenen loppuun mennes-
sii. Tyiieliikkeissd on nousu vieldkin ra-
jumpi. Viime vuonna maksettiin tyci-
eldkkeitii yli 400 miljoonaa markkaa.
Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa
on vuosittainen maksuerd jo 1,5 miljar-
dia markkaa ilman, ettei parannuksia
jiirjestelmiiiin tehtdisiin. Mutta paran-
nuksiahan on toki tehtdvd ja niitii kai-
ken aikaa valmistellaankin.

Eldkemenojen ja koko sosiaaliturvan
kehittdminen lankeaa aina viime kd-
dessii tytissd olevan ns. aktiiviviiestdn
maksettavaksi. Tdmd on seikka, joka
kaikkien on syytd pitiiii mielessd ennen
kaikkea siitd syystii, ettd aktiivivdestcin
osuus koko kansasta jatkuvasti vdhe-

nee. Viimeaikaiset erittdin alhaiset syn-
tyvyysluvut ja huolestuttavat siirtolai-
suustilastot vield aikanaan nopeuttavat
tdtii ilmi<itii.

Jos elSkepolitiikassa ldhdettdisiin to-
teuttamaan tasajakolinjaa eli antamaan
yhtdldinen huomattava perusturva jo-
kaiselle, olkoon kysymyksessd pieni- tai
suurituloinen, rikas tai kriyh6, merkit-
sisi se nykyisten olosuhteiden vallitessa
aktiiviviiestrin reaaliansioiden kasvun
pysdhtymistd useiksi vuosiksi.

Tdhdn ei ammattiyhdistysliike mis-
sddn tapauksessa tule suostumaan. Ak-
tiivivAest<in enemmisttin asemakaan ei
nyky-Suomessa ole ruusuilla tanssimis-
ta. Ajatellaanpa vain esimerkiksi asun-
to- ja koulutusolojen parantamisen kii-
reellisyyttd ja jokapdivdisissd eldmdn-
oloissa edelleen olevien puutteiden vdlt-
tdmStcintd korjaustarvetta.

Kukaan ei kai voi tosissaan luulla,
ettd ammattiyhdistysliike luopuisi omis-
taville ja hyvdtuloisille luokille tehtd-
vien tulonsiirtojen vuoksi erddstd td-
mdn vuosikymmenen suuresta haas-
teestaan: tuloerojen voimakkaasta ka-
ventamisesta. Se kdy pdinsd vain ko-
rottamalla pienituloisten ansiotasoa. Ei
riitd, ettd suuria tuloja leikataan ny-
kyistii enemmdn.

Jos omistavien luokkien hyvdksi ha-
lutaan tehdiitin tulonsiirtoja, lciytyy mi-
nun mielestdni vain yksi tepsivd lddke
niiden rahoittamiseksi: Uusitaan so-
danjdlkeinen kytkykauppa ja sddde-
tiiiin omaisuuden luovutusvero, jonka
tulee koskea yht6ldisesti mycis maata-
lous- ja metsdomaisuutta ja maan an-
siotonta arvonnousua. Niiin omistajat
maksavat omistaan eikd rahoja kisko-
ta tydliiisten litteistd palkkapusseista.
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Tycieliikejiirjestelmdn kehittdminen
nykyiseen muotoonsa keskusjiirjestcijen
vdlisten sopimusratkaisujen pohjalta ja
tycieldkkeissd edelleen olevien puuttei-
den ja epdkohtien poistamisesta par-
haillaan tydn alla olevat neuvottelut
ovat olleet omiaan tasoittamaan tyci-
markkinapoliittisia vastakohtia.

Ammattiyhdistysliike on nykyisin ta-
savertainen neuvottelukumppani myds
sosiaalipoliittisilla ja yleensd kaikilla
tydeldmdn piiriin kuuluvilla yhteiskun-
tapolitiikan alueilla. Samalla on tultu
huomaamaan, ettd keskusjdrjestdjen
vdlisen perusteellisen valmistelu- ja
neuvottelumenettelyn tuloksena on saa-
tu aikaan kestrivid, yleiseen palkka- ja
tyriehtosopimuspolitiikkaan hyvin nivel-
tyneitS ratkaisuja. Tdst6 ovat esimerk-
keind viime vuosien kokonaisratkaisui-

Toimitusjohtaja
TIMO LAATUNEN, STK:

Ty<ieltikejiirjestelmiin voimaantulo vuo-
sikymmen sitten merkitsi eldkejiirjes-
telmiemme siirtiimistd uuteen aikakau-
teen. Uudistus oli luonteeltaan niin pe-
rusteellinen, ettd koko ansioihin suh-
teutettu eliikejiirjestelmii 1960-luvun
kuluessa rakennettiin niille periaatteil-
le, jotka omaksuttiin tytintekijiiin eIEi-
kelaeissa. Mytis jo aikaisemmin voimas-
sa olleet julkisen sektorin ansioihin suh-
teutetut eliikkeet saatettiin samalle poh-
jalIe. Uudistuksen tapahduttua jatkui
eldkepolitiikassamme erittiiin voimakas
kehitys, jossa tycimarkkinajdrjestdt ovat
olleet olennaisesti mybtiivaikuttamassa.
Tycisuhde-eliikkeiden puolella aikaan-
saatiin perhe-eliikejiirjestelmii ja paran-
nettiin vanhempien ikiiluokkien eliik-

hin sisdltyneet sosiaalipaketit.
Tycieliikejdrjestelmdd luotaessa ty6-

markkinajdrjestcit joutuivat jdttiimiidn
vanhimmat, jo ty<ieldmdstd poistuneet
ikdluokat ikddn kuin poliitikkojen tas-
kuun. Jos olisimme voineet alun perin
tehdti jotain myris ulkopuolelle jiitetty-
jen hyvdksi, niin kiisitykseni mukaan
olisimme vdlttyneet monilta eliikepoli-
tiikan repiviltd ristiriidoilta, ja ndiden
ihmisten asiat olisivat tulleet hoide-
tuiksi nykyistri parammalle tolalle.

Tyrimarkkinajdrjestcijen osallisuus ja
voimakas panos sosiaaliturvan kehittd-
misessd on edelleen viilttdmdtrin, ndin
jo siittikin syystd, ettei meillii vield-
kiiiin ole sosiaalipolitiikan kokonais-
suunnittelua, erdistd yrityksistii huoli-
matta, jiirjestetty pysyviille kannalle.

keiden tasoa olennaisesti. Kansaneltike-
jtirjestelmiiii kehitttimiillii aikaansaatiin
lisiiksi se, ettd mycis tytieldkejtirjestel-
mdn ulkopuolelle ikdnsd vuoksi jiiiineet
saivat olennaisesti aikaisemmasta pa-
rannetun eldketurvan osakseen.

Vain runsaan kymmenen vuoden ke-
hityksen seurauksena on nyt syntynyt
tilanne, jossa esimerkiksi TEl-tydnteki-
jiin eldketurva keskimddriiisluvuin il-
maistuna on reaaliarvoltaan noin kol-
minkertainen 1960-luvun alkuun ver-
rattuna. Samalla on todettavissa, ettii
verrattaessa eldkkeen ja palkan netto-
miidrdd on saavutettu taso, jossa koko-
naiseliike alhaisimmissa tuloluokissa
olennaisesti ylitttiti tavoitteeksi asete-
tun 60 o/o:n tason ja jossa vield parin
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sen velttamiittintii muuttaa ldhivuosina
sosiaalipolitiikan painopiste eltikejdr-
jestelmistii perhekustannusten nykyis-
td olennaisesti tehokkaampaan tasaa-
miseen.

Eliikepolitiikan valtavan kehityksen
jiilkeen on luonnollistakin, ettii jiirjes-
telmdt vaativat hiontaa muodostuak-
seen harmooniseksi kokonaisuudeksi.
Tiimd koskee nimenomaan kahden val-
taeldkejiirjestelmdmme, tytieldke- ja
kansaneldkejdrjestelmdn viilisiii suhtei-
ta. Tyti nykyistd paremman kokonai-
suuden aikaansaamiseksi on ndyttdnyt
ldhtevdn mycinteisesti ktiyntiin niin tyri-
markkinajdrjestdjen kuin myris sosiaali-
politiikkamme kehittdmisestd viran-
omaisina vastaavien henkiltiiden toi-
mesta. Tdmdn mycinteisen kehityksen
ollessa orastamassa on kuitenkin eldke-
politiikkamme saralla yhtiikkid tapah-
tunut hiimmtistyttiivid iikkikiiiinnciksiii.
Hallitus esitti eduskunnalle kansanelii-
kejdrjestelmiiiin kohdistuvia muutoksia,
jotka laajuudeltaan olivat suurimmat
kerralla toteutettaviksi ehdotetut uu-
distukset ja joiden rahoituksen hallitus
oli lyhytniikciisesti jiittiinyt vastaisuu-
den varaan. Eldkepommi riijiihti kui-
tenkin eduskunnassa saatuaan kustan-
nuksiltaan ldhes kolminkertaiset mitta-
suhteet hallituksen esittiimiiSn verrat-
tuna. T5llainen taloudellisilta vaiku-
tuksiltaan kestdmdttin ratkaisu ei liene
selitettdvissd muutoin kuin siten, ettA
elAkeldisten suuri lukumiiiird on sokais-
sut poliittiset puolueemme niiden met-
siistiiessd kannattajia kunnallisvaaleja
ajatellen.

Eldkepommia riijiiytettiiessii ei juuri
kukaan piidttiksentekijtiistti ole kiinnit-
tdnyt huomiota siihen, mitd kansan-

1?

tuhannen markan palkan tienoillakin
saavutetaan eliikkeend l6hes puolet ai-
kaisemmasta nettoansiosta.

Eldkejiirjestelmiemme kehittiiminen
on vaatinut taloudellisten resurssiemme
kohdistamista varsin voimakkaasti tii-
hdn tdrkeddn sosiaalipolitiikan lohkoon.
Uudistusten kustannuksia ei myciskiiiin
ole tdysimiidriiisind voitu maksaa vdlit-
trimdsti, vaan osa niistd on jouduttu
siirtiimddn tulevaisuudessa suoritetta-
viksi eliikevakuutusmaksun suuruuden
tarkoituksellisella alimitoituksella ja
jtirjesttimiilld rahoitus vakuutusmaksu-
jen takaisinlainausjdrjestelmiin avulla.

Usein on sanottu, ettii 1960-Iuku on
jddv5 maamme historiaan eliikepolitii-
kan vuosikymmenend. Samoin on sanot-
tu, ettii eliikepolitiikan kehityksessd ta-
loudellisten voimavarojen asettamat ra-
joitukset pakosta johtavat vastaisuu-
dessa olennaisesti 1960-luvulla nouda-
tettua hitaampaan kehitysvauhtiin.
Juuri nyt on samanaikaisesti useiltakin
eri tahoilta korostettu, ettii taloudelli-
sen kehityksemme turvaamiseksi 1970-
luvulla meiddn on viilttiimiittd huoleh-
dittava tuotannollisten investointiemme
pitdmisestii varsin korkealla tasolla.
Ptklille on oltu yksimielisiii mytis siitii,
ettii vain td115 tavoin voimme vastai-
suudessa turvata kilpailukykymme,
tytillisyytemme ja sosiaalipolitiikkam
me kehittdmisen. Investointien pittimi-
nen korkealla tasolla ei kuitenkaan ole
mahdollista, mikiili samanaikaisesti
kiiytiimme erittdin runsaasti varoja so-
siaalipolitiikan sektorilla. Voimassa ole-
va lainsiiiidiintiimme johtaa sindnsii jo
varsin voimakkaaseen sosiaalimenojen
kasvuun 1970-luvulla. Lisiiksi on talou-
temmekin kehittdmisen kannalta ilmei-



taloudellisesti merkitsee tehty runsaan
600 milj. markan vuotuiset kustannuk-
set aiheuttava ratkaisu' Jotta tiimii
mddrd kdvisi konkreettiseksi mainitsen,
ettd

- summalla olisi voitu maksaa teolli-
suustycintekijtiiden keskipalkka so-
siaalimenoineen noin 28 000 tyiinteki-
jiille vuodessa,

- mddrdlld olisi voitu luoda keskisuu-
reen ja pieneen teollisuuteen noin
20 000 uutta tycipaikkaa,

- mtidrd on suunnilleen yhtii suuri kuin
metallituoteteollisuuden tai graafisen
teollisuuden vuotuinen jalostusarvo,

- summa on hieman suuremPi kuin
valtion elSkkeisiin kiiytetty koko
miiiirii vuonna 1971.

Edelleen ratkaisun taloudellisia vai-
kutuksia tarkasteltaessa on todettava,
ettd se ja vuosilomien pidentdminen
ensi vuonna kolmesta viikosta neljiiiin
viikkoon yhteensd merkitsevdt meno-
erdd, joka jo ylittiiti kansantaloutemme
keskimiiiiriiisen tuottavuuden kasvun'
Kun ei liene mahdollista, ettii ensi vuo-

den tyrimarkkinaratkaisuissa pidiittiiy-
dyttiiisiin kokonaan palkkojen korotta-
misesta, uhkaa eliikepommi aikaansaa-
la tilanteen, jossa vakavan inflaation
vdlttdminen ndyttdd perin vaikealta.
Pddlle pdiitteeksi el6keratkaisun kus-
tannusvaikutus alkaa ajankohtana, jol-
loin ilmeisesti kipeimmin kaivattaisiin
voimakasta investointitoimntaa talou-
dellisen aktiviteetin lisddmiseksi.

Maamme etiikepolitiikkaa on usein
aiheettakin moitittu suunnittelematto-
muudesta ja hajanaisuudesta. Moitteita
ovat ehkii useimmin esittdneet poliiti-
kot. Nyt tehdyn ratkaisun asiasisiiltti
tuskin kuitenkaan kestdd asiallista kri-
tiikkia ja varmaa on, etteiviit sen ta-
loudelliset vaikutukset tiiytii jiirkeviin
taloudenpidon vdhimmdisvaatimuksia.
Hetken huumassa poliittisin perustein
tehty elSkeratkaisu vaikeuttaa lisiiksi
olennaisesti eliikejiirjestelmiemme ke-
hittiimistd mahdollisimman harmooni-
seksi kokonaisuudeksi ja siirtiiii tiirkeiit-
kin ttihdn suuntaan vaikuttavat rat-
kaisut kaukana tulevaisuudessa suori-
tettaviksi.
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tilen
sosiaaliturvan
tarve anvioidaan ?

Kesdkuun puolivdliss6 Helsingissd pi-
detyn pohjoismaisen sosiaalivakuutus-
kokouksen keskeisiii aiheita olivat tyii-
kyvyttiimyyden m66rittely, lddkehoidon
ja hammashoidon korvaaminen, erilais-
ten korvausten niveltEminen sosiaali-
vakuutukseen, tyiitttimien ja tyiikyvyt-
ttimien turvan tarve sekii turvajdrjes-
telm6n ja yleistin vdlinen kosketus. Kes-
kustelluimmaksi aiheeksi muodostui -kuten ennalta tiedettiin odottaa - osas-
topiiiillikkii Margaretha Aarnion val-
mistelema kysymys avioliiton vaikutuk-
sista sosiaalivakuutusjlrjestelmfin to-
teutumisessa.

Perhekohtaisesta yksiltikohtaiseen
turva-ajatteluun

Aarnio totesi, ettd avioliiton vaikutusta
etuuksiin koskevat sddnniikset ovat
useimmissa ldnsimaisissa sosiaalivakuu-
tusjdrjestelmissd sellaisia, ettd ne aina-
kin Pohjoismaissa nykyisin vallitsevaa
tilannetta ajatellen ntiytttiviit monessa
suhteessa vanhentuneilta. Niitd laadit-
taessa on liihttikohtana ollut elinikiii-
nen avioliitto, jossa mies huolehtii per-
heen elatuksesta ja vaimo on taloudelli-
sesti hiinestii tdysin riipppuvainen.

