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Rahastointi

Eldkejdrjestelmiii koskevassa keskustelussa on eliikevakuutusmak-'sujen rahastointikysymys saanut huomattavan sijan. Ertiiltii tahoilta
on tahdottu vdittdd, ettd rahastointi siniinsd on pahasta ja ett6 se
on vanhanaikaista. Huippunsa lienee tdllaisten virheellisten vdit-
tdmien esittdminen saavuttanut siind, kun on sanottu, ett6 rahas-
toinnista luopuminen tekisi mahdolliseksi eldketurvan saattamisen
heti ttiysimiidriiisend voimaan.

Rahastoimisen tarpeellisuutta ja rahastoinnin astetta voidaan
arvioida monista n6kdkulmista. Kysymykseen vaikuttavia tekijtiitii
ovat ainakin kansantaloudelliset seikat, investointien tarve ja mui-
den sosiaalipoliittisten toimenpiteiden tarpeellisuus, jos puhutaan
puhtaasti aineellisista tekijtiistd. Lisdksi ratkaisuvaihtoehtojen va-
lintaan vaikuttavat mycis puhtaasti poliittis-ideologiset niikcjkohdat.
Suomen tydeldkejiirjestelmdn rahoitusj6rjestelmd. on kuten tun-
nettua osittain rahastoiva, osittain jaottava. Missd miiiirin se on
liiallisesti tai liian vdhiin rahastoiva, on arviointikysymys, johon ei
tdssd kirjoituksessa pyritii antamaan vastausta. Verrattaessa kui-
tenkin esim. Ruotsin rahastointiin voidaan meidiin tyOeliikejdrjes-
telmiimme rahastoinnin todeta olevan monin kerroin vaatimatto-
mampaa kuin Ruotsin. Tiitd osoittavat ehkd selvimmin kummankin
maan rahastointia koskevat luvut. Ruotsin tydeldkerahaston koko-
naismddrii on tiilld hetkelld 41 200 milj. mk ja Suomen B 800 milj.
mk. Vakuutettua kohti laskettuna Ruotsin rahasto on T 400 mk ja
Suomen 2 300 mk. Niimii luvut ehkd selvimmin osoittavat, kuinka
vaatimattoman reservin rahastot itse asiassa muodostavat, vaikka
niiden nimelliset loppusummat ovat erittdin suuria. Mutta mytis
vastuu on suuri. Se on tytintekijdn eliikkeen turvaaminen kaikissa
olosuhteissa.

Ruotsin pitkiiaikaiseen pddministeriin Tage Erlanderiin yhtyen
voidaan sanoa rahastoinnin olevan vdlttiimdtdn eldkesuoritusten
turvaamiseksi. Siksi ei mydskddn tytieliikejdrjestelmiissa ole varaa
luopua rahastoinnista. Sitii vastoin rahastoinnin miidrd on sdddel-
tdvissii kulloisenkin tilanteen mukaan jtirjestelmtin joustavan va-
kuutusmaksutekniikan avulla. Rahastoinnin tarpeellisuudesta alet-
taneen viihitellen myds olla yksimielisiii kaikkien eliiketurvaa hoi-
tavien keskuudessa. Kansaneldkelaitoksen uusi piiiijohtaja on vaa-
tinut uuden rahaston muodostamista kansaneliikelaitokselle. Tiihiinhiintd ilmeisesti on kannustanut laitoksen jatkuva maksukriisi,
jonka arvioidaan parhaiten tulevan poistetuksi rahastoinnin uudel-
leen aloittamisella.

Juhani Salminen
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MAR,TTI NYGREN

Ynift5i5n rrruolokuvan S6niviivoia

Vuoden 1970 alusta tulivat yrittiijdt
tytieliikejiirjestelmdn piiriin. Tiilltiin
astuivat voimaan yrittdjien elSkelaki
(YEL) ja maatalousyrittiijien eltikelaki
(MYEL). Tdssti kirjoituksessa tarkas-
tellaan Eldketurvakeskuksen ns. ty6-
suhderekisteristii saatuja tietoja aktii-
visti toimivan yrittdjdkunnan raken-
teesta ja yrittiijien tydtuloista. Tarkas-
telun piiriin kuuluvat vuoden 1970 Io-
pussa yrittdjiitoimintaa harjoittaneet,
joilla o1i YEL:n tai MYEL:n mukainen
tytieliikevakuutus.