Sosiaali- ja terveysministeri Osmo l(aipai-
nen avaa kahdeksannen pohjoismaisen so-
siaalivakuutuskokouksen Rakennusmesta-
rien talossa Helsingiss?i 14, 6. 1972,
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Kuitenkaan ei avioliiton endd nykyisin
liiheskiiiin aina tarvitse merkitd tosi-
asiallista huoltosuhdetta aviopuolisoi-
den vdlillii. Toisaalta taas on olemassa
paljon huoltosuhteita, jotka eiviit pe-
rustu voimassa olevaan avioliittoon.
Avioerojen mddrdn voimakasa kasvu ja
muutos suhtautumisessa avioliiton ul-
kopuolella syntyviin lapsiin ovat joh-
taneet siihen, ettd yksinhuoltajina toi-
mivien naisten ja miesten osuus kaikis-
ta alaikiiisten lasten huoltajista on jat-
kuvasti kasvanut. Samoin on kasvanut
niiden perheiden osuus, joissa kdytiin-
ndssd eletdiin avioliittoon perustuvan
"normaaliperheen" tavoin, mutta joissa
muodollista avioliittoa ei o1e solmittu.

Seurauksena yhteiskunnallisista muu-
toksista on, ettd jotkut ryhmdt saavat
nykyisin vanhentuneiden sddnnijsten
perusteella selviisti aiheettomia kor-
vauksia sosiaalivakuutusjdrjestelmistS,
kun taas toiset ryhmiit, jotka olisivat
korvauksen tarpeessa, jdtiviit samojen
sddnntisten takia "vdliinputoajiksi".

Jos sosiaalivakuutuksen tehtdviiksi
edelleen katsotaan, paitsi vakuutetun
oman, myds hdnestd taloudellisesti riip-
puvien henkiltiiden toimeentulon tur-
vaaminen tietyissd riskitilanteissa, voi-
daan jo edellii esitetyn valossa todeta,
ettii nykyiset sdiinntjkset eiviit pysty
ttitii tehtiivdd endd tyydyttiiviisti hoita-
maan. Ndin ollen olisi jo aika liihteii
pyrkimiiiin kohti todellisia olosuhteita
paremmin vastaavia sdiinniiksid kaikil-
la sosiaalivakuutuksen sektoreilla.
Siidnntisten modernisoiminen on joka
tapauksessa hidas prosessi. Nimen-
omaan niiltd osin, joissa uusi ajattelu
merkitsisi joidenkin nykyisten etujen
poistamista tai pienentiimistd, olisi siir-

tymiikauden ilmeisesti oltava melko
pitkd. Vielti kauan tulee esiintymiiiin
tapauksia, joissa nykvisten kaltaiset
sddnntikset antavat myiis tarkoituksen-
mukaista suojaa. Koska niist6 aiheutu-
vien epiitarkoituksenmukaisten seu-
rausten osuus kuitenkin niiyttdii jatku-
vasti kasvavan, olisi jiirkeviiii jo melko
pian pyrkiii siihen vaiheeseen, ettii
avioliiton huomioonottaminen ei eniiii
olisi yleisend piiiisdiint6nii vaan se

muuttuisi pikemminkin poikkeussdiin-
ndksi, joka estdisi etujen menetykset
siirtymiikautena sieIld, missii niiden sdi-
lyttdminen on tarpeen' Jotta avioliit-
toon sidotut etuudet vdhitellen voitai-
siin kokonaan poistaa, olisi sosiaaliva-
kuutuksen muilla pcrustcilla antamaa
turvaa kehitettiivii. Tdmii koskisi ni-
menomaan niitii henkil6ryhmid, joiden
suojaksi nykyiset avioliittoon perustu-
vat siiiinntikset alunperin oli tarkoitettu,
eli lapsia ja palkatonta kotitytitii omais-
tensa hyvdksi tekevid henkiltiitii.

Lopullisena tavoitteena tulisi olla,
ettii sosiaalivakuutuksen tarjoama tur-
va kohdistuisi kaikkiin aikuisiin hen-
kiltiihin lkoko ajan yksildinii heiddn
kulloisistakin perhe- ym. henkiltikohtai-
sista suhteistaan riippumatta. Lasten
osalta taas sosiaalivakuutuksen tulisi
peittdii kaikki heidiin toimeentuloaan
uhkaavat erilaiset riskit riippumatta
siitd, minkdmuotoisessa perheyhteisdssd
lapsi sattuu el5miiiin.

Kuka on tyiikyvyttin?

Yksiltin ty<ikyvyn miiiirittely raskaissa
ja siten fyysisesti vaativissa ammateis-
sa oli esilld kokouksen eldkejaostossa.
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Tdllaisia ammatteja ovat esim. ulko-
tytit, kaivosty6, maataloustyti ja vam-
mautuneen kannalta mm. yksitoikkoi-
nen tyti, raskaat tytiasennot ja sellaiset
hiiiridtekijtit kuin melu, ptily ja veto.
Tydkyvyn mdiirittelyssd ollaan pohjois-
maissa yhii enemmdn pdiitymiissd koko-
naisvaltaiseen ndkemykseen, ts. yksilcin
koko eliimiintilanne muine tycinsaanti-
mahdollisuuksineen selvitetddn.

Raskasta ty6tii tekevA tarvitsee hyvdt
keuhkot ja vahvan syddmen, sanoi alus-
tuksessaan vakuutusyliliitikiiri Stefan
Gu dn a s o n Islannista. Raskaissa am-
mateissa aiheuttavat monet verenkierto-
elinten sairaudet, kuten sepelvaltimo-
sairaudet, verisuonten kalkkeutuma,
syddnvika ja sairaalloiset verenpaineen
muutokset helposti tytikyvytttimyyden.
Raskas ty6 aiheuttaa elimistijlle suu-
ren rasituksen ja edellyttdti siniinsii jo
vankkaa kehon rakennetta.

Puhuja totesi, ettii ty6kyvyn mddrit-
telyssii on aina otettava huomioon ter-
veydentilan lisdksi sosiaaliset olosuh-
teet sekd mahdollisuudet saada tydtd.
Kilpailussa tytimarkkinoilla vammau-
tunut on aina alakynnessd. Arvioitaes-
sa vammautuneen kykyii raskaaseen
tydhdn, on otettava huomioon mytis,
ettd hyviit kotiolot ja ympiirist6 vai-
kuttavii toimintakykyyn. Mytis asuin-
paikalla ja tytipaikkakunnalla on mer-
kitys vammaisen selviytymisessd, esi-
merkiksi liikenne ja suuri henkiltikunta
voivat vaikeuttaa ty6,ntekoa.

Ylilddkdri H. J. Rinne totesi, ettei
tytikyvyn arvioinnissa tarvittavaa ryh-
mittelyti ja luokittelua tytin fyysisen
vaativuuden mukaan ole olemassL gil-
loin kun asianoqlaisen vammautuneen
ldiiketieteelliset ttiydtikset eivdt ole ai-

van llmeisi{-t-arvitaan usein laajakin
selvitys ennen kuin asianomaisen tyti-
kyky on m5iiriteltdvissd. Ltitiketieteelli-
set perusteet vaihtelevat jossain miiArin
eri maissa. Pohjoismaissa on yhii enem-
mdn voittanut alaa vammautuneen ti-
lanteen kokonaisvaltainen selvitys, jon-
ka mukaan otetaan huomioon henkilcin
aikaisemmat eldmdnvaiheet, lSdketie-
teelliset tutkimustulokset, koulunkiiyn-
ti, ammattitaito, persoonallisuustekjiit,
ympdrist<itekijdt, tytillisyystilanne jne.
alkaa olla yhii yleisempi. Tiimd on tie-
tysti oikein, mutta samalla on kuiten-
kin aina muistettava riittdvdn lii6ke-
tieteellisen selvityksen merkitys.

Mahdollisuudet siirtyd fyysisesti ra-
sittavasta ammatista vdhemmiin rasitta-
vaan on aina tutkittava. Tiissii tarvi-
taan tytivoimaviranomaisten apua.
"Maantieteellinen" tytikyvytttimyys voi
kuitenkin olla esteenl tdllaisille toimen-
piteille. Varsinkin vanhempien ihmis-
ten, joilla on jo perhe- ja asunto-olo-
suhteet, on vaikea muuttaa toiselle
paikkakunnalle, missi kevyemmiin tytin
saaminen olisi helpompaa. Tilanteen
valaiseminen vaatiikin useimmiten eri
asiantuntijoiden ryhmdtytitd.

Valtuutettu Ole Thomson (Tanska)
uskoi, ettii rdjdhdysmiiinen tekninen
edistyminen ja parantuneet elinehdot
tulevaisuudessa tulevat vieldkin alen-
tamaan vaatimusta fyysisestd tytipanok-
sesta. Yhd harvemmat ihmiset tekeviit
tulevaisuudessa sitfl tytitii, mitii nyky-
iiiin pidetiiiin raskaana. T6mii, kehitys-
kulun yhdessd liiiikArinhoidon saamisen
mahdollisuuksien parantumisen kanssa
luulisi aiheuttavan, ettd yhii harvem-
mat tulevaisuudessa tarvitsevat ty6ky-
vytttimyyseldkettii, samalla kun voi
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Pohjoismaisen sosiaalivakuutuskokouksen varapuheenjohtaja Heimer Sundberg (oikealla) ia
toimitusjohtaja Juhani Salminen toivottavat tervetulleeksi Islannin kansallisen eliiketur-
valaitoksen piiiijohtajan Sigurdur Ingimundarssonin.

olettaa, ettd haitta-aste tulisi usein ole-
maan alhaisempi. Tellaista johtopdiitds-
tii on ehkti kuitenkin vaarallista tehdii,
koska on odotettavissa, etta tulevaisuu-
dessa tytikyvytttimyystapauksissa ta-
pahtuva arvioiminen tulee yhd enem-
miin ottamaan huomioon sosiaalisia te-

liiiikinndllisen
.te tulee kokonaan navlamaan.

@llinentyti-
kyvyttcimyys on yleensii aina suurempi
kuin jos- sitii mitattaisiin vain ty6kyvyt-
ttimyystaulukoiden perusteella ottamat-
ta huomioon todellista ansionmenetys-
te. Meko lieva selkiivamma saattaa

tehdd raskaan tytin tekijiistii tiiysin tyti-
kyvytttimiin, mutta ei ole merktsevii
muissa ammateissa. RrrL"lq,tytin teki-
dn kuntoutusmahdollisuudet ovat pie-

nemm6t, heill6 on yksipuolisempi kou-
lutui ja heidiin tytipaikkansa sijaitsee
usein paikkakunnalla, jonka elinkeino-
eliimii o1 1a:o_!t!uaut. Pohjoismaissa ol-
laankin yleisesti sitd mieltii, etti

on
va

m'd; f' NorjaEta. Arvioita-
essa raskaan tytin tekijtin tytikyvyttti-
myytti on usein vaikea arvioida, joh-
tuuko menetetty tytikyky liiiiketieteelli-
sistd seikoista vai pA6asiallisesti muus-
ta, kuten i5n mukaan tuomasta voimien
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heikkenemisestii. Jos ty<intekijii on me-
nettdnyt tydkykyAdn viihintAdn puolel-
la, selvitetiiiin Norjassa asianomaisen
mahdollisuus kevyempiidn ammattiin.
Uudelleensijoitus on Norjassa osoittau-
tunut vaikeaksi raskaan ty<in tekij<ii-
den ja vanhempien henkiltjiden kohdal-
la.

Toimeentulovaikeudet ennen eliikeikiiii

Onko ikdiintyvtin tycintekij6n toimeen-
tulo turvattava ennenaikaisella kansan-
eldkkeelld vai erityiselld turvallisuus-
vakuutuksella? Tiim5 kysymys o1i eI6-
kejaoston toisena aiheena; sitii kiisitet-
tiin Tanskan sairaskassalaitoksen johta-
jan Alice Bruunin alustuksen poh-
jalla. Eldkeikii on Pohjoismaista alhai-
sin Suomessa (65) ja korkein Norjassa
(70), muissa 67 vuotta. Eliikeikiid ldhes-
tyvien, tycimarkkinoiiia helposti syrjliy-
tettiivien vanhojen tyiintekijciiden elii-
keturva on kaikissa Pohjoismaissa jdr-
jestetty erilaisin, toisista poikkeavin
ratkaisuin.

Vanhuuseliikkeen ikdrajan asettami-
nen riippuu tietyssd mddrin siitd, miten
vanhuudentuki yhdistetdiin tycituloih'in.
Tdstiikin riippumatta tulee olemaan ,,so-

siaalisia hiividjid", jotka eivdt kykene
selviytymii5n siihen asti, kun ovat pdiis-
seet eliikeikSSn.

Sosiaaliselta ja ldiiketieteelliseltti
kannalta voidaan pitiid onnettomana,
ettd taas tdysin tytikykyiset ihmiset pel-
kdn i5n perusteella pakotetaan joutilai-
suuteen, sanoi johtaja Bruun. Sosiaali-
selta kannalta se on epdtyydyttiiviid
siksi, ettii jo siirtyminen vanhuuseliik-
keelle normaalisti merkitsee tuntuvaa

tulon laskua. LAiiketieteelliselt6 taholta
on taas huomautettu, ettd pakollinen
joutenolo usein nopeuttaa vanhuksen
heikkenemistA sekd psyykkisesti ettd
fyysisesti: vanhukset, joilia ei ole mi-
tdiin, mihin ryhty5, menettdvdt el6mdn-
halunsa ja taas ne, joilla on vielii kun-
toaan vastaavaa tyritd tai askartelua,
selviytyvdt yleensd paremmin. Iktiiin-
tyvien pysymiseen tydssd vaikuttaa rat-
kaisevasti maan tydllisyystilanne. Ty6n-
antajien ja tyiitoverien suhtautuminen
vaikuttaa mytis siihen, miten kauan
vanhusten on oltava tuotantoeldmiissii
ja miiloin heidiin olisi jdtettdvd paik-
kansa nuoremmille.

Ennenaikainen kansaneliike annetaan
Tanskassa 60-vuotiaille, Suomessa 60
vuotta tdyttdneille yksindisille naisille
sekd pitkiiaikaisesti tytittcimilte, Norjas-
sa 67-vuotiaille, joiden tycikyky on alen-
tunut ja Ruotsissa 63 vuotta tiiyttiineil-
le. Kysymys on kuitenkin siitd, ovatko
erilaiset erivapaussdiinnrit riitttivdn vdl-
jiii tyydyttiimddn niiden vanhusten eld-
ketarpeen, jotka ovat heikossa asemas-
sa sairautensa tai yleisen tytitilanteen
ja yhteiskunnassa vallitsevien olosuh-
teiden vuoksi. Alustaja piti niiitd sddn-
n<iksiii yleensd aivan liian ankarina.
Kokonaisarviointi asianomaisen henki-
Icin koko eldmiintilanteesta, huomioon-
ottaen mytis puhtaasti sosiaaliset olo-
suhteet, olisi vdtttdmdtcin.

Sdiinntjkset ovat joustavimmat Tans-
kassa. Vuosien kuluessa sosiaaliset ja
taloudelliset tekijdt ovat alkaneet ndy-
telld ratkaisuissa yhii suurempaa osaa.
Hyvin huomattava osa ennenaikaisen
kansaneldkkeen hakijoista kuuluu sel-
laista tytit6 tekevien ryhmiin, jotka te-
keviit ruumiillista tydtii tai ammatti-
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ryhmiin, jotka ovat nykyaikaisessa yh-
teiskunnassa helposti haavoittuvassa
asemassa.

Pdtisiiiintcinii pidetddn, ettii ennenai-
kainen kansaneldke voidaan mytintdd,
kun seuraavat ehdot - tai useimmat
niistd - on tdytetty.

1. Normaaliin eliikeik66n aikaa 2-3
vuotta (eli miehet 65-vuotiaita, naiset
60-vuotiaita)

2. Vtihintdtin 5 vuotta samassa tyti-
paikassa

3. Ty<istd pois joutuminen johtuu

- liikkeen lopettamisesta

- tuotannon vdhentiimisestd

- rationalisoinnista

- hakijan kyvytttimyydestd pysyd
mukana tytitahdissa

4. Hakijalla ei mahdollisuutta tytit-
t<imyysavustukseen (joko siksi, ettd
avustus kiiytetty loppuun, tai siksi, et-
tei asianomainen ole ollut tai hdntEi ei
ole voitu ottaa tycitttimyyskassan jdse-
net ikdnsii vuoksi).