Tarkastelu on lakikohrtainen; jos
henkilti on esim. toiminut samanaikai-
sesti sekii maanviljelijiin5 ettii liiken-
teenharjoittajana, tulee htin mukaan se-
kd MYEL:n ettd YEL:n lukuihin. Vuo-
den 19?0 lopussa oli 8 510 yrittiijiiii va-
kuuttanut itsensii sekii MYEL:n ettii
YEL:n piirissd.

1. Elinkeinorakenne

Tiedot perustuvat tytisuhderekisteristd
otettuun (iiin ja sukupuolen suhteen
ositettuun) 10o/o:n satunnaisniiyttee-
seen. Yrittdjinii toimivien miesten ja
naisten lukumS6rdt elinkeinohaaroit-
tain olivat ndytteen mukaan seuraa-
vat:1)
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miehet naiset yhteensii

3 880
14 380

7 080
16 940
I 790

22 570

1 300
3 840

340
14 860
13 230

710

5 180
18220
7 420

31 800
23 020
23 280

YEL yhteensd
Maatilatalous
Kalastus

?4 650
199 500

1 400

34 280
198 110

290

108 930
397 610

1 690

MYEL yhteensd 200 900 198 400 399 300

YEL:n piirissi on naisia noin kol-
mannes ja MYEL:n piirissd ldhes puo-
let. Rakennustoiminnan ja tiikenteen
alalla toimii naisyrittiiji6 erittiiin niu-
kalti. Suurin osa YEL:n piirissd toimi-
vista naisyrittiijistii toimii kaupan ja
palveluselinkeinojen alalla.

2. Ik6rakenne

Yrittiijien ikii- ja sukupuolirakennetta
tarkastellaan ensin vertaamalla sitii
TEl-tytintekijtiiden vastaavaan raken-
teeseen.

Kuten kuviosta I kiiy ilmi, on yrit-
tdjiikunnassa vanhempien ikiiryhmien
osuus htromattavasti suurempi kuin
TEL:n piirissii. Kun TEl-tytintekij6istii
noin neljdnnes on iiiltiSn yli 44-vuo-

r) RekisterissA kdytetty elinkeinoluokitus on
pAtipiirteissiiiin samanlainen kuin vuoden
1960 viiesttinlaskennassa kdytetty luoki-
tus.

tiaita, kuuluu YEL:n piirissd vakuute-
tuista vastaavaan ikdryhmidn noin
puolet ja MYEL:n piirissi vakuutetuis-
ta yli 55 0/0. Vain noin viidesosa yrit-
tiijistEi on alle 35-vuotiaita, kun taas
TEL:n piiriss5 niiitii on y1i puolet.

Vanhempien ikiiryhmien suuri osuus
maatalousyrittdjien keskuudessa on
yleisesti tunnettu ja selittyy ns. maal-
tapakoilmidstd; suuri osa maanviljeli-
jtiiden jiilkeliiisistd siirtyy asutuskes-
kuksiin palkkatydntekijdiksi ja siten
TEL:n piiriin. YEL piiriin kuuluvien
yrittiijien ikiipyramidin muoto ei seli-
ty yhtd suoraviivaisesti. Yhten6 tdr-
keiinii syynii nuorempien ikiiryhmien
pieneen osuuteen lienee se, ette yrittii-
jdtoiminta aloitetaan keskimiiiirin van-
hempana kuin mite yleensd tullaan
tydeliimiiiin mukaan.

Ikiipyramideista kiiy myds ilmi, ett6
naisyrittiijiit ovat sekii MYEL:n ettd
varsinkin YEL:n piirissd miehiS van-
hempia. Tarkemmin tdmd voidaan kui-
tenkin todeta taulukosta 1, jonka mu-
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TAULUKKO 1. YRITTAJIEN KESKI.IKA ELINKEINON JA SUKUPUOLEN
MUKAAN VUODEN 1970 LOPUSSA

miehet naiset yhteensA

Kauppa
Teollisuus ja klsityti
Maa- ja mets6talous
Palvelukset
Liikenne
Rakennustoiminta
YEL yhteensii
MYEL
TEL

kaan naisyrittajet ovat YEL:n piirissd
keskimddrin puolitoista vuotta ja
MYEL:n piirissii noin vuoden miesyrit-
tajia vanhempia. Eri elinkeinosekto-
reissa vain palvelusten ala1la naisten
keski-ik5 on alempi kuin miesten.