5. Huonot pysyvdt tycillistiimismah-
dollisuudet, eli tytinviilitys ei ole kyen-
nyt osoittamaan tytitl ja hakija itse on
turhaan tiettynii aj.anjaksona yrittdnyt
saada tytiti

Huolimatta tdstd melko lempeiistd
kdytiinniistd haluttaisiin eriiissd piireis-
sd lisdii lievennyksiii. On esimerkiksi
harkittu uuden sosiaalisen etuuden
"uudelleensijoittamisetuuden" kiiyt-
ttitinottoa ammatistaan pois joutuvia
vanhuksia varten. Tdlltiin on ajateltu
etuutta, joka on koulutus- ja kuntout-
tamistoimenpiteiden ja sosiaalisten eld-
kejdrjestelyjen vdlimuoto.

Turvallisuusvakuutus ehkl paras
ratkaisu?

Ikddntyvdn tycivoiman turvaaminen en-
nen eldkeikdd tapahtuisi ilmeisesti jdr-
kevimmin yleiselld turvallisuusvakuu-
tuksella, joka korvaisi tulonmenetykset,
johtuivatpa ne ldiiketieteellisistd ja so-
siaalisista syistii tai tycitilanteesta.

Tiitii korosti johtaja Sven Bohman
(Ruotsi), joka totesi kehityksen kulun
Ruotsissa edellyttiiviin ensi tilassa ylei-
sen elikeidn alentamista 67 vuodesta
65 vuoteen ja siitdkin mahdollisesti
alaspiiin. Tiillainen uudistus on kuiten-
kin kallis ja se voidaan ehkd toteuttaa
vain asteittain pitkiin ajan kuluessa.

Jo nyt voidaan Ruotsissa siirtyii eldk-
keelle 63-vuotiaana, mutta se merkitsee
alennettua eldkettd. On katsottu parem-
maksi muuttaa tydkyvytttimyyseliikkei-
den perusteita siten, ettii tytikyvyttti-
myyseliike voidaan mydnttid henkiltille,
jonka ei ole mahdollista saada henki-
selle ja ruumiilliselle kunnolleen sopi-
vaa tytitii. Erityisesti t6llii tdhddtiidn
63 vuotta tiiyttiineiden, vakinaisessa an-
siotytissd joko palkansaajina tai yrittS-
jinii toimineiden henkilciiden toimeen-
tulon turvaamiseen. Poikkzustapauk-
sissa elSkettd voidaan mydntiii myds
60 vuoden idstii alkaen. Lainmuutos an-
taa vanhalle tytintekijiille tavallaan va-
linnan mahdollisuuden tytinteon ja eliik-
keen vdlilld silloin, kun hdnelle sopi-
vaa tytitd ei ole saatavissa ja ldiiketie-
teellinen perusvaatimus eliikkeen saa-
miseksi on tiiytetty. TAllaisena perus-
vaatimuksena pidettitin mm. ruumiilli-
sen tai henkisen suorituskyvyn alene-
mista, joka on yhteydessii iktiiintymi-
seen.
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Tdmii uudistus ei kata kaikkia ja eri-
tyisesti ammattiyhdistysliike on arvos-
tellut sitd, ettd tycikyvyttcimyyden mdii-
rittelyssd edelleen pidetiidn kiinni ldd-
ketieteellisestti tekijdstS. Tdmdn taus-
talla on riittdmiittjn tycittdmyysturva
ja sen tiiydentdjdnd valtion tycimarkki-
naturva. Toisaalta yleistii vakuutusta
ja toisaalta tycitt6myysvakuutusta ja
tydmarkkinaturva ei ole mitenktidn yh-
teensovitettu, joten jdrjestelmiistd'vd-
liinputoajia' on.

Viihimmiiistoimeentulo nykyisten
jflrjestelmien tilalle

sdddiintcicin, j oka selviisti osoittaisi mycis
ne tapaukset, jolloin asianomainen jdisi
ilman tiettyjd etuja. Nykyisin Norjassa
tydkyvyttcimyyselSkkeen saa henkilci,
jolla on "sairaus, vika tai vamma" sekd
ett6 vammaisuus alentaa ansiomahdolli-
suuksia viihintddn 50 prosentilta. Alle
?0-vuotias norjalainen ei voi saada min-
kddnlaista tukea, ellei hiinen tycikyvyt-
tdmyytensd aiheudu ISSketieteellisistti
syistd. Tiitd puhuja pitd eptikohtana. Ei
kai voi olla oikein, ettd "terve" ihmi-
nen, joka ansaitsee 10 000 kruunua vuo-
dessa, j56 vakuutusta ilman samalla
kun 20 000 kruunua ansaitseva voi saa-
da puolen tydkyvyttdmyyseliikkeen sik-
si, ettd hdnen tytikykynsii on alentunut,
ja ettii hdn "terveenS" voisi ansaita
40 000 kruunua.

El6kejiirjestelmiin tehtdvd on huoleh-
tia toimeentulon jatkumisesta sen jiil-
keen kun tytitulot syystii tai toisesta
jtiiiviit pois tai pienenevdt mitdttcimiksi.
Sosiaalivakuutuksessa on toisiakin jdr-
jestelyjii, kuten sairausvakuutus ja ty<it-
tcimyyskorvaus, joilla lyhytaikaisesti on
sama tarkoitus, totesi maisteri Jouko
S i rk e s aI o. Ndiden jdrjestelmien
tytinjakoa ja sitii, ettei kukaan "putoaisi
v6liin" - johtaja Bruunin termi "socia-
le tabere" merkinnee suunnilleen sa-
maa - on eliikejiirjestelmdkomitea Suo-
messa tutkinut viime vuosina useissa
osamietinntjissiiiin. Joustavaan ja tar-
koituksenmukaiseen tytinjakoon pddse-
mistd estiiii kuitenkin monissa tapauk-
sissa korvaustason ero eri jdrjestelmis-
sii. Ilmeistii on, ettd voimaantulovai-
heen edistyessd kasvavista eldkkeistd
Id olevan kysymyksen merkitys kasvaa.

ElSkevakuutuksella on kahdenlaiset
rnahdollisuudet tarjota palveluksiaan,
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Nykyisessd sosiaalivakuutusjirjestel-
miissd on niin paljon puutteita, ettii
hyvAlld syyllii voidaan kysyd, kannat-
taako jdrjestelmiiii sen nykyisessd muo-
dossa lainkaan ylldpitdd, sanoi Norjan
Rikstrygdeverketin johtaja Bjorn I.
W a I m a n. Puhujan mielest5 olemme jo
kauan sitten saavuttaneet sen vaiheen,
ettii yhteiskunta voi toteuttaa yleisen
vdhemmistdtoimeentuloj drj estelmdn.

Lisiieliikejdrjestelmiin tarkoituksena
on turvata tietty saavutettu taloudelli-
nen taso. Voidaanko hyviiksyii sellai-
nen tulonjako, joka pitiiii etusijalla sitii,
ettii toinen saa olla paremmassa ase-
massa kuin toinen kuin sitd, ett6 kai-
kille jdrjestettdisiin hyviiksyttdvd vd-
himmiiistoimeentulo? KiisittSSkseni ei,
sanoi puhuja.

MS6ritelmii tycikyvyttcimyydestd on
Norjassa niin horjuva, ette kdytdnntissd
on hyvin sattumanvaraista, kuka saa
ja kuka ei tytikyvytttimyyseldkettd. Uu-
tulee jatkuvasti halutumpia, ja nyt esil-
den jdrjestelmiin pittiisi pohjautua lain-



joko lieventdmiillii ja_llyd-e_ntdmtillii
tytikyvyttdmyysmddritelmddnsd, laaj en-
taa eldkkeensaantioikeutta tai sitten tie-
tylld kriteeriolla alentaa elSkeikdd niin,
ettd henkild saa vanhuuselSkkeen. Esi-
merkkind edellisistii on ty<itttimyyseld-
ke ja osaeldke, jiilkimmiiisistd rintama-
sotilaseldke. Eri maiden kohdalla etuuk-
sien mycintdmisehdot on kirjoitettu niin
eri tavoin, ettd niiden vertailu vaatisi
oikeastaan case-tyyppistii tytiliistti liipi-
ktiyntid.

Yrittiijiin tyiittiimyysturva

Kaikkien yrittdjien vakuuttamista mui-
den palkansaajien tapaan on esitetty
Ruotsissa, mainitsi toimistopiiSllikkt
Bernt E r i c i alustaessaan tydttiimyys-
vakuutusjaoston keskustelun. Yritttijdt
tulevat aina muodostamaan varsin pie-
nen ryhmiin vakuutetuista, Ruotsissa
heitd on n. 10 0/o ansiotytitii tekevistii.
Yrittdjien ja palkansaajien vdlinen raja
ei ole selvd, mutta yleens5 tytintekijiiksi
on katsottu henkilti, joka tekee ansio-
tytitd toisen lukuun ja johdon alaisena
korvausta vastaan eikd hiinellti itsel-
lddn ole palkattua tydvoimaa. Yrittiijd-
vakuutuksen piiriin olisi kuitenkin voi-
tava lukea mytis sellaiset ltihiryhmiit
kuten esimerkiksi yrityksen hoidossa
avustavat puolisot, jotka ovat osakkai-
na sekd my6s liikekumppanit ja useis-
sa tapauksissa mycis yritysten johtajat.
Nykyisen lain puitteissa on perustettu
jo yrittiijien tytittcimyyskassoja kalas-
tajia, bensiinimyyjid, ktisitytiliiisiii, teol-
lisuusyrittiijiA ja kauppiaita varten.

Yrittdjlin tycittdmyys perustuu hdnen
omaan pddttikseensii ja tiistti syystd on

vdltttimtitcintii laatia tiettyjii rajoituk-
sia yrittdjiin tyiitt<imyyskorvauksen suh-
teen. Ruotsissa on, kalastajien kassaa
lukuunottamatta, yrittdjdkassojen sdiin-
ntjt muotoiltu niin, ettii jtisentii pide-
tii5n tydttdmdnd, jos se yritys, jossa hdn
on osakkaana, liikekumppanina tai joh-
tajana, on lopettanut tai jos hdn muusta
syystd on siitd eronnut. Valtion taholta
on selvdsti tuotu julki, ettei tydttiimyys-
vakuutusta saa kriyttiid "pitdmddn hen-
gissd" heikosti kannattavia yrityksiii.
Kausiluonteisen yrityksen lakkautta-
mista ei hyvdksytd korvausperusteeksi.

Yrittiijiin sovelletaan palkansaajien
korvaussddnn<iksistd poikkeavia sddn-
nciksid karenssiajan ja tyiivoiman tar-
jonnan suhteen. Yrittiijii, joka voi odot-
taa epdtasaista tyiillisyytt6, ottaa las-
kelmissaan huomioon, ett6 liike tulee
kokemaan lamakausia. Toiseksi yrittiij?i
voi tietyissd puitteissa vaikuttaa tyti-
htjnsii ja siis myiis tyiittdmyyteensii.
Tdstti syystii lienee noudatettava pidem-
pdii karenssi/odotusaikaa kuin palkan-
saajien osalta.

Yrittiijiin, joka joutuu tytitttimdksi,
ttiytyy yleensd ottaa huomioon, ettd hii-
nen on ryhdyttiivti sen jdlkeen palkan-
saajaksi ja tdlldin, jos on kysymyksessd
vakinaisempi tyti, hdn siirtyy palkan-
saajien tytittiimyysvakuutuksen piiriin.
Mitd tulee yrittdjiille sopivaan tydhtin,
on tdssd noudatettava samoja s?itinttijii
kuin palkansaajien osalta. Ehdottomana
edellytyksenii yrittijdn tytittdmyyskor-
vaukselle on, ettd yrityksessd tehdyn
henkiltikohtaisen tytin on oltava lopus-
sa. Estettd sille, etti asianomainen ha-
kee tytitd tyiimarkkinoilta, ei mytiskiidn
saa olla. Yritttij5, joka myy kannatta-
van yrityksensd, on itse aiheuttanut
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tycitttimyytensd ja hdneltd on eviittivii
oikeus tycittrimyyskorvaukseen yhtd pit-
kiiltii ajalta kuin tytintekijalte vastaa-
vassa tilanteessa. Tdmd aika on Ruot-
sissa 28 piiiviiS. Erdissii tapauksissa td-
md karenssiaika tulee osoittautumaan
liian lyhyeksi. Pakkolunastuksen tai
muun vastaavan syyn aiheuttamaa yrit-
tdjdtoiminnasta luopumista ei sen sijaan
ole aiheellista pitdii itseaiheutettuna
tytittcimyytenii.

Yrittiijille tukirahasto

Yritttijtidn lienee vaikea soveltaa tydt-
tdmyysvakuutuksessa omaksuttuja peri-
aatteita - ennen kaikkea tytitt6myys-
ajan toteamisen osalta, mutta myds hy-
vin suuressa mddrin tydn vastaanotta-
miseen ndhden, sanoi hallitussihteeri
Tauno K o p o n e n. Yrittdjien taloudel-
linen tuki tytitt<imyysaikana olisi jdr-
jestettdvd muunlaisin toimenpitein, eh-
kii liihinnii yrittiijien tukirahastotoimen-
pitein. Yksityisvakuutuksen alalla on
olemassa keskeytysvakuutus, jolla kor-
vataan yrittEijiin toiminnan keskeyty-
misestii aiheutunut vahinko - vakuu-
tustapahtumina tosin ovat yrittAjdlle
sattunut palotapaturma tai koneen rik-
koutuminen. Ttistd ei ehkii olisi kauka-
na keskeytysvakuutuksen kehittiiminen
niin, ettii vakuutustapahtumana olisi
mytis tytittdmyys. Sopivimman jiirjes-
telmdn eli tukirahastojiirjestelmdn to-
teuttamisessa saattaisi ilmetd ylivoimai-
sia vaikeuksia nimenomaan yrittdjien
keskindisen yrittdjtikilpailun vuoksi.

Jos asennoidutaan mytinteisesti yrit-
tdjien tydttiimyysvakuutukseen, mit6
alustaja itse ei kannattanut, olisi va-

kuutukseen piidsymahdollisuus rajoitet-
tava koskemaan vain sellaisia yrittdjiii,
jotka ovat yrittdjdn ja palkkatycinteki-
jdn raja-alueella olevia tai ovat yrittii-
ji6 sellaisilla aloilla, etteivdt ty6ttti-
myysvakuutusta koskevat normit ole
vaikeasti sovellettavissa. Tiillaisia pien-
yrittiijid ovat ldhinnd kalastajat ja kdsi-
tytiliiiset.

Konttoripiidllikkti Aarsrud G a r I u n d
(Norja) oli sitti mieltii, ettd itsendiset
yrittdjdt, etenkin pienyritttijtit - ovat
saman turvan tarpeessa tytitttimyyden
sattuessa kuin palkansaajatkin. Ongel-
mana on, kuinka tlmii on toteutettavis-
sa, koska yleinen tyiitttimyysvakuutus
on luotu ja laskettu palkansaajia var-
ten.

Norjan tytitt6myysvakuutus kdsitti
aikaisemmin vain palkansaajat. Tietyt
tydntekijiiryhmdt, kuten kalastajat,
agentit, myyntimiehet ja maatalouden
perhetytivoima olivat tdlltiin vakuutuk-
sen ulkopuolella, koska niitd ei voitu
katsoa palkansaajiksi. Kun tyiittdmyys-
vakuutus Norjassa viime vuonna liitet-
tiin kansanvakuutusjdrjestelmiidn, sai-
vat myds ndmd mainitut ryhmdt oikeu-
den piiivdrahaan tyiitttimyyden kohda-
tessa.

Nykyisin on sddntcind, ettd ainoastaan
henkiltj, joka on ollut tytisuhteessa tie-
tyn mdiirdn viikkoja kolmena viimeksi
kuluneena kalenterivuonna, on oikeu-
tettu piiiviirahaan tytitttimyyden sattu-
essa.

Kun yrittiijiillii on oikeus tytittiimyys-
korvaukseen, syntyy ongelma ensinn6-
kin tyiittiimyyden toteamisessa ja toi-
seksi korvausmdiirdn miiiiriiiimisessii.
T5stii syystd on yrittdjid varten laadit-
tava erityissddnntiksiii.
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Garlund mainitsee esimerkkind, ettd
kalastajan on katsottava joutuneen tytit-
t<imEiksi ilman omaa syytddn, jos ka-
lastus on tullut mahdottomaksi huonon
siidn, jddesteiden, konerikon tai haaksi-
rikon, koneen vaihdon tms. sellaisen
syyn takia, tai jos on annettu kalastus-
kielto. Huonot kalastusmahdollisuudet
tai se, ettei saalista lainkaan saada, ei
oikeuta pdivdrahaan. Ty<ittdmyyttd on
lisdksi vaikea todeta kausikalastuksessa
aikoina, jolloin kalastusta ei yleensd
harjoiteta.

Muulla yrittdjiilld on oikeus pdivii-
rahaan 65 vuotta tiiytettyddn edellyt-
tden, ettd hdn viimeisten 5 kalenteri-
vuoden aikana on maksanut viihintddn
3 vuodelta jiisenmaksunsa kansanva-
kuutukseen. Site paitsi edellytetiidn,
ettd hiin on lopettanut yrittdjiitoimin-
tansa syistS, jotka ovat tehneet mah-
dottomaksi tai kohtuuttoman raskaaksi
hdnelle ansaita pddasiallinen toimeen-
tulonsa tiillii toiminnalla. Edelleen vaa-
ditaan, ettd hiin on ollut tydnviilityk-
sen kirjoissa tydnhakijana 4 viikkoa.

Yrittdjien tytitttimyysvakuutuksen
jdrjestiiminen on kaikkialla tuottanut
melkoisia vaikeuksia. Yksityisyrittiijien
ja palkkatytintekijdiden vdlistti eroa on
ollut vaikea miidritellii, samoin vakuu-
tussumman laskemisperustaa, sanoi val-
tuutettu PauI E. G r ii n Tanskasta.

Uuden tyiittdmyysvakuutuslain mu-
kaan on Tanskassa henkildllii, joka
osittain eliittiiti itsensii itsendisenii yrit-
tiijiind, mahdollisuus tdstii huolimatta
pddstS tytimarkkinoille. Uuden lain mu-
kaan eriidt yrittdjdt voivat saada pdivii-
rahaa 6 kuukauden vakuutusjdsenyy-
den jiilkeen. Ttimii koskee yrittiijid, jot-
ka viihintiiiin 2 vuoden ajan ennen jii-

senyyden hakemista toimintansa laa-
juuden vuoksi eivdt aikaisempien sddn-
n<isten mukaan ole voineet kuulua va-
kuutuslain piiriin.

Aina kuitenkin edellytetddn, ettti yrit-
tdjdn, joka haluaa liittyii jiiseneksi en-
nen kuin hdn saa pdivdrahaoikeuden,
on osoitettava, ettd hiin on mytis palk-
katytintekijii ennen kuin hiin saa tiimiin
oikeuden. Yrittdjiin, joka haluaa pysyA
jdsenenS, on osoitettava, ett6 hdn vaki-
tuisesti on palkkatytintekijti.

Kun tai jos pdivdrahaoikeus esiintyy,
on pdivdrahaa vdhennettiivii yksityis-
yrityksen laajuudesta riippuen. Vakuu-
tetun on sen takia viikoittain ilmoitet-
tava kuinka monta tuntia hiin on kiiyt-
tiinyt omaan yritykseen - vuorokauden
ajasta riippumatta.

Tyiinviilitys pyrkii nopeaan
tiedottamiseen

Avoimet vastaanotot ja puhelinilmoit-
tautuminen ovat tytinvdlityksen uusia
toimintamuotoja, joita pohjoismaissa
on kokeiltu mahdollisimman tehokkaan
tycinviilityksen aikaansaamiseksi.

Tanskassa on tytittiimyyskassoilla ja
tydnviilityksellS erittiiin kiinted yhteis-
toiminta. Jos tytittiimyyskassan jdsen
sanotaan irti, on tiistd tehtiivd ilmoitus
tytinviilitykselle. Tytitt6myyskassat ovat
myds velvollisia antamaan tytinviilityk-
selle tietoja eri tyiipaikoista, tydn laa-
dusta, avoimista paikoista, mahdollisis-
ta tycivoiman supistuksista jne. Kassoil-
Ia on myds velvollisuus kehottaa tyiin-
antajia hakemaan tytintekijtiitii tytin-
vdlityksen kautta, sanoi tytimarkkina-
hallituksen konttoripddllikkti Else B a s-
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s e. Samalla kassat ovat mytis velvolli-
sia antamaan tytinviilitykselle jdsenis-
tiidn tietoja, jotka ovat tydnvdlityksen
kannalta tarpeen. Tyrinvdlitys ja ty<ittti-
myyskassat toimivat myiis yhteistycissd
kassan jiisenid koulutettaessa ja uudel-
leenkoulutettaessa. Niin ik55n pyritdiin
siirtdmiidn tytivoimaa vaikeilta alitycil-
lisyysalueilta niihin osiin maata, missd
on tycitd saatavissa. On syytti kuitenkin
korostaa, ettii kassaan kuulumattomat
saavat samanlaisen palvelun.

Puhuja korosti tehokkaan, nopean ja
kaavoihin kangistumattoman tydnviili-
tyksen merkitystii aktiivisen tydmarkki-
napolitiikan osana. Tycinvdlitystd uu-
delleen jdrjestettiiessd Tanskassa kiin-
nitet5iin huomiota tytitt<imiin ja tytin-
viilityksen riitttivdln yhteydenpitoon.
Pdivittdinen yhteys olisi tiirkeii tytin-
saannin kannalta. Avoin jiirjestelmii
Ruotsin tapaan, ereiiinlainen itsepalvelu
olisi asiallista sellaisille tycinhakijoille,
jotka selviytyviit itse paikan etsimises-
s5, kunhan heille annetaan tarpeeksi tie-
toja tyiinsaantimahdollisuuksista. Nyt
monet tydttcimdt kddntyvdt tarpeetto-
man paljon tyiittcimyyskassan puoleen,
vaikka tycinvdlitys olisi usein oikeampi
osoite. Tiimd osoittaa, ette yhteydenpi-
toon on syytii kiinnittdd enemmdn huo-
miota.

Ruotsin tydnvdlitys on kokeillut pu-
helinilmoittautumista ja avoimien tyd-
paikkojen listoja, mutta ndistd teknisis-
tii mahdollisuuksista huolimatta hen-
kilijkohtainen koketus tytinhakijaan on
ehdottoman vdlttiimiittin. OsastopSSllik-
kci Algot E 1f Ruotsin tyiimarkkinahal-
lituksesta piti tdrke5nd, ettii tytinhaki-
ja ainakin ensimmiiisellii kerralla kiiy
henkiltikohtaisesti tytinviilityksessd, jol-

loin tytinv6litys saa tarpeelliset tiedot
hakijan omista toivomuksista.

Uutta kokeilua Ruotsin tytinviitityk-
sessii edustavat myds avoimet asiakas-
vastaanotot, joissa tytinhakijoille anne-
taan tietoja avoimista tytipaikoista il-
man, ettd heiddt kortistoidaan tydnha-
kijoiksi. Niin ikdiin Ruotsissa on kokeil-
tu tytinvdlityksen osuuden lisiiiimistii
tytipaikan etsimisessii siten, ettii tycin-
hakija saa kdynnistiiA viilityksessd mer-
kinndn omaan korttiinsa ja tiimdn jdl-
keen tycinvdlityksen tehtdvdksi jiiti ty<i-
paikan etsiminen ja yhteyden ottami-
nen tytinhakijaan. Tdmd vaatii ty<invdli-
tykseltd suurta aktiivisuutta. Ruotsin
kokeilujiirjestelmdssii kehotetaan mytis
tyiinhakijaa ilmoittamaan tytinvdlityk-
selle, kun hiin on saanut tytin, joka kes-
tdii vdhintti5n 14 pdivdii. Tdllainen il-
moitus voidaan lAhettiiii maksuttomasti
postikortilla. Ndin jtid tytinvdlitys vali-
tettavasti ilman niitd tietoja, jotka saa-
taisiin pakollisella viikottaisella ilmoit-
tautumisella. Pysyvii yhteys tytinvdli-
tykseen lisiiA sitii paitsi tycihakijan tur-
vallisuuden tunnetta ja juuri vaara td-
mdn puuttumisesta aiheuttaa eniten ar-
vostelua Ruotsin joustavassa tytinviili-
tyskokeilussa.

Osastopiidllikkti Elf piti tdrkednd
tytinvdlityksen hyvdii informaatiotasoa.
Tydnviilityksen on pysyttdvii ajan tasal-
la tytimarkkinatilanteesta ja siind ta-
pahtuvista virtauksista. Ruotsissa viime
aikoina paljon pohdittu kysymysmerk-
ki on tytinantaja, jolla eivdt tyiintekijdt
pysy. Millaisin edellytyksin tdllainen
tydnantaja voidaan pitiiti tycinviilityksen
listoilla? Ruotsissa tapahtuu telle het-
kelld joka kolmas tytinvdlitys julkisen
tydnvdlityksen kautta. Vaikeasti yh-
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teensovitettava on ihannetavoite saada
jokaiselle tytinantajalle paras mahdol-
linen tyOvoima ja jokaiselle tycinteki-
jiille hdnelle parhaiten sopiva toimi.

Norja on valinnut muista Pohjois-
maista poikkeavan k6ytdnntin tytitt6-
mdn aseman turvaamisessa. Myiis tyiit-
ttimyysvakuutus on tydnviilityksen hoi-
dossa, joten tytittcimiin ei tarvitse asioi-
da kuin yhden viranomaisen kanssa.
Kielteistd tietenkin on se, ettd vaikeina
tycittrimyysaikoina tytinvdlitystehtiivdt
joutuvat toissijaisiksi ja korvausasiat
ensisijaisiksi, sanoi apulaisjohtaja Boye
Bryn tyrimarkkinahallituksesta (ar-
beidsdirektoratet). Ty<ivoimaviranomai-
sen ensimmdinen tehtdvd on kuitenkin
aina pyrkiS sijoittamaan tydttin hiinelle
sopivaan tydhiin.

Ellei tydhtinsijoittaminen ole mah-
dollista, on tydnviilityksen valvottava
tydtt<imdn etua lakisddteisen korvauk-
sen saamiseksi antamalla htinelle tdtd
koskevat tarpeelliset tiedot, avustamal-
Ia hakemusten ja mahdollisten valitus-
ten teossa ja muissa tytitttimiin oikeuk-
sissa.

Tytittrimdn ja tytinviilityksen sddnntil-
linen yhteys on tdrked. Norjassa pide-
tddn vdlttdmdtttimiind viikon vdlein ta-
pahtuvaa ilmoittautumista, 65 vuotta
tiiyttiineiden osalta kuitenkin kahta
viikkoa (etiikeikii on Norjassa 70 vuot-
ta). Kokemukset kirjallisesta ilmoittau-
tumisesta eivdt mydskiiiin ole huonot.
Pitkien etiiisyyksien vuoksi sellainen on
Norjassa jopa viilttiimiittintd.

Suomessa on saatu sellaisia kokemuk-
sia, etteivdt kaikki tycinhakija- eivtitkii
mycis tyciantaja-asiakkaat tarvitse ei-
vdtkd haluakaan pitkdlle vietyd valin-

tamenettelyd, sanoi hallitussihteeri
Veikko Kanerva.

Uusina tiedottavina palvelumuotoina
on jo muutamissa toimistoissa otettu
kiiyttcitin avoviilitys ja neuvontapiste.
Avovdlityksessd julkistetaan huomatta-
va osa avoimista tydpaikoista tydnanta-
jan suostumuksella kaikkien tydnhakija-
asiakkaiden niihtdviiksi tycinviilityksen
ilmoitustaululla, tyiipaikkakansioissa tai
-Iuetteloissa. Uutta avovdlityksessa on
myds se, ettd tycinhakijain ei tarvitse
antaa henkiltitietojaan tydnvSlitykseen
eikii kirjoittautua ty<inhakijaksi, vaan
he voivat itse tutustua tydpaikkatar-
jouksiin ja ottaa suoraan yhteyttii tycin-
antajaan. Tydnantaja-yhteyksiii varten
asettaa tytinvtilitys ilmaisia puhelimia
tydnhakijan kiiyttti<in.

Samoin kuin tytinhakijoille on avo-
viilitys myds ty<inantajille vapaaehtoi-
nen lisdpalvelumuoto.

Neuvontapisteissd virkailijat antavat
asiakkaille yleisinformaation tycillisyys-
tilanteesta, kertovat tydnviilityksen eri-
laisista palvelumahdollisuuksista, opas-
tavat asiakasta kdyttdmddn avovdlitys-
tti ja ohjaavat hdnet tarpeen tullen
tytinviilittdjdn luo saaman tarpeittensa
mukaista lisiipalvelua.

Tytinvdlityksen tehtdviinii on Suo-
messakin palvella tytimarkkinoita te-
hokkaasti siten, ettd tydnantaja saa tar-
jottuun ty6paikkaan sopivimman ja
parhaan saatavissa olevan tytintekijtin
ja tytinhakija tytitii, jota hdn parhaiten
kykenee suorittamaan.

Avoimista tytipaikoista ttiytettiin
meillii ty<invAlityksen mydtdvaikutuk-
sella 84 0/0. Tydvoiman kysyntd o1i kes-
kittynyt voimakkaasti Etelii-Suomeen,
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jossa oli 67 0/o kaikista avoimista tytipai-
koista ja 55 o/o ty<inhakijoista.

Kenelle tiedotetaan mitH

Yleiskokouksessa pitiimdssddn esitel-
mdssd kdsitteli Norjan Rikstrygdever-
ketin konsulentti Inger Lorange F i g-
v e d kysymystii siitii, minkdlaista tiedo-
tustoimintaa sosiaaliturvajdrjestelmdn
tulee harjoittaa.

- Voidakseen suoriutua hyvin tehtii-
vdstdmme meilld tdytyy olla hyvii kon-
takti asiakkaisiimme, hAn sanoi. Tiimiin
kontaktin saavuttaminen ja yll|ipitdmi-
nen taas vaatii hyvdd informaatiota
meistd itsestiimme ja tydstiimme. Kdy-
tiinnd,ssii joudumme alituiseen totea-
maan, ettii informaatio ei ole ollut riit-
tiivd eikd tarpeeksi hyvd. Norjassa 5s-
kettdin suoritettu tutkimus osoittaa
mm., ettd 70 0/o viiestijstd kaipaa enem-
miin informaatiota sosiaalivakuutuk-
sesta.

Informaation miidrdn lisdksi on rat-
kaisevaa se, kuinka informaatio menee
perille. Tdrkeintd on ehkii minkiilaiset
informaatiokanavat ovat ja millaiset
ovat vastaanottajan ennakkokdsitykset.
Tiediimme esim., ettd tiedon puute joh-
taa kielteiseen tai parhaimmassa ta-
pauksessa passiiviseen suhtautumiseen
informaatioon, kun taas hyvdt tiedot ja
mydnteinen asenne lisiiinformaatiota
kohtaan kuuluvat yhteen. Olemme siinii
hyvdssii asemassa, ettd kaikki ihmiset
ovat asiakkaitamme. Toisaalta olemme
siind ikdvdssd asemassa, ettd kukaan
tai melkein ei kukaan ole kiinnostunut
koko tytikentdstdmme. Siksi mekiiiin
emme saa pyrkiii kohdistamaan kaikkea
informaatiotamme kaikille. Tehtiivd oli-

si melko helppo meille, mutta asettaisi
vastaanottajan sellaisen informaatiotul-
van eteen, ettti hiin antaisi helposti ko-
konaan periksi. Informaation laatua
tulisi siis sopeuttaa vastaanottajan mu-
kaan. Erds erikoisvaatimus on vield se,
ettd juuri ne, jotka eniten tarvitsevat
apua, tietdvdt kaikesta vdhiten, mitd
apua on saatavissa, koska heillii sosiaa-
lisen asemansa vuoksi on pienemmiit
mahdollisuudet tulla osallisiksi edes vd-
himmdisinf ormaatiomddrdstii.

TArkeind informaatiokanavina mai-
nitaan mm. radio, televisio ja lehdistd,
koulut, sosiaalitoimistot, terveydenhuol-
totoimistot ja tytinv6litys sekd eri am-
mateissa ja jiirjesttiissd toimivat yksi-
tyiset henkiltit kuten lddkdrit, papit,
henkiltikunnanpddlliktit jne.

Kaikkein tdrkeimmdn informaatio-
muotomme muodostavat ehkii esitteet,
joita liihetdmme paitsi tietyille avain-
asemissa toimiville henkiltiille my6s
suurelle yleiscille. Norjassa ldhetimme
v. 1971 sosiaalivakuutusta koskevan
esitteen jokaiseen talouteen. My6hem-
miit tutkimukset osoittivat, ettii 71 0/o

oli huomannut esitteen, 45 olo oli sdiis-
tdnyt sen tulevia tarpeita ajatellen ja
17 0/o oli lukenut sitii. Tapauksissa, jois-
sa esite jiitettiin lukematta, suuri osa
ilmoitti syyksi, ettd se oli kirjoitettu
niin vaikeatajuisesti.