Toisaalta taulukosta 1 voidaan myds
havaita, ettii YEL:n piirissii toimivien
yrittdjien keski-iiit eri elinkeinosekto-
reissa eiviit kovin paljon poikkea toi-

44,3
44,4
43,2
44,7
42,5
40,9
43,4
45,3
35,5

45,5
44,9
44,1
43,1
42,6
41,1
43,9
45,7
35,?

46,8
46,9
42,0
47,0
45,1
44,9
46,2
35,9

sistaan. Korkein keski-ikii on kaupan
alalla (45,5) ja alhaisin rakennustoimin-
nan piirissd (41,1).

3. Yrittiijien tyiitulot

Yrittiijiieliikkeiden suuruus riippuu
olennaisesti aktiiviaikana ansaitun ty6-
tulon suuruudesta. Yritttijien tytituloja

46,9
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KUVIO 1. YRITTAJAVAKUUTETTUJEN JA TEL-VAKUUTETTUJEN JAKAU-
TUMINEN IKARYHMIIN VUODEN 19?1 LOPUSSA (O/O)

YEL MYEL rEL

ikii

55- 65

45-54
35-44
25-34
18-24

32

26 26

29 32

27 25

13 l3
6

t0 t0

t5 t7
22 22

30 26

23 25

Miehet Naiset

74 650 34 280

ei voida mdlrdtd samoin kuin palkan-
saajien, koska useimpien yrittdjien tu-
lot muodostuvat sekii tyti- ettii p66oma-
tuloista. Sekd MYEL:n ettii YEL:n
sddnn<ikset yrittdjien eldkevakuutuk-
sessa kiiytettdvdstii tytitulosta perustu-
vat tiettyyn arviointiin. Maatalousyrit-
tdjien tycitulo miiiiriiytyy pddasiassa ti-
lan koon perusteella. Muiden yritt6-
jien tycitulo vahvistetaan miiiiriiltdSn

Mi ehet Naiset Miehet Naiset

200 900 198 400 476 470 109 350

sellaiseksi, ettl se vastaa joko sitd palk-
kaa, joka kohtuudella olisi maksettava,
jos tytitd suorittamaan olisi palkattava
vastaavan ammattitaidon omaava hen-
kilti, tai siti korvausta, jonka muutoin
voidaan katsoa keskimiiiirin vastaavan
sanottua tytitii. YEl-yrittijien vahvis-
tettu tyiitulo riippuu siis paljolti siit6,
miten suureksi yrittiijii itse tydtulonsa
arvioi.

7
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Kuvio 2

tydtu lot
vu0dess ct

1000 mk

Yritt tti i en keskimiiiiriiiset tv6tulot vuodesso
idn j a sukupuolen mukdan vuoden 1970 lopussd

16

14

12

10

I
6

4

YEL

2

Kuten kuviosta 2 n5kyy, kasvaa YEL-
yrittiijien tyiitulo iiin mukana, Ldhim-
piinii eliikeik66 olevat, 60-64-vuotiaat,
YEl-yrittiijdt niiyttiiviit lisiiksi olevan
taipuvaisia arvioimaan tytitulonsa suu-
remmiksi kuin muut. Maatalousyritti-
jien tytitulo taas ei ole riippuvainen
i6stti.

MYEL

20 25 s0 35 40 45 50 55 60 65

Mi ehet

ilaiset

ikd

Naisten tytitulot ovat selviisti pie-
nemmdt kuin miesten kuten myiis ku-
viosta 3 ilmenee. Se, ettii naisten ty6-
tulo 24-29-vuotiaiden YEl-yrittiijien
ryhmdssd on miesten tytituloa suurem-
pi (kuvio 3), saattaa johtua otantasat-
tumasta, koska nuorimmissa ikiiryh-
missii oli varsin viih6n yrittiijiti.

t'''- -.---./
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Kuvio 3.

tydtulot
vuo&sso
l0N mk

Y E L- v akuu tet tujcn ke sk i mcicirciiset ty6t ul ot vuodesso et inka'n o n i o

stkupuolen mukaan vuoden 1970 lopussa.