Radio ja televisio tavoittavat tutki-
musten mukaan ihmisiii, joita kirjoitet-
tu sana ei tavoita. Meillii ei kuitenkaan
ole riittiivdsti mahdollisuuksia vaikut-
taa radion ja television ohjelmaan. On-
kin vditetty, ettd radio/televisio eiviit
ole tiismdlliselle sosiaaliselle informaa-
tiolle sopivia elimid, mikd ei tietenkddn
estii, ettd myciskin nditii kanavia olisi
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kiiytettiivii hyviiksi mahdollisimman
tehokkaalla tavalla.

Lehdisttistti on varsinkin paikallisleh-
tien asema tdssd suhteessa tiirkeii.

Kun vielii otamme avuksi yksityiset
esitelmciitsijiit, henkil<it, jotka ammat-
tinsa takia ovat avainasemassa ja vai-
kuttavat yleisen asenteen muodostumi-
seen sekd kouluopetuksen antamat mah-
dollisuudet, niin uskon, ettd meilld on
toiveita tavoittaa kaikki asiakkaamme
jo ennenkuin he tulevat siihen tilantee-
seen, ettd he ovat avun tarpeessa.

Suurin virhe, johon helposti syyllis-

tymme, on informaation ldhettdminen
vddriill5 aaltopituudella. Olemme usein
niin "fakkiutuneita", ettii emme pysty
ktiyttiimiitin yleisesti ymmdrrettyd kiel-
td ja siten lisiidmme helposti sitd kau-
kaisuuden tunnetta, joka on monella
ennestd5n ollut niin vahvana ja jota
juuri haluaisimme saada pois, kun tie-
dotamme jokaiselle hiinen omista luon-
nollisista oikeuksistaan. Tdssd tytissA
onkin paikallisella asiamiehelliimme
tdrkein asema. Hiin pystyy tekemiiSn
ehkii kaikista eniten hyviin kontaktin
luomiseksi.

t/



tuuloksla
ulkornaislssa
e!SkeiEries-
telrrrissS

Belgia

Palkansaajien eldkejdrjestelmdssd on
toimihenkilciiden vakuutusmaksussa
huomioon otettavaa ansiotulon yliira-
jaa nostettu (tammikuussa 1972) 18 450
fr:iin vuodessa.

Tytintekij<iilld ei ole vastaavaa yldra-
jaa, mutta se tultaneen asettamaan
myds heille vuoden 1974 alusta. Va-
kuutusmaksut ovat ty<intekijtiilld 5,5 0/o

ja toimihenkildillii 4,5 0/o palkasta.
Tytinantajat maksavat ty<intekijciiden
palkoista 7 0lo ja toimihenkil<iiden pal-
koista 6 o/0.

Ty<ikyvyttdmyyselSkkeet ovat sai-
rausvakuutusjdrjestelmdn yhteydessd.
Siinii yltirajatulo on alhaisempi: 15 ?75
frlvuosi.

Englanti

Eliikkeiden ja muiden sosiaaliturva-
etuuksien mddrien tarkistukset tullaan
vuodesta 1972 ldhtien suorittamaan joka
vuosi aikaisemman kahden vuoden vd-
liajan asemesta. Vuonna 1972 korotus
tehdiiiin lokakuussa. Syynd muutokseen
on ollut huoli eliikkeiden jatdmisestd
hinnankorotusten jalkoihin. Muutos tu-
Iee maksamaan ylimdiirdisend meno-
erdnA 12 miljoonaa puntaa jokaista pro-
senttiyksikkcid kohti, jolla elinkustan-
nukset nousevat. (Viime vuosina on

nousu ollut 8-9 0/o vuodessa.) Piiiitos
koskee 11,5 miljoonaa eldkkeen- ja
muun sosiaaliturvaetuuden saajaa.

Maaliskuussa 1972 julkistetun val-
tion budjetin mukaan kansaneldkejdr-
jestelmdn eliikkeitd korotetaan 75 p:llti
(: f, 0,75) syksylld 1972. Yksiniiinen hen-
kilci tulee tiilltiin saamaan f 6,75 ja
aviopuolisot f, 10,90 viikossa. Vastaavat
korotukset tehdddn kaikissa ns. kansan-
vakuutuksen (sairauskorvaukset, tydt-
ttimyyskorvaukset, iiitiysavustukset,
vanhuuseldkkeet, hautausavustukset,
leskeneldkkeet, orvoneldkkeet) sekd
minimitoimeentulon takaavan IisiielEi-
kejdrjestelmrin etuuksissa. Korotuksen
aiheuttamat kustannukset ovat 400 mil-
joonaa puntaa.

Tydnantajien vakuutusmaksuja tul-
laan korottamaan 10 p tytissii olevien
miesten osalta.

Tytinantajien maksamat tasasuurui-
set vakuutusmaksut riippuvat kansan-
eliikejiirjestelmdssd siitii onko tytinte-
kijd nainen vai mies, alle vai yli 18-
vuotias ja kuuluuko hdn valtion ty6-
eliikejiirjestelmddn vai ei.

Valtion tytieldkejdrjestelmdssd kor-
kein vakuutusmaksussa huomioon otet-
tava ansiotulo tulee olemaan f, 48 vii-
kossa (tiillii hetkellii f, 42). Alaraja py-
syy ennallaan (f, 9). Tycintekijdiden ja
tycinantajien vakuutusmaksut nousevat
4,35 o/o:sta 4,75 o/o:iin yli f, 18 olevista
palkoista. Vakuutusmaksut pienemmis-
td palkoista pysyvdt ennallaan (4,35 0/o).

Hollanti

Kansaneldkkeitd korotettiin marras-
kuussa 1971. Tammikuussa 1972 tehtiin
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uudet korotukset. Vanhuuseldke yksi-
ndiselle henkilcille ja leskeneldke les-
kelle, jolla ei ole alle 18-vuotiaita lap-
sia, on nyt 5 070 fllvuosi sekd vanhuus-
eldke aviopuolisoille ja leskeneldke les-

vuonna 1972 $ 5 500 vuodessa

1973 $ 6300 ,,
1974 $ 71oo ,,
1975 $ 78oo ,,

Alaraja pysyy ennallaan ($ 600). Va-
kuutusmaksut (1,8 0/o sekd palkansaa-
jilla ettii ty<inantajilla) pysyviit ennal-
laan vuoteen 1985 saakka. Esitys mer-
kitsee eldkkeissd noin 34 0lo korotusta
niille, jotka jdiivtit eldkkeelle vuoden
19?6 jdlkeen.

Ranska

Palkansaajien eldkejiirjestelmdssd on
vakuutusmaksuissa huomioon otettava
korkein ansiotulo vuoden 1972 alusta
21 960 frlvuosi. Myds palkansaajien Ii-
siieldkejiirjestelmissd on yldrajoja ko-
rotettu. Ns. cadres-jdrjestelyssd raja on
90 120 fl/vuosi.

Cadres-jdrjestelyt koskevat ylempi-
palkkaisia palkansaajia.

kelle, jolla on alle l8-vuotiaita lapsia
7 182 fllvuosi.

Vakuutusmaksut ja niissd huomioon
otettavat tulot nostettiin tammikuussa
1972 seuraaviin mddriin:

(nykyinen ktiytiintd $ 5500

$ 5600
$ 57oo
$ 5 800)

vakuutusmaksu 0/o ansioista vakuutusmaksussa enintddn
tydntekijd tydnantaja huomioon otettava ansiotulo

vanhuuseldke 10,30 21 150 fllvuosi
perhe-eldke 1,60 21 150 fl/vuosi
tycikyvyttdmyyseliike L,45 4,15 108 fl/pdivii

Kanada

Hallituksen julkaiseman "valkoisen kir-kein eldkkeen perusteena oleva ansio-
jan" mukaan ansioihin suhteutetussatulo korotetaan eri vuosina seuraaviin
IisdelSkejiirjestelmdssd sovellettava kor-miidriin:

Non-cadres-j drj estelyissd
65 BB0 frlvuosi.

Non-cadres-j drj estelyt
koskevat alempipalkkaisia
jia.

raja on

puolestaan
palkansaa-

Turkki

Maaliskuun alusta 1972 Turkki on kuu-
des aasialainen maa, jossa itseniiisilld
yrittdjillii on lakisiiiiteinen eliiketurva.
Maanviljeiijiit jddvdt Turkissa edelleen
eliiketurvan ulkopuolelle. Yrittiijille
maksetaan vanhuus-, tytikyvytttimyys-
ja perhe-eliikkeitti sekii hautausavus-
tuksia. ElEikeikii on 15 vakuutusvuoden
jtilkeen miehillii 60 ja naisilla 55 vuot-
ta. Vanhuuseliike on 70 0/o vakuutus-
maksujen perusteena olevasta tulosta.
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Ehdotus osittaisesta elskkeest5
tyltkyvylt5En heikentyneiile

Eliikettti korotetaan 25 vakuutusvuo-
den jiilkeen 1 0/o:lla jokaista tiiyttii va-
kuutusvuotta kohti (enintiiiin 20 0lo).

Tytikyvytttimyyseldke edellyttdii vdhin-
tdiin 213 tydkyvyn menetystii ja vakuu-
tusmaksuja 5 vuodelta. Tytikyvytt<i-
myyseliike lasketaan samoin kuin van-
huseldke. Perhe-eldkettd maksetaan
nais- ja miesleskelle, lapsille sekii eriiis-
sd tapauksissa mytis vanhemmille. Les-

Vuonna 1968 asetettu eliikejiirjestelmd-
komitea on 9. 5. julkaissut kahdek-
sannen osamietintcinsd, joka sistiltdd
ehdotuksen osaeliikejiirjestelmiiksi. Ko-
mitean puheenjohtajana toimii minis-
teri Jussi Linnamo ja sihteereinii joh-
taja Jouko Sirkesalo ja varatuomari
Risto Rinta-Jouppi.

Osamietinn<issii komitean on pyrkinyt
selvittiimddn, milld tavoin tydeldkejiir-

ElEkeindeksiiEiniestet mE

Lokakuun loppuun mennessd ptiiittdii
tytinsii sosiaali- ja terveysministeridn
vuoden alussa asettama toimikunta,
jonka tehtdviinii on selvittdd, millaista
indeksijiirjestelmiiii olisi sovellettava
eri lakis55teisten eliikkeiden ja niihin
rinnastettavien korvausten tarkistami-
sessa,

ki saa 50 0/o edunjiittiijtin eliikkeestii,
lapsi 25 0/0. Yleensd eliike maksetaan
lapselle 18 vuoden ikdiin saakka, mut-
ta opiskeleva lapsi voi saada eldkkeen
jopa 25-vuotiaaksi asti ja tycikyvyttin
ilman ikiirajaa. Vakuutusmaksu on 13
0/o tuloista. Jiirjestelm6n hallinto kuu-
Iuu ty<iministeridn alaiselle eldkelai-
tokselle ("Bag-Kur").

jestelmiiSn voitaisiin liittaa mahdolli-
suus mydntdti eliikettd sellaisille vakuu-
tetuille, joiden tytikyky on selviisti
alentunut, mutta ei kuitenkaan siind
mddrin, ettii heillii nykyisten sddnntis-
ten mukaan olisi oikeus saada tytiky-
vyttcimille tarkoitettua eldkettti.

Osamietintcjiin liittyvdt ehdotukset
asianomaisiksi lainmuutoksiksi.

Toimikunnan puheenjohtajana on
osastopdiillikk6 Erkki Pesonen (sosiaali-
ja terveysministeriti) ja jiisenind toim.-
joht. Altti Aurela (Tapaturmavakuutus-
laitosten Liitto), johtaja Jouko Sirke-
salo (El6keturvakeskus), toimistopdiil-
Iikktj Sakari Kajander (valtiovarainmi-
nisterid) ja fil.maist. Kalle Viljavuori
(Kansaneliikelaitos).
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LAURI KOIVUSALO

Yakuutusoikeuden p55f6ksiE

Piiiitiis nzo 27LBl7l/ 458;
annettu 28.3.1972
P:n kaupungista oleva 12. 6. 1930 syn-
tynyt liikkeenharjoittaja KKM, jolle
suoritetaan sotilasvammalain mukaista
elinkorkoa, oIi Eldketurvakeskukselta
30. 1. 1970 tekemdll5dn hakemuksella
anonut vapauttamista yrittdjien elSke-
lain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuu-
desta. Eldketurvakeskus on 9. 3. 19?0
antamallaan piiiit<iksellii, koska edelly-
tyksend yrittAjien eldkelain mukaisesta
vakuuttamisvelvollisuudesta vapautta-
miselle on, ettd yrittdjdll6 muun ansio-
tytin perusteella on oikeus lain tai jul-
kisen elSkesiidnncin mukaiseen eliiketur-
vaan ja kun KKM:lld ei muutoin kuin
YEL:ssa tarkoitetun ansiotytinsd perus-
teella ollut oikeutta tdllaiseen eldketur-
vaan, YEL 3 $:n 1 momentin sekii YEL
3 $:n ja MYEL 4 $:n soveltamisesta an-
netun sosiaali- ja terveysministeri<in
piidtdksen 1 $:n nojalla hyliinnyt hake-
muksen.

Tdhdn priiitdkseen KKM haki muu-
tosta valittamalla eltikelautakuntaan
katsoen eldketurvansa riittiivdksi soti-
lasvammalain nojalla saamansa korva-
uksen perusteella. Eltikelautakunta kat-
soi, ettii KKM:n eldketurva ottaen huo-
mioon hdnen sotilasvammalain nojalla
saamansa elinkorko on ilman YEL:n
mukaista vakuutusta siten jiirjestetty,
ettii sitd on pidettiivii riittiiviinii, ja ku-

rnosi 16. 12. 1970 antamallaan ptititdk-
seIIS Eldketurvakeskuksen pddtdksen
vapauttaen KKM:n YEL:n mukaisesta
vakuuttamisvelvollisuudesta 1. 1. 1970

-31. 12. 1974 vtiliseksi ajaksi.
Eldketurvakeskus haki eliikelauta-

kunnan pddt<ikseen muutosta Vakuutus-
oikeudelta, joka 28. 3. 1972 antamallaan
ptiiit<iksellti Eldketurvakeskuksen pdd-
tciksessii lausutuin perustein kumosi
eldkelautakunnan pdiitdksen ja jetti
asian Eldketurvakeskuksen piiiitdksen
varaan.

Piiiitiis r:o 261417 Ll 468;
annettu 28. 3. 1972
E:n kaupungista oleva 16. 3. 1921 synty-
nyt lehtiasiamies AMA, jolle suorite-
taan valtion virkamiesten perhe-eldk-
keistd ja hautausavuista 28. 12. 1956
annetun lain mukaista perhe-eldkettd,
oli Eltiketurvakeskukselta 21. 4. 1970
tehdyssd hakemuksessa anonut vapaut-
tamista YEL:n mukaisesta vakuutta-
misvelvollisuudesta. YEL:n mukaiseksi
tydtulokseen AMA oli ilmoittanut 3 000
markkaa vuodessa. ETK totesi piiiit<ik-
sessaen, ettii edellytyksend YEL:n mu-
kaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta
vapauttamiselle oD, ettii yrittiijiillii
muun ansiotyiinsii perusteella on oikeus
lain tai julkisen elHkesiiinn6n mukai-
seen elSketurvaan ja ettii AMA:lla ei
muutoin kuin YEL:ssd tarkoitetun an-
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siotycinsd perusteella ollut oikeutta tdl-
Iaiseen eldketurvaan. Ndin ollen Eldke-
turvakeskus YEL 3 $:n 1 momentin se-
ke YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n sovelta-
misesta annetun sosiaali- ja terveysmi-
nistericin pddtciksen 1 $:n nojalla hylklisi
hakemuksen.

AMA valitti pddtriksestd eldkelauta-
kuntaan katsoen eldketurvansa riittd-
vdksi valtiokonttorin maksaman perhe-
ekikkeen perusteella. Eldkelautakunta
katsoi, ettd AMA:n eldketurva huo-
mioon ottaen htinen valtiolta saamansa
perhe-eldke on ilman YEL:n mukaista
vakuutusta siten jdrjestetty, ettd sitd on
pidettiivii riittdvdnd, ja kumosi 16. L2.

1970 antamallaan piiiitcikselld ElSke-
turvakeskuksen pddt<iksen vapauttaen
AMA:n YEL:n mukaisesta vakuuttamis-
velvollisuudesta 1. 1. 1970-31. 12. 1974
vdliseksi ajaksi.

Eldketurvakeskus haki eldkelauta-
kunnan pddtokseen muutosta Vakuutus-
oikeudelta, joka 28. 3. t972 antamallaan
piiiitiiksellii Eldketurvakeskuksen pdii-
tciksessii lausutuin perustein kumosi
eldkelautakunnan pddtciksen ja jetti
asian Eldketurvakeskuksen pddtdksen
varaan.

YEL 3 $:n mukaan yritt6jti voidaan
vapauttaa sanotun lain mukaisesta va-
kuuttamisvelvollisuudesta, "jos yrittd-
jiin eliiketurva ja hdnen omaistensa
perhe-eldketurva on muulla tavoin si-
ten jdrjestetty, ettd niitd on pidetttivti
riittdvind". Sanonta "muulla tavoin si-
ten jdrjestetty" on tarkennettu sosiaali-
ja terveysministeriiin sanotun sddnncik-
sen soveltamisesta antamassa piiiittik-
sessd. Siind edellytetdEin, ettd yrittiijiil-
Id muun kuin YEL:ssa tarkoitetun a n-
s i o t y <i n perusteella on lain tai julki-

sen elAkesddnncin mukaan oikeus riittii-
vdiin eldketurvaan. Edellti olevista pdd-
tciksistd saa sen kdsityksen, ettd elike-
lautakunta ei ratkaisuissaan ole ottanut
huomioon tAltd osin ministeri<in ptiiit<is-
t5. Sotilasvamnralain mukaisen korva-
uksen ja iialtion perhe-eldkkeen saanri-
nenhan molemmat perustuvat muuhun
kuin yrittdjdn omaan ansiotyrihcin ei-
vdtkd siis kelpaa perusteeksi vapautta-
misesta pddtetteiessd. Ndin on mytis Va-
kuutusoikeus tulkinnut asian kumotes-
saan eliikelautakunnan piidttikset.

Ministeritjn pddt6ksen sisdltcjd laadit-
taessa on ilmeisesti ldhdetty siitd, ettd
vapautus olisi ldhinnd mytinnettdvei
yrittdjdlle, jolle yrittdjiitoiminta on
vain sivutoimi ja joka saa pddosan toi-
meentulostaan muusta ansiotycistd. Niin
ikddn olisi vaadittava, ettd yrittiijiillti
on muun kuin YEL:n perusteella oikeus
sellaiseen eldketurvaan, ettd sitii voi-
daan turvaavuudeltaan lSheisesti ver-
rata YEL:iin. Tiimiin vaatimuksen tiiyt-
tdvtit nykyiselldiin liihinnii muut lakiin
perustuvat ansioelSkkeet, joissa mm.
eldkkeen miiiirii ja indeksisuoja mdd-
rdytyvdt samojen periaatteiden mukaan
kuin YEL:ssa. Esimerkiksi sotilasvam-
malain mukainen korvaus ei tiiytii niiitii
Iaatuvaatimuksia, koska se haitta-as-
teen muuttumisen johdosta saattaa ko-
konaan lakata. Jos yrittiijii tiimdn jdl-
keen tulee muun syyn kuin sotavam-
man johdosta tyOkyvyttcimdksi, hdnelld
ei olisi en55 oikeutta sotilasvammalain
mukaiseen korvaukseen. Jos yrittdjdlle
tdssd' tapauksessa olisi mytinnetty va-
pautus YEL:sta, hdnen eliiketurvansa
jiiisi kansanelSkkeen varaan. Tdmd ei
voine olla vapautusseennciksen tarkoi-
tus.
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PEKKA LOUHELAINEN

El6ketrlrYanedistyrtrinen

Valtiot. lis. Pekka Louhelaisen
vditciskirja tohtorin arvon saavuttami-
seksi tarkastettiin Helsingin yliopistos-
sa kesdkuun 29. piiiviinii. Tohtori Lou-
helainen tytiskenteli aikaisemmin EId-
keturvakeskuksessa ja on tuttu lukija-
piirillemmekin. Hdnen vditciskirjarfta
aiheena oli "Eduskunta ja eldketurva.
Kirjalliseen materiaaliin perustuva tut-
kimus eduskuntaryhmien ja kansan-
edustajien kdyttdytymisestd 1960-Iuvun
eldketurvaa kehitettdessd." Lectio prae-
cursoriassaan hdn lausui mm. seuraa-
van:

Sosiaalivakuutuksella on liki sadan
vuoden perinteet. Se sai alkunsa tyti-
vdenvakuutuksena. EdellSkiivijdnii oli
Saksan liittovaltio, jossa Bismark ryh-
tyi toimiin tytivden aseman paranta-
miseksi. Hdnen kanslerikautenaan sdd-
dettiin vuonna 1883 sairausvakuutuslaki
ja kuutta vuotta myiihemmin vanhuus-
ja tyiikyvyttomyysvakuutus. Sosiaali-
vakuutuksen ajatus levisi sitten nopeas-
ti Saksasta muualle Eurooppaan.

Suomessa eldketurvan kehittyminen
oli hitaampaa kuin useassa muussa ldn-

tiscn Euroopan maassa, mihin pddsyind
lienevdt maamme elinkeinorakenteen
maatalousvaltaisuus ja vanhusten suh-
teellisen mddrdn vdhdisyys verrattuna
esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.

Joskin Suomen sosiaalivakuutusjdr-
jestelmd on vield suhteellisen nuori,
kysymys eldkevakuutuksesta on ollut
ajankohtainen viime vuosisadan lopul-
ta liihtien. Jo vuonna 1889, jolloin Sak-
san vanhuus- ja tyiikyvytttimyysvakuu-
tuslaki sdddettiin, asetettiin Suomessa
siidtyjen anomuksesta komitea asiaa
tutkimaan. Se piti kuitenkin vanhuus-
vakuutuksen aikaansaamista erittdin
vaikeana ja suositteli ratkaisun lykkiiii-
mist6 siksi, kunnes Saksan laista olisi
saatu kokemusperdistd tietoa.

My6s poliittiset puolueet olivat alus-
ta pitden kiinnostuneita eldkekysymyk-
seste. Sosiaalidemokraatit esittivdt
vuonna 1903 hyviiksytyn puolueohjel-
man mukaisesti kaikkiin tytintekijtiihin
ulottuvaa kansanvakuutusta, jonka kus-
tannukset olisi kerdtty yleisen tulo-,
omaisuus- ja perintdveron avulla. Suo-
rnenkieliset porvarilliset puolueet olivat
my6s pakollisen vanhuus- ja tytikyvyt-
ttimyvsvakuutuksen kannalla, mutta
ehdottivat kustannukset iaettaviksi va-
kuutettujen, tytinantajien ja valtion
kesken. Muotoutumisvaiheessaan olleen
maalaisliiton ndkyvin hahmo, Santeri
Alkio, vaati valtion vlliipitdmiiii pakol-
lista vanhuuden ja tytikyvytttimyyden
vakuutuslaitosta, iohon kaikkien veron-
maksukykyisten kansalaisten olisi mak-
settava tulojensa ja varallisuutensa mu-
kaan.

Tuon aikaisista el5kepoliittisista vaa-
teista voidaan helposti osoittaa, ettei
siihen aikaan vielii ollut muotoutunut



kAsitystd, kuinka vanhuuden turva pi-
tiiisi jiirjesttiii ja kuinka eldkkeet olisi
rahoitettava. Otettakoon sanotusta
esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puo-
lueen edustajakokouksen vuonna 1907
hyvdksymd vaaliohjelma, jossa ehdotet-
tiin valtion kustantamaa yleistd van-
huus- ja tytikyvyttcimyysvakuutusta.
Ehdotuksen mukaan miltei jokaiselle 55

vuotta tdyttdneelle olisi suoritettu vuo-
tuisena eldkkeend vdhintddn 350 mark-
kaa, joka olisi ollut noin puolet tuon-
aikaisen ulkotyiintekijdn eli ammatti-
taidottoman rakennus- ja sekatyiimie-
hen vuositulosta. Eldkemenoja eivdt
valtion tulot kokonaisuudessaankaan
olisi riittdneet peittdmddn.

Toisen sortokauden ja sittemmin en-
simmdisen maailmansodan pytirteissd
eliikepoliittiset ajatusrakennelmat hau-
tuivat ja jiiivtit odottamaan otollisempaa
aikaa. Niinpd 1920-luvun elSkepolitiik-
ka olikin jo edellisid vuosia tapahtuma-
rikkaampaa. Tuolloin kuitenkin eldke-
turvan kehittymistd hidastivat ristirii-
taiset ndkemykset siitd, tuleeko ensi-
sijaisesti kehittdd sairausvakuutusta vai
vanhuus- ja tytikyvyttrimyysvakuutusta.

Viiinri Tannerin sosiaalidemokraatti-
nen hallitus piti sairausvakuutusta ensi-
sijaisena ja antoi siitd esityksen edus-
kunnalle vuonna 1927. Kun pakollisen
vakuutuksen piiriin olisivat kuuluneet
vain toisen palveluksessa olevat, liihin-
nd maalaisliitto asettui vastustamaan
esitystd. Tannerin hallitusta seurannut
J. E. Sunilan maalaisliittolainen halli-
tus antoi puolestaan 1928 esityksen van-
huus- ja tytikyvytt6myysvakuutuslaik-
si, jonka mukaan vakuutuksen piiriin
olisivat tulleet kaikki 21 vuotta tdyttd-
neet.

Niiin eduskunnan kdsiteltdvdnd oli
samanaikaisesti sekd eldkevakuutus-
ettd sairausvakuutuslakiesitys. Molem-
pien osalta herdtettiin kysymys, oliko
maalla taloudellisia edellytyksid toteut-
taa uudistukset yht'aikaisesti, ja jollei
ollut, kumpi olisi katsottava kiireelli-
semmdksi. Oskari Mantereen laajapoh-
jainen porvarillinen hallitus piti rajoi-
tetulla pohjalla olevaa sairausvakuu-
tusta kiireellisempdnd ja ennen muuta
helpommin toteutettavana. Ndin ollen
sairausvakuutuslaki hyviiksyttiin vuon-
na 1929, mutta ddnestettiin lepddmddn
yli vaalien, jolloin se kuitenkin hyldt-
tiin. Vanhuus- ja tydkyvyttiimyysva-
kuutuslakiesitystd ei sen sijaan ehditty
k6sitellS ennen eduskunnan hajotusta
vuonna 1929.

Kolmekymmenluvun alun pulavuo-
sien jdlkeinen taloudellinen nousukausi
tarjosi aikaisempaa paremmat edelly-
tykset kansalaisten sosiaaliturvan lisdd-
miseen. Syksyllii 1936 hallitus antoi so-
siaalivakuutuskomitean mietintiiiin poh-
jautuvan kansanvakuutuslakiesityksen-
sd eduskunnalle. Seuraavana kevddnd
eduskunta hyvdksyi valiokuntakdsitte-
lyn aikana kansaneldkelaiksi nimetyn
uuden vanhuus- ja tytikyvytttimyysva-
kuutuksen.

Kansaneldkelain sddtdmistii keviiSlld
1937 on sanottu siksi kddnnekohdaksi,
josta nykyaikainen sosiaaliturvapoli-
tiikka Suomessa alkoi kehittyd. Pakko-
sddstdmiseen ja henkiliikohtaisiin tilei-
hin perustuva eldkejdrjestelmd tuotti
kuitenkin pettymyksen. Eldkkeitd ei on-
nistuttu korottamaan niin suuriksi, ettii
ne olisivat turvanneet e15kel6isille edes
vdhimmdistoimeentulon. Rahan arvon
romahdus saattoi epdilyksenalaiseksi ja
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ankaran arvostelun kohteeksi myiis
sddstdmiseen ja rahastointiin perustu-
van j drjestelmdn kokonaisuudessaan.

Tyytymdttcimyys johti siihen, ettd
vuonna 1945 kansaneldkelaitos ehdotti
valtioneuvostolle toimenpiteisiin ryhty-
mistd eldketurvan tehostamiseksi ja jdr-
jestelmdn yksinkertaistamiseksi. Vielii
samana vuonna valtioneuvosto asetti
toimikunnan valmistelemaan ehdotuk-
sia.

Sosiaalivakuutuskomiteana tunnetun
toimikunnan mietinnrin pohjalta laadit-
tu esitys johtikin sitten kansanel5ke-
lainsddddnnrin tiiydelliseen uudistami-
seen vuonna 1956. Niin tarpeellisena
kuin kansaneldkelain uudistamista pi-
dettiinkin, siitd kehkeytyi sitked poliit-
tinen kiistakysymys. Hallituksen esitys
perustui ansaintaperiaatteelle, mutta
monivaiheisen eduskuntakdsittelyn jiil-
keen uuteen kansaneldkelakiin omak-
suttiin hallituksen esityksestd poiketen
tasaeldkelinja, jota tdydennettiin huol-
lonomaisilla tukieldkkeillii. Tuolloin
kansaneldkejiirjestelmA menetti vakuu-
tuksen luonteensa, mutta ldhinnd synty-
historiansa vuoksi se yhd luetaan so-
siaalivakuutuksen osaksi.

Ansiotasoeldkkeiden periaatteesta
luopuminen kansaneldkejdrjestelmdssd
vauhditti vaatimuksia yksityisoikeudel-
lisessa tyrisopimussuhteessa olevien
tyiintekijiiin elSkeoikeudesta. Esitettiin
ajatus, ettd kansaneldkettd tdydentd-
mddn luotaisiin tyiisuhteisiin perustuva
eliikejiirjestelmd, jollainen oli jo vapaa-
ehtoisuuden pohjalta toteutettu joiden-
kin tytinantajien yrityksissd.

Vuoden 1956 lopussa asetettiinkin
yleislakon sopimusneuvottelujen yhtey-
dessii tehdyn ratkaisun mukaisesti ko-

mitea selvittdmddn tyiisuhteessa ole-
vien eldkekysymystd. Sen jdlkeen kun
tydmarkkinajdrjest<it olivat pdAsseet
yksimielisyyteen tyciansioon suhteutet-
tujen eliikkeiden jdrjestdmisestd pal-
kansaajille ja niiden kustantamistavas-
ta, asia kypsyi poliittisesti varsin no-
peasti. Edelld mainitun elSkekomitean
mietintci valmistui kesdn lopulta 1960.
V. J. Sukselaisen maalaisliittolainen
vdhemmistcihallitus ei kuitenkaan teh-
nyt odotettua eldkelakiesitystd, joten
vasemmistoenemmistciinen eduskunta
kiiytti aloiteoikeuttaan saadakseen asian
vireille. Helmikuun alussa 1961 jdtetyt
aloitteet johtivat ty<intekijdin eldkelain
antamiseen seuraavana kesdnii.

Tytintekijiiin eldkelain vahvistaminen
8. 7. 1961 merkitsi samalla sosiaaliva-
kuutussektorin kaksinapaistamista. Kes-
kitetysti hoidettavan, jaotusperiaatteen
pohjalla toimivan kansaneliikejiirjestel-
mdn rinnalle luotiin hajahallintomuo-
toa edustava ja rahastoivaa periaatetta
noudattava tyiieliikejdrjestelmd.

Tytieldkejdrjestelmdn luominen oli
kuusikymmenluvun voimakkaan eldke-
politiikan kehityksen alku. Eldketurvan
kehittyminen viime vuosikymmenelld
noudatteli karkeasti ottaen kolmea piid-
linjaa.

Ldhes pdivdlleen 10 vuotta sitten, 1.

7. 1962 astuivat voimaan tytieliikelait,
joita sen jiilkeen on tdydennetty ja pa-
rannettu miltei vuosittain. Tydeliikejiir-
jestelmdn oleellinen tdydentdminen ta-
pahtui vuonna 1969, jolloin jdrjestel-
mddn liitettiin yrittdjien eldkelait.

Toisena eliikepolitiikan kehityslinja-
na mainittiin kansanelSketurvan tdy-
dentdminen. Uudistukset ja tiiydennyk-
set paransivat eldketurvaa niin, ettd
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keskimddrdinen kansaneldke ldhes kak-
sinkertaistui realiarvoltaan 60-luvun
kuluessa.