u
12

t0

I
6

4

2

[N
f-] mietpt

N norsel

fulve-
luk*t

Koupa fuldt-
rustci-
minto

Tbd;flstts Li ilcnre tlc:eia Yelp*tist&ti rrctd- yhtrirstii
fdor-ls

Kun yrittiijien keskimdiirdisiti tytitu-
loja tarkastellaan eri elinkeinosekto-
reilla, havaitaan, ettd ne ovat suurim-
mat palveluselinkeinoissa, varsinkin
miesten osalta. Tdmii on ymmiirrettii-
v55, koska ttihiin ryhmiiiin kuuluvat
sellaiset pitkdlle koulutetut vapaan
ammatin harjoittajat kuten liiiiktirit,
arkkitehdit ja asianajajat.

Tytisuhderekisterist6 saatavia tietoja
yrittiijiikunnan rakenteesta olisi ollut
mielenkiintoista verrata vuoden 1970
viiesttinlaskennasta saataviin tietoihin.
Tiimii ei kuitenkaan ollut vield mah-
dollista, mutta palataan asiaan, kun
vdesttinlaskennan ttihiin liittyviit taulu-
kot ovat joskus syyspuolella kiiytettii-
viss5.
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VEIKKO HALLENBERG

Erorahai5niestelrnE

ErorahajArjestelmdd on meillii nyt to-
teutettu kaksi vuotta. Erorahahake-
muksia on teind aikana tullut Eroraha-
rahastolle noin 6000. Erorahoina on
maksettu noin 4 mmk.

Jiirjestelmiin synty

Erorahajdrjestelmii on tytimarkkinajdr-
jestcijen aikaansaannoksia. Vakauttami-
sen jatkotoimenpiteitA koskevan ratkai-
sun yhteydessii syyskuun 11. piiiviind
1969 allekirjoittamissaan sopimuksissa
jdrjest<it sopivat erorahajSrjestelmdn
yleispuitteet, joiden mukaan jiirjestel-
md sovittiin toteutettavaksi vuoden
1970 alusta. Jiirjestelmd oli alunperirr
tarkoitus toteuttaa sopimuspohjaisena,
jolloin sopimus olisi tullut koskemaan
vain niitii tytinantajia, jotka kuuluivat
sopimuksen tycinantajapuolelta allekjr-
joittaneisiin jiirjesttiihin. Sopimuksen
piiriin kuuluvilta tycinantajilta olisi
tullut periS jdrjestelmdn rahoittami-
seksi vuonna 1971 yksi promille niii-
den maksamista palkoista.

Tycimarkkinain keskusjdrjestdt aset-
tivat edellii selostetun ratkaisun jiilkeen
yhteisen toimikunnan laatimaan sddn-
t<ijii perustettavaksi suunnitellulle Ero-
raharahastolle ja valmistelemaan toi-
minnan aloittamiseen liittyvid tehtdvid.
Toimikunta oli saanut nimenomaiseksi

tehtrivdkseen tutkia, voidaanko mytis
jiirjestiiytymdttijmien tyiinantajien pal-
veluksessa olevat toimihenkildt ja tyiin-
tekijdt liittea erorahajdrjestelmdn toi-
mintapiiriin. Toimikunta piiiityikin sille
kannalle, ettii jiirjestelmd piti saada
koskemaan kaikkia tydsuhteessa olevia
toimihenkilditd ja tycintekijtiitti riippu-
matta siitd, oliko heidiin tytinantajansa
jiirjestiiytynyt vai ei. Tdlltiin ei endii
ollut mahdollista hoitaa asiaa pelkiis-
tiiiin tydmarkkinajiirjesttijen keskeisenii
asiana. Sopimusten ulkopuolella olevia
tyiinantajia ei olisi ollut mahdollista
saada velvoitetuiksi osallistumaan jiir-
jestelmiin kustannuksiin. Tiihdn tarvit-
tiin lainsdridiinndllisiti toimenpiteitd. -Sama toimikunta joutui tydnsd kes-
tiiessii miiiirittelemdiin jdrjestelmdn toi-
minta-alueen eriiiltii osin. Kysymys
LEL-alojen tulemisesta jiirjestelmdn
piiriin oli erityisten neuvottelujen koh-
teena. Alat sisdllytettiin kuitenkin jdr-
jestelmdn piiriin. Sen sijaan kuntiin
tytisuhteessa olevat jiiiviit toimikunnan
ehdotuksessa jdrjestelmdn ulkopuolelle.
Viimeksi mainitulta osalta hallituksen
esitys laiksi ty<intekijdn erorahasta piti
kuitenkin sisiilltitin sen, ettd kuntiin tyti-
suhteessa olevat tulivat jdrjestelmdn
piiriin. Sama on tilanne mytis sdiide-
tyn lain mukaan.

Laki tycintekijdn erorahasta on an-
nettu 6. 3. 1970. Laki on kehyslaki, eikd
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sellaisena pyrikaen miiArittelemiiiin
jdrjestelmiin yksityiskohtia. Tiimd on
jo tdhiinastisessa kdytdnntissd osoittau-
tunut erittiiin joustavaksi ja ktiyttti-
kelpoiseksi menettelytavaksi. Lakia so-
velletaan sen sanamuodon mukaan 1

piiiviistd maaliskuuta 1970, mikii on
kdytiinniissd merkinnyt sitd, ettd hen-
kilci, joka on ollut 1. 1. 1970 ldhtien
tycitttimiind tytinhakijana tycinvdlityk-
sessd ja on tdyttiinyt muut erorahan
saamisen edellytykset on o1lut oikeu-
tettu erorahaan. Tdten voidaan todeta,
ettd kaikki vuonna 1970 pddttyneet tyti-
suhteet, mikAli olivat muuten olleet sel-
laisia, ettd erorahajdrjestelmdn sovelta-
minen on voinut tulla kysymykseen,
ovat kuuluneet jiirjestelmdn piiriin.

Hallinto

Erorahan maksamisesta huolehtii Ero-
raharahasto, joka on itsendinen oikeus-
subjekti sui generis ja jonka olemassa-
olo perustuu tycintekijdn erorahasta an-
nettuun lakiin. Eroraharahasto ei siis
ole osa valtion hallintoa, vaikka val-
tiovallalla onkin tdssii selvdsti voimak-
kaampi vaikutusmahdollisuus kuin esi-
merkiksi tytieltikejdrjestelmiid hoitavien
laitosten suhteen.

Tyiintekijdn erorahasta annetussa
laissa on sosiaali- ja terveysministe-
ricille annettu oikeus vahvistaa Ero-
raharahatsolle sii6nnd,t. Alkuperiiisten
sddntdjen vahvistaminen on tapahtunut
lain antamispiiivdnii eli 6. 3. 1970. Sri6n-
ttijd on sen jdlkeen jo kahdesti muu-
tettu, nimittdin 2. 3. 1971 ja 9. 2. L972.
Lain antamisptiiviind eli 6. 3. 19?0 mi-
nisteriti on laissa sdiidettyd valtaa k6yt-

tiien nimittiinyt Eroraharahastolle sen
korkeinta piiiitdntdvaltaa kdyttdvdn eli-
men, hallintoneuvoston, jdsenet tytj-
markkinajdrjestrijen ehdotuksesta. Ero-
raharahaston hallintoneuvostossa on
edustettuna kolme ryhmdii: tydnanta-
jat, toimihenkiltit ja tytintekijdt. KuI-
lakin ryhmiilld on hallintoneuvostossa
viisi jdsentii. Tyd,nantajaryhmdn yksi
jdsen edustaa valtiota, yksi Liikety<in-
antajain Keskusliittoa, yksi Maaseudun
Tycinantajaliittoa ja kaksi Suomen
Tyrinantajain Keskusliittoa. Toimihen-
kil<iryhmtin jiisenistii kolme edustaa
Toimihenkil<i- ja Virkamiesjiirjesttijen
Keskusliittoa ja kaksi Suomen Teknis-
ten Toimihenkildjdrjesttijen Keskus-
liittoa. Tycintekijiiryhmdn kaikki viisi
jdsentd edustavat Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjiirjesttiii.