Kolmantena eldkepoliittisena kehitys-
linjana oli lakisddteisen perhe-eldketur-
van kehittyminen, joka sai alkunsa tal-
ven 1966 tytiehtosopimusratkaisusta.
Tuolloin ensimmdistd kertaa SAK:n ja
STK:n viiliseen tytiehtosopimusratkai-
suun liitettiin kirjallinen sopimus so-
siaalisista jdrjestelyistd eli sosiaalipake-
tista, jollainen sen jiilkeen on ollut jo-
kaisen tytimarkkinaratkaisun osana.
Vuoden 1966 sosiaalipaketin keskeinen
sisiiltij oli sopimus tytintekijiiin eldke-
lakeihin liitettdvdstd perhe-eldketurvas-
ta, jonka tytinantajat kustantavat. Ylei-
sestii perhe-elSketurvasta sdddettiin
kahta vuotta my6hemmin.

Seitsemdnkymmenluvulla eldketur-
van kehittyminen ja eldkepoliittiset
kiistat ovat jatkuneet. Poliittisesti kiin-
toisimpana esimerkkind mainittakoon
juuri niiiden pdivien kiistakapula, vap-
pupommiksi ristitty asumistuen ja tuki-
lisiin korottamisesitys, jonka eduskun-
takdsittelyssd oli paljon samoja piirtei-
td kuin kansanelSkelain uudistamisessa
vuonna 1956. *)

Eltikepolitiikan ja yleensd sosiaali-
politiikan viimeaikaista kehitystd on

ratkaisevasti jouduttl!_ut_ tytimarkkina-
jdrjestcijen voimis_tunut ote ja kasvanut
vaikutusvalta julkjgen . vallan pddtcik-
sentekoon. Tyrintekijd- ja tycinantaja-
jdrjesttijen yhdensuuntaiset kannanotot
ovat olleet omiaan parantamaan eldke-
turvaa nimenomaan ty<ieldkejdrjestel-
mdd luotaessa ja kehitettdessd. Tyri-
ehtosopimusneuvotteluissa ei endd ole
kysymys pelkdstddn palkoista, vaan
my<is sosiaalieduista.

Kolmas tekijd, joka on edistdnyt vii-
me vuosien eldketurvan kehittymistd
on se poliittinen realiteetti, ettii maas-
samme on kaksi suurta eldkejArjestel-
mid, kansaneldkejdrjestelmd ja ty<i-
el6kejdrjestelmd. Yrittdjien eldkelakien
kdsittelyn yhteydessd kesdkuussa 1969
tuolloinen kansanedustaja Pekka Kuusi
mainitsi eliikejiirjestelmien kilpailun
vaikutuksesta elSkepolitiikan suunnitel-
malliseen kehittdmiseen seuraavaa:
"Korostan erityisesti sitd, ettd jollei
meilld saada aikaan. . . kahden suuren
eldkejiirjestelmdn nykyistd parempaa
koordinointia, niin ilmeisesti eliikejiir-
jestelmien vdlinen kilpailu johtaa yhii-
selvemmin liikaelSkkeisiin, jotka tule-
vat ennen pitkdii olemaan suomalaisen
yhteiskunnan erds vaikea taloudellinen
rasitus."

i) Kansaneldkejiirjestelm5n osalta tiedot perustuvat Alpo Salmelan artikkeliin "Kansan-
elAkelaitos 1937-1967" (Sosiaalivakuutus 1967: 9-10).
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ElEketu rvakesl<u ksen eS5ttiksits
Tyiikyvyttiimyysasiain
neuvottelukunta

Eldketurvakeskus tdydensi tytikyvyttti-
myysasiain neuvottelukuntaa 28. 6.
nimittiimiilld sen jiiseniksi osastopiiiil-
likkci Juhani J dn tin, osastopddllikkt)
Matti Ui mo s en sekd osastopddllikkti
Jyrki Jddskeldisen, joka edustaa
valtiokonttoria. Uimosen henkil<ikohtai-
seksi varamieheksi nimitettiin apulais-
osastopdiillkkci Aarre Metso ja Jiids-
keldisen henkilcikohtaiseksi varamie-
heksi apulaisosastoptiiillikkti Pentti
Aaltonen.

Maatalousyrittiijien
eldkelaitoksen valtuuskunta

MaatalousyrittAjien eldkelaitoksen
valtuuskunnan varapuheenjohtajana
toimii heindkuun 1. pdivdstd alkaen
osastopddllikkci osastopiidllikkti Matti
Uimonen. Eliiketurvakeskus nimitti hii-

Nimityksiii Eliiketurvakeskuksessa

Eldketurvakeskuksen hallitus teki 17.

5. seuraavat nimitykset:
Vakuutusteknillisen osaston apulais-

osastopiiiilliktjksi on nimitetty fil.kand.
Markku H dn n in e n. Hiin on toiminut
Eliiketurvakeskuksessa 1965-70 ja siir-
tyy laitokseen 1. 9. Lohjan kauppa-
oppilaitoksen kauppamatematiikan leh-
torin virasta. Vakuutusteknillisen osas-
ton apulaisosastopiiiilliktin toimi on
avoinna fil.maist. Alpo Mustosen tultua

net tehtiiviiiin kuluvan toimikauden
jiiljelle olevaksi ajaksi, joka piiiittyy
vuoden 1974 lopussa.

Yrittiijien neuvottelukunta
Yrittiijien neuvottelukunnan varapu-

heenjohtajaksi Eliiketurvakeskus 28. 6.

nimitti johtaja Jouko Sirkesalon.
Nimitys astui voimaan 1. 7. ja koskee
kautta, joka piiiittyy vuoden 1972 lopus-
sa. Neuvottelukunnan varajiisenelle
johtaja Erkki Rewe I Iil I e mytinnet-
tiin pyynncistd vapautus tehtiivdstddn.
Toimitusjohtaja Lars PaIm6nin va-
ramieheksi nimitettiin 31. 12. pddttyvtin
kolmivuotiskauden jtiljellii olevaksi
ajaksi johtaja Juhani Kolehmai-
nen.

Eldketurvakeskus mycinsi pyynniistd
7. 6. eron yrittiijien neuvottelukunnan
jdsenyydestii osastopeelhkkd Lasse
Lennolle ja nimiti hdnen tilalleen
l<auppias Vilho H d r k ri s e n.

nimitetyksi saman osaston osastopdiil-
liktiksi 1. 4.

Lainopillisen osaston apulaisosasto-
ptitilliktiksi on nimitetty varat. Lauri
Koivusalo. Hiin on toiminut Eliike-
turvakeskuksessa vuodesta 1970 ja siir-
tyi apulaisosastopdiilliktjksi 1. 7., jolloin
tehtdviin nykyinen haltija varat. Aarre
Metso siirtyi saman osaston osastopddl-
liktiksi.
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Luottovakuutusosaston matemaatikon
toimi muuttuu apulaisosastopiitilliktin
toimeksi. Apulaisosastopdiillikrin toi-
meen hallitus on nimittdnyt filosofian
maisteri Esko Prokkolan, joka vuo-
desta 1963 on toiminut Keskindisen Hen-
kivakuutusyhticin Suomi-Salaman osas-
topliiillikkcind.

Yleisen osaston apulaisosastopiiiilli-
k<iksi on nimitetty ekonomi Lauri M d-
k e I ii i n e n. Hdn on toiminut Etdketur-
vakeskuksessa vuodesta 1964. Uuteen
tehtdvAdn, johon liittyy edelleen kans-
liatoimiston pAdllikkyys, hdn siirtyi 1. 7.

Lainopillisen osaston valvontatoimis-
ton toimistopiiiilliktiksi on nimitetty oi-
keust.kand. Pertti Tukia. Hdn siirtyi
Eldketurvakeskukseen sosiaali- ja ter-
veysministeritjstd 1. 7., jolloin valvonta-
toimiston toimistopddllikcin tehtiivri va-
pautui varat. Koivusalon jdlkeen.

Eldketurvakeskuksen asiamieheksi
erityistehtdvid varten toimitusjohtajan
toimeksiantojen perusteella on nimitet-
ty varat. Matti Puranen. Hdnen teh-
tdvdnddn on mm. toimia rakennustoimi-
kunnan sihteerind. Hdn siirtyy Eliike-
turvakeskukseen 1. 9. SAK:sta.

Sis6inen sananvaihtomoniste

Eliiketurvakeskuksen henkikikunnan-
yhdistys ja laitoksen tiedotusosasto
kiiynnistivdt vuoden alussa monistetun
henkilcikuntalehden, joka sistiltiid talo-
kohtaisia tiedotusasioita, keskustelu-

puheenvuoroja ja kevyttii aineistoa.
Lehti - nimeltddn Lisdetu - on tdhdn
mennessa ilmestynyt pari kertaa, ja
syksyllii sen toimittaminen on tarkoitus
saattaa sddnncilliselle kannalle. Eltike-
turvakeskus ja henkiltikunnanyhdistys
ovat kumpikin nimenneet edustajansa
Iehden toimitusneuvostoon. Tekninen
toimitus tyci tapahtuu tiedotusosastolla
ja monistus laitoksen monistamossa.

Luottamusmiesjiirjestelmii
sAdnntilliselle kannalle

Eldketurvakeskus ja laitoksen henkilti-
kunnan yhdistys ovat yhteisesti hyvAk-
syneet henkiltjkunnan Iuottamusmie-
helle laaditun ohjesiidnncin. Laitoksen
hallitus vahvisti ohjesiiiinncin 29. 3.

Ehdotus vastaa liihes kaikilta osin
Liiketydnantajain Keskusliiton ja Toi-
mihenkil<i- ja Virkamiesjiirjest6jen
Keskusliiton keskeisid sopimuksia, jot-
ka koskevat luottamusmiehen asemaa.
Ndin ollen ohjesddntd pohjautuu LK:n
ja TVK:n Iuottamusmiessopimukseen,
UKK-sopimukseen liittyvtin LK:n ja
TVK:n sosiaalipakettisopimukseen, va-
kuutusalan tyciehtosopimuksen luotta-
musmiestd koskeviin mddrdyksiin sekii
LK:n ja TVK:n vdliseen irtisanomissuo-
jasopimukseen. Edellii mainitut LK:n ja
TVK:n vdliset sopimukset on valittu
ohjesdiinncin pohjaksi sen vuoksi, ettd
Eliiketurvakeskuksessa sovelletaan LK:
oon ja TVK:oon kuuluvien Vakuutus-
alan Tycinantajayhdistyksen ja Vakuu-
tusvden Liiton tyriehto- ja palkkaus-
sopimuksia.
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Lisaksi edellisista sai TEl-liseelekette I 284 vanhuuselekkeensaajaa keskimearin 549 mk/kk, YEL-
liseelekette l0 vanhuusel5kkeensaajaa seke MYEL-liseelekette 1 vanhuuseliikkeensaaja.

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET

ElSkkeen mycintdjii Miehet Naiset
TEL-eldkelaitokset

Eliikevakuutusyhti6t
Eldkekassat
Eldkesddtidt

17
1

6

197
500
129

18 509
2742
3 977

35 706
4242

10 106

Miehet Naiset

367
432
417

179
181
195

270
270
329

383
393

oi
142

182
292

49
8B

282
356

69
136

262 153 217

TEl-eliikelaitokset yhteensii
YEl-elhkelaitokset .

MYEL-eldkelaitos
LEL-eldkelaitokset .

24826

7 820
t6 287

25 228
1 386
7 512
1 946

Kaikki 51 306 36 072

50 054
3 759

15 332
r8 233
87 378

Eliikkeensaajia
Miehet Miehet Naiset Yh

354
416
397

168
193
2t4

255
29t
329

367
362
115
173

175
241

51
97

270
327
84

165
243 143 207

13 699
1 096
3 974

15 511
1 397
2 357

29 210
2 493
6 331

18 769
2 048
6 753

24 359

19 265
840

6 308
2 855

38 034
2 888

13 061
27 2t4

Kaikki tytieldkelaitokset 51 929 29268 | er rgZ

Tietoia tyiielHkkeen saailsta 31. 3. 1972
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja
LEl-elSkelaitosten mycintdmien 31. 3. 7972 voimassa olevien eldkkeiden lukumSSrdt ja eliik-
keiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
VANHUUSELAKKEET

ElSkkeen mytjntiijii
TEl-eliikelaitokset .....

Eliikevakuutusyhtirit
Eldkekassat
Eldkesiiiititit

TEl-eliikelaitokset yhteensd
YEl-elSkelaitokset .

MYEL-eliikelaitos
LEL-eltikelaitokset .

Lisaksi edeUisista sai TEl-lisaeleketta 826 tydkyvyttdmyl,seliikkeensaajaa keskimadrin 425 mkikk
seke YEl-lis5elekette 3 tytikyvyttdmyyselekkeensaaiaa.

VANHUUS., TYOKYVYTTOMYYS- JA TYOTTOMYYSELAKKEET

PERHE.ELAKKEET

Elakk.
lukum.

I(eskim.
eliike
mk/kk

EldkkeensaajiaEliikkeen mytintiijd
Lesket Yht.

TEL-eldkelaitokset
Eliikevakuutusyhtitit
Eldkekassat
EldkesdAticit

TEl-eldkelaitokset yhteensii
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eldkelaitos .

LEL-eliikelaitokset
Kaikki 24802 40 321

EdeUisiin keskimaariin siseltymattomien TEl-lisaetujen mukaisten perhe-elakkeiden lukumHdre oli
691 ja keskimeera 444 mk/kk. Teta perhe-elakette sai 683 leskee ja 548 lasta.

15 251
1 295
4 584

21 130
1 823
3 817

13 551

Naiset Yhteensii Naiset
Eldkkeensaajia

Miehet
Keskimdiir

Miehet

34 134
4 145
6 348

65 048
6 741

r6 451

36r
425
409

L74
185
202

Yhteensd

263
277
325

43 613
4 42r

14 591
40 725

44 627
2226

t3 824
4 858

88 240
6 647

28 415
45 583

376
379
100
161

179

50
93

168 885 | ZSZ

276
343

76
153

r49 212

TEl-el5kelaitokset .....
ElAkevakuutusyhti6t
Eliikekassat
EldkesdAtirit

TEl-elAkelaitokset yhteensd
YEl-eldkelaitokset .

MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset .

Eliikkeen mytintiijii

Kaikki

30 914
2 596

10 103

103 350 | Os sSS

Lapset

246
267
254

I 263
lzl

3 138

5 988
568

1 446

I 965
829

3 271
14 065

1 046
1 902
7 789

245
230

63
r14

13 128
985

I 778
7 349

8 002
838

2 039
6 202

23 240 17 081792

Eliikkeensaaiia
Yhteensd Yhteens:i



TYOTTOMYYSELAKKEET

Eldkkeen my<intiijd

Eliikkeen myrinttijii

Eldkkeensaajia

TYOTTOMYYS- PERHE-ELAKKEET

mk/kk

Jakelu:
tydel ii kelaitok sil I e

I Keski-_utal(lierclen I .... ....... .. I maaralnenlukumaara l...,lelaKe mK/KK

273

75
148

N:o 12172

,, 13172

,, 14172

,, 15172

,, 16172

Kaikki tycieliikelaitokset 193 687 209

Uusia yleiskinieit5

17,72

Kansaneliikkeen ja yleisen perhe-eldkkeen korotus ....
TEL:n ja LEL:n muutokset . .

Tydsuhderekisteriii koskeva tietoliike
Eliikeratkaisuja koskeva tietoliike
ElAkkeen maksaminen muulle kuin eliikkeen saajalle it-
selleen
Henkilijtietoja koskeva ilmoitusliikenne . . .

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset lYhteensd

141
t47
199

TEL-eldkelaitokset
Eldkevakuutusyhticit
Eliikekassat
Eliikesiiiititit

I 114
h

74

t32
6

t4

792 148
147
199

134

4
57

t52

22
136

r92

146
t44

147

73
79

153

133
117

TEL-eliikelaitokset yhteensA
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

18

18
79

Kaikki tvtieliikelaitokset 115 195 310 152 126 135

TEL-eldkelaitokset
Eldkev a kuutu sy h t itit
Eldkekassat
EltikesiiAticit

75 013
7 570

tg 722

261
276
317

TEl-eldkelaitokset yhteensd
YEL-elAkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL- el dkel a i tok set

102 305
? 693

30 317
53 372
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English Surnrrraries

Impromptu

(Editorial by Mr Sirkesalo, Deputy Manag-
ing Director of the Central Pension Security
Institute.)