Eroraharahaston toiminta jakaantuu
kahteen itseniiiseen osastoon, toimihen-
kilti- ja ty<intekijdosastoon. Osastojen
asioista ptiiittiid kummankin osaston
johtokunta, jonka jeisenet nimittiiii hal-
lintoneuvosto asianomaisten tydmark-
kinajdrjest<ijen ehdotuksesta. Johtokun-
tien jiisenet on nimitetty pariteettiperi-
aatteen mukaisesti. Toimihenkildosaston
johtokunnassa on kolme tytinantaja-
puolta ja kolme toimihenkildpuolta
edustavaa jiisentd. Vastaavasti on
tytintekijiiosaston johtokunnassa kolme
tycinantajapuolta ja kolme tytintekijii-
puolta edustavaa jdsentd. Valtiolla on
yksi tytinantajapuolen ryhmiidn kuu-
luva jdsen kummassakin johtokunnassa.
Tytintekijdosaston johtokuntaan on li-
siiksi nimitetty merenkulkualaa, maa-
taloutta, metsialaa, rakennusalaa ja
satama-alaa edustavia lisiijdsenid yksi
tycinantaja- ja yksi ty<intekijdpuoleita
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k6sittelemiiiin niiitii aloja koskevia ky-
symyksid.

Kdytiinntin toimintaa varten on pe-
rustettu Eroraharahaston toimisto.

Valvonta

Ty<intekijiin erorahasta annetun lain 2

S:n mukaan kuuluu Eroraharahaston
valvonta sosiaali- ja terveysministe-
ricille. Valvonnan suorittamista minis-
terici voi toteuttaa useilla eri tavoilla.
Ministeri<i vahvistaa Erorahastoon sddn-
ntit ja niiden muutokset, nimittiiii hal-
lintoneuvoston jiisenet ja vahvistaa Ero-
raharahastolle tulevan maksun suuruu-
den. Vahvistettujen siiiintdjen mukaan
Eroraharahasto toimittaa ministeritille
vuosittain tilinpddttiksensd ja toiminta-
kertomuksen. SiiSnttijen mukaan minis-
tericillii on lisdksi oikeus koska tahansa
pyytiiti Eroraharahastolta tarpeellisiksi
katsomiaan selvityksiii.

Rahoitus

Jdrjestelmd rahoitetaan siten, ettd tapa-
turmavakuutusvelvolliset tytinantajat
suorittavat tydttdmyysvakuutusmaksun
yhteydessS mdiiriin, jonka sosiaali- ja
terveysministerici vuosittain vahvistaa
prosenttimddrlisend tydnantajain asian-
omaisena vuotena maksamista tyiipal-
koista. Vuosina 1970 ja 19?1 se on ollut
0,1 0/o sekii vuonna 1972 0,05 0/o makse-
tuista tydpalkoista. Lisiiksi valtio suo-
rittaa Eroraharahastolle vuosittain vas-
taavan suuruisen osuuden laskettuna
ty<isuhteessa valtioon olevien palkka-
summasta.

Keitli jiirjestelmfi koskee

Jiirjestelmtin piiriin kuuluvat kaikki
tycisuhteessa olevat henkilcit, joiden pdti-
asiallinen toimeentulo on palkkatulon
varassa. Tytinantajana voi olla valtio,
kunta, seurakunta tai yksityinen. Rat-
kaisevaa on, onko kysymyksessd tyti-
sopimuslain tarkoittama tycisuhde. It-
sendiset yrittiijiit, olkootpa he maata-
lousyrittiijiii tai muita yrittiijiii, jddvdt
jiirjestelmdn ulkopuolelle. Samoin vir-
kasuhteessa julkisoikeudelliseen tydn-
antajaan olevat virkamiehet ovat jdr-
jestelmiin ulkopuolella. Valtion virka-
miehid koskevan erorahajiirjestelmdn
aikaansaaminen on tdtd kirjoitettaessa
valtion hallinnon piirissd selvittelyjen
kohteena.

Edellytykset erorahan saamiseksi

Edellytyksiti vahvistettaessa on pitdy-
dytty varsin pitkiille tycieldkejiirjestel-
miin. Tdten on voitu saada kdyttcitin se

laaja kokemus, mik6 tycieldkelaitoksille
on noin kymmenen vuoden aikana ker-
tynyt. Tytieltikelakien soveltamisaloihin
niihden on vain pari poikkeusta, jotka
selvidvdt jtiljempiinii.