In May 1972, the Centre Party interpeilatcd
in Parliament on the Goverment's intentions
to improve the position of pensioners with
small means. The interpeilation ended in
the following resolution: "Taking success-
fully care of the pension political objectives
presupposes the forming of a parliamentary
majority government". When the Pensions
Schemes Committee had given its report on
partial disability pensions, it was thought
that the planning period is being nearly
exhausted and summer holidays are ahead.

However, the government bill, which was
given after the May Day, on the increases
in national pensions by raising the assist-
ance supplement and easing the qualifying
conditions of the housing allowance was
not treated yet. Mr Kaipainen, Minister of
Social Affairs and Public Health, called
the bill a May Day bomb. The costs of the
bill were estimated to be 220 million Fmks.
In the consideration by a Committee of
Parliament the means test on incomes and
property was considerably eased, which in-
creased the original costs almost twofold.
In the plenary sitting of Parliament the
cost of living categories of the administra-
tive districts applied in the assistance
amounts of the national pensions were also
abolished. This caused the total costs to
amount to about 600 million Fmks a year.

Some comparisons give a better idea of
the costs. For instance, in 1970 after many
amendments the costs of sickness insurance
scheme were 450 million Fmks. During the
last four years, the reforms proposed by
the Pensions Schemes Committee in its
eight reports have been calculated to cost
about 200 million Fmks. In the 1960's, often
called the decade of pension policy, the
effect of pension improvements was annu-
ally about 880 million Fmks in accordance
with the 1969 value of money, i.e. not guite
1 200 million Fmks in the present value of
money.

According to a study on pension pro-
tection, which was recently presented in a
doctoral dissertation, in the 1960's only
about one-fourth of all the speeches made

in Parliament dealt with statements of
reason of the government bills. The impor-
tance of planning and investigation has
been lately amphasized in the pension poli-
tical discussions.

The handling of the changes made in the
national pensions recalls the changes made
in the National Pensions Act in 1956 when,
deviating from the proposal of the Pen-
sicn Committee, the earnings-related pen-
sions were abandoned. In 1962, the earnings-
related pensions were adopted again when
the employment pensions were enacted. The
memories of 1956 may have inspired the
present decision markers to a spring pen-
sion impromptu.

Boundary surveys in the decennial celebra-
tion of the employment pension scheme
(Article on pp. 4-13)
The Employees' Pensions Act and the
Temporary Employees' Pensions Act came
into force on lst July, 1962. Then years
Iater, i.e. at the end of June, 1972 Parlia-
ment enacted a law which means that the
total costs of the national pensions will
increase by 620 million Fmks a year. How-
ever, Parliament did not indicate where
this money could be collected from. In a
press conference arranged on account of the
decennial celebration of the employment
pensions scheme this considerable pension
mabe by Parliament was naturally also
discussed.

Mr Juhani Salminen, Managing Director
of the Central Pension Security Institute,
reviewed in his speech the phases of the
employment pensions scheme. He said that
when developing the scheme the principle
of preserving the consumption level achieved
has been consistently applied. It was only
at the end of the 1960's that the problem
of the need to equalize differences in pen-
sions was realized and, therefore, it did not
appear in the early phases of the employ-
ment pensions scheme. Solutions to this
problem could be for instance giving the
employment pension a priority in relation
to the national pension, tightening the
means test in national pension and gra-
dating the joint target level of different
pensions to decrease by the incomes. At
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the moment our pension policy is under
discussion and the future development
cannot be seen yet. The 1970's can be called
the decade of effective enforcement of the
employment pensions scheme.

Mr Osmo Kaipainen, Minister of Social
Affairs and Public Health, considered it
to be a task of social policy to increase
equality by raising the standard of living
of citizens. It is important to reduce the
differences of incomes and here pension
policy can play a big role. Particularly, the
national pensions scheme has to be an
equalizing pension scheme. The employment
pensions scheme, on the contrary, is con-
sidered to guarantee the level of income
achieved. Employment pensions could be
developed in a more social political di-
rection, for instance by calculating the
pension as a certain percentage of the mean
oI empioyee's own pay and the minimum
pay applied in the country.

Mr Niilo H5mdldinen, Chairman of the
Confederation of the Finnish Trade Unions,
disproved the claims that the expansion of
tasks of labour market organisations would
mean a danger to democracy. The recent
pension decision made by Parliament
indicates very well how one-sided col-
lecting of political points may seriously
disturb the whole incomes policy and
especially the even developing of social
policy. The trade union movement cannot
allow the distraining of the price of some
"sleight-of-hand trick" decisions from
wage-earners. In the end, the deveioping
of social security always will be paid by
the economically active population. Flat-
rote-pension policy woud mean an end tothe increase of the economically active
population's real incomes for several years.
The trade union movement is a significant
factor in the administration of the employ-
ment pensions scheme and is still very
much interested in this scheme.

Mr Timo Laatunen, Managing Director
of the Finnish Employers' Confederation,
considered the enforcement of the employ-
ment pensions scheme to have been a
transfer of our pensions schemes into a
new period. In ten years, for instance the
pension protection of employees under the
Employees' Pensions Act has increased
threefold as compared with the beginning
of the 1960's. In the lowest income brackets
the aggregated pension exceeds the level of
60 per cent. Some of the costs of the
reforms made have to be paid in the future.At the same time, in order to secure
economic progress productice investments
must be kept at a high level. In the next
few years, the focus of social policy must

apparently be shifted to a more effective
equalisation of the family expenditure. The
recent "pension bomb" of the Government
together with the lengthening of the an-
nual holidays cause expanses which already
exceed the average increase in the pro-
ductivity of our national economy. There is
a danger of a serious inflation. At the same
time, that pension decision makes it difficult
to develop our pensions schemes and post-
pones even the urgent decisions to the
remote future.

How the need for social security services
is determined?
(Article on pp. 14-27)
The Nordic Social Security Conference was
held in Helsinki in mid-June 1972. The
main subjects of the conference were de-
termination of disability, compensation of
medical and dental care, adjustment of
different compensations to social security
system, need of the unemployed and
disabled for social security services and
contact between the social security system
and the public. Mrs Margaretha Aarnio,
who is the head of the research department
in the Central Pension Security Institute,
gave a lecture in the significance of mar-
riage in the determination of benefits of
social insurance system. Her lecture caused
a great deal of discussion. '_ The article
cointains the main points of the lectures
given in the conference.

The significance of marriage in the
determination of the benefits och social
insurance system

In the existing conditions of the Nordic
countries the regulations concerning the
effect of marriage on the benefits of social
insurance system seem to be out-of-date,
said Mrs M. Aarnio. When those regula-
tions were prepared, the basis was a life-
long marriage in which the husband takes
care of his family's subsistence and the wife
is economically dependent on him. However,
the marriage does not necessarily presup-
pose a real maintenance relationship between
spouses any more. On the other hand there
are many maintenance relationships which
are not based on marriage. A result of
these social changes is that on the basis
of social insurance regulations some groups
evidently get unjustified benefits while
some other groups urgently in need remain
outside the benefits, because of the same
regulations.

If we still think that it is a task of
social insurance system to guarantee the
subsistence of the insured and persons
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economically dependent on him, when
certain risks occur, we have to admit that
the present regulations cannot adequately
fulfill this task. Therefore, it would be
reasonable to get pretty soon a phase
where, when the dependents are in ques-
tion, the existence of marriage would not
be the main rule but an exceptional pro-
vision which during the transition period
would prevent persons from losing the
social insurance benefits they need. The
final aim ought to be that the protection
of social insurance system would cover all
the grown-up persons as inviduals without
taking into account their family or personal
relationships. As to children they ought

to be covered against all the risks regard-
less the household they live in.

The progress of pension protection
(Article on pp. 33-36)
The article contains the main points of the
lecture delivered by Mr Pekka Louhelainen
in his doctoral dissertation in the University
of Helsinki. His doctor's thesis deals with
the measures taken by political parties and
private members of Parliament in the 1960's
when pension protection was under han-
dling.

Basic leatunes olsystems Finland's pensiorrs

tr. Development of the pensions schemes 2. The national pensions scheme

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

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

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

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 assistance
amount is in the nature of an assistance
grant. Entitlement to and size of the assis-
tance amount depend, among other things,
on the beneficiary's other income and num-
ber of dependants.

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

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

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

An assistance supplement is paid (since
1966) to persons who have practically no in-
come in addition to their national pension.
A housing allowance can be paid (since
1970) to pensioners who are entitled to the
assistance supplement.
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The unemployment pension is paid to an
unemployed person aged 60-64 who during
ttre f^ast- 52 weeks has received a daily
benefit for at least 200 days from an unem-
otorment scheme and who cannot find work
suiiable for him/her. The benefit equals
ihe invalidity pension pavable to the bene-
ficiary.

Suivivors pension is paid during the flrst
six months alter the husband's death to all
widows below the age of 65, provided that
she is supporting a child or she was married
to him Lefore he reached the age of 60'
After that period the pension is paid only
to a widow supporting a child under six-
teen, and to a widow aged 40-53 years and
married for at Ieast 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 fui=l-orphan receives 40 per cent and
a half-orphan 20 per cent of the total
amount oi 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 Sate and local authorities.

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

3. The employment Pensions scheme

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment pensions
scheme is based on two acts: the Employees'
Pensions Act (TEL) and the Temporary
Employees' Pensions Act (LEL). The latter
is a special law for those employed in for-
estry, agriculture, construction and dock
work, in which short-term contracts are
common. TEL covers all other employees.

The compulsory pension protection under
the acts consists of old age, invalidity,
unemployment and survivor's pensions. The
survivors' pensions were introduced to the
benefits in January, 1967 and unemploy-
ment pensions in JuIy, 1971.

Entitletl to the old age pension is an
employee of 65 years of age'

Entitletl to the unemployment pension is
an unemployed employee aged 60-64 who
during the last 52 weeks has received a
daily benefit for at least 200 days from

an unemployment scheme and who cannot
find work suitable for him/her.

Entitletl to the invalidity pension is an
employee who is incapacitated for his/her
former work or other comparable work.

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

The survivors' 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 widow
has reached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive the pension, iI she has a dependent
child who is entitled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pension will continue
even if the child's entitlement to the
payble to the widow until her death. The
paying of survivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a
Iump-sum equal to the amount of two
years' pension,

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

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

The size of the oltl age Pension is
calculated as a percentage, equal to the
number of years of service, of the wage
or salary. The wage or salary is the average
annual earnings of the best two years of
the Iast four years of work. For seasonal
workers the wage is the average of all pay
received during the years employed.

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older age
groups, born in 1919-1897, and grows in
accordance with the year of birth. The
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 pensions,
the pension without a child's supplement
may not exceed 60 per cent of the final
pay and the pension with a child's supple-
ment 66 per cent of the final pay. These
limits are raised for persons in the lower
wage brackets.

The size of the invalitlity pension is
determined on the same bases as the old
age pension. However, also the time
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between the event entitling to the pension

""4 tn" age entitling to old age pension
is counted as time of service'-- fne size of the unemplovment pension

"q""tt ttt" invalidity pension payable to the
beneficiarY.- tfte otd age, invalidity and unem-pl-oy-
rrr"tti- pet sio^i are increased by the chiltl's
suppternent; 20 per cent of the pension-f.or
o"-"-""a 40 per tent for two or more chil-
dren under 18.--ine size of the survivor's pension is cal-

",rl"t"d 
on the basis of the old age pension

or anvalidity pension the employee re-
cei*reO or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least
ih."" p"ttot t eligible for survivor's pension,
itr." .iiff receive a full pension, which is

"qrl"l to the deceased employee's old a€e or
invalidity pension. If there are two bene-
ficiares, 

-teh size of the pension is .three-
iourths'of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the pension is
one-half of the full Pension'

Automatic linkage with the general wage
index is applied in employment pensions'
It is applied in calculating the pay-of earlier
years -ind adjusting the annual pension
payable.' iension protection accumulates according
to certairi regulations also during the
periods when the employee is out of work
ihrough no fault of his own and when
he reieives unemployment benefit from his
unemployment fund.

Emploiers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
contribution is 6 per cent of the salary of
insured emPloYees.

The employer may Provide for ltit
employees 

- adtlitional voluntarv benefits'
creiting even better pension benefits than
the minimum level guaranteed by law'
Benefits that some into question here in-
clude a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees gener-
atly participate in the costs of such addi-
tional benefits.

The administrative organisation of the
employment pensions scheme is decentrali-
zed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
peniion scheme. It may be done by laking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance mopany or by founding a
pension fund or pension foundation 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 concehned.

The work of the various pension insti-

tutions is coordinated by a central organ'
the Central Pension Security Institute' It
keeps a register of the insured and their
peniion benefits. It will also keep a re-
gister of persons covered by special pen-
Jions schemes. The general development of
ihe 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 ad-
minisirative organs of the Central Pension
Security Institute' The highest aut!ority
under ihe scheme is The Ministry of Social
Affairs and Health.

3.2. The self -emPloYed
The self-employed persons' employment
fensions scheme (closely connected with
hEf.) i* based on two acts: the Pension
Act for Farmers (MYEL) and the Pension
act for Self-Employed Persons (YEL)'
MYEL covers farms with cultivated area
of at least 2 hectares, professional fish-
erman, and reindeer-owners. YEL covers
other selFbmployed Persons'

The benefils and qualifying conditions
are like TEL. Old age pension is paid inde-
pendently of whether or not the self-em-
ptoyed iontinues with his entrepreneurial
activity.

The size of the pension is calculated
Iike 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 1972) 689 Fmk per hectare
of cultivated land up the 12 hectares, and
282 Fmk per hectare for the following 10
hectares ana fSO Fmk per hectare for the
next 10 hectares and 62 Fmk per hectare
for the last 10 hectares - altogether for
42 hectares. Pension basis of farmer's wife
is 2758 Fmk (in 79'72), at the most one half
of the above-mentioned basis' Pension basis
of assisting family member is the wages
paid to him, at the most farmer's pension
basis. Pension basis in YEL is fixed accord-
ing to the salary the self-employed shoulld
pension would cease. The pension will be
have to pay if he hired some other person
with corresponding qualifications to run his
business, at the most 62 690 Fmk a year (in
t972).

Persons born before 1927 Eet greater pen-
sions as they otherwise would be entitled
to. Their amount of pension is 22 0/o of the
income. In YEL the age-class increment is
calculated for annual income up to a maxi-
mum of 25 0?6 Fmk a Year (in 1972).

Schemes are financed by the insured and
the state. In MYEL the contribution' of the
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insured is 2/5 of the average contribution
(6 0/o) of TEL up to the incomc ot 7522
Fmk a year (in 1972) and 6 0/o of the income
exceedirrg this linrit. In YEL the contrihu-
tion of the insur'ed is 6 0/o of the income.
The percentage is snraller for the self-
employed with low incomc. The state pays
50 0/o of the costs of MYEL an din 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 pension insur-
ance either in some the pension insur-
ance companies or pension funds taking
care of TEL or in some pension fund or
insurance company established by the self-
employed. The Central Pension Security
Institute is the central organ of MYEL and
YEL as it is that of TEL.

4. Special pensions schemes

The regulations concerning the pension
protection of persons in the employment of
the State cover old age, invalidity, unem-
ployment, and survivor's pensions and fu-
neral grants. These benefits are financed by
the State alone. The administrative crgan
is the State Treasure Office.

The pension protection of local govern-
ment officers is based on the pension act
which entered into force in 1964 and was
modelled on the employment pensions act.
The financing is managed oy the local
governments and associations of com-
munes. The Local Government Pensions

Authority was lounded 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 employers jointly pay the
contributions approved by the Ministry of
Social Affairs and Health. The State also
participates in the financing of the scheme.
The scheme is administrated by the Sea-
men's Pension Fund.

5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.7 million
(19?0), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the gainfully employed 4
per cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprisers and family members assisting
them, 9 per cent are State employees, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

The distribution of the gainfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 23 per cent, industry
and construction 35 per cent, commerce 15
per cent, transport and communications 7
per cent and service industries 20 per cent
(1e70).

Population by the groups (1960): 0-1?
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more 8 per cent. Five per
cent of the 18-24 year-old population are
disabled. OId persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total population.

TYOELAKE on tilattavissa mm. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10
Vuosikerran (*-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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