Erorahan saamisen edellytykset on
miiiiritelty erikseen pysyv6isluontoisia
tyiisuhteita ja erikseen lyhytaikaisia
tycisuhteita varten.

Erorahan saamisen edellytykset TEL-,
VEL-, KVTEL- ja KiEL- tydsuhteissa
olleille hakijoille ovat seuraavat:
1. Yleisend. edellytyksend on, ettii ha-

kija on menettiinyt tytipaikkansa sen
vuoksi, ettd tytinantaja on taloudel-
listen tai tuotannollisten syiden
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vuoksi joutunut supistamaan tytivoi-
maa tai lopettanut kokonaan toimin-
tansa.

2. Hakija on tycittcimdksi joutuessaan
tiiyttdnyt 50, mutta ei 65 vuotta. Alle
50-vuotias voi saada erorahan, jos
hiin on ollut tyiisuhteessa viimeiseen
tytinantajaansa yhttijaksoisesti niin
kauan, ettd hiinen tiiysien ikiivuo-
siensa ja tiiysien tydssdolovuosiensa
summa on vdhinttidn 65.

3. Hakija on ollut tytisuhteessa viimei-
seen tyiinantajaansa yhtdjaksoisesti
vdhintiitin viisi vuotta. Nyt sanottu
koskee 1. 1. 1972 jiilkeen piiSttyneitii
tytisuhteita. Aikaisemmin piidttynei-
den tytisuhteiden osalta tytisuhteen
pituusedellytys oli kahdeksan vuot-
ta. Lyhentiiminen perustui osaltaan
siihen tutkimukseen, joka Eliiketur-
vakeskuksen materiaalista tehtiin
kaikista v. 1970 piiiittyneistti TEL-
suhteista.

4. Hakija on tytittdmdksi jouduttuaan
viilittiimtisti ilmoittautunut tytinvii-
litystoimistossa ja ollut sielld tytittti-
mdnii ty6nhakijana niin kauan, ettii
hiinen tyrihtinsijoittumistaan voidaan
pitiiii ilmeisen vaikena, eikd tiind
aikana ole ilman piiteviiii syytii kiet-
tiiytynyt vastaanottamasta saatavis-
sa ollutta tytitii tai osallistumasta hii-
nelle sopivaan ammatilliseen koulu-
tukseen.

Hakija, joka pian tytittdmdksi jou-
tumisensa jdlkeen on ottanut vas-
taan uuden tydpaikan, voi saada ero-
rahan aikaisemman pitkiiaikaisen
tyiisuhteensa perustella, jos h6n kol-
men vuoden kuluessa aikaisemman
tytisuhteensa piiiittymisestii joutuu
uudelleen tytitttimiiksi ja hdn muu-

ten ttiyttdii erorahan saamisen edel-
lytykset.

Erorahan saamisen edellytykset LEL-
ja MEl-aloilla olleelle hakijalle ovat
seuraavat:
1. Tydsuhteen piiiittyminen on tapah-

tunut samoista syistii kuin edelld
TEL- ym. hakijan kohdalla on sa-
nottu.

2. Hakija on tydtttimdksi joutuessaan
tliyttdnyt 50, mutta ei 65 vuotta. Alle
50-vuotias voi saada erorahan, jos
hdn on ansainnut pddasiallisen toi-
meentulonsa jollakin ndistii aloista
niin kauan, ettd hSnen tiiysien ikd-
vuosiensa ja tdysien alallaolovuo-
siensa summa on viihintAdn 65.

3. Hakija on tytitt6miiksi joutumistaan
viilittiimiisti edeltdneen kahdeksan
vuoden aikana ansainnut piiiiasialli-
sen toimentulonsa jatkuvasti LEL-
tai MEl-alojen t6issii.

4. Hakijan tytihtinsijoittumista voidaan
pit65 ilmeisen vaikeana siten kuin
edellii TEL- ym. hakijan kohdalla on
sanottu. Poikkeuksena edellii sanot-
tuun on se, ettei tydhtinsijoittumista
voida pitdii ilmeisen vaikeana en-
nenkuin voidaan todeta, ettei ty6htin
sijoittumisen vaikeus johdu pelkiis-
tddn alalle ominaisesta kausiluontoi-
sesta syystii.

Putki- ja sdhktjasennusliikkeen
palveluksessa olevat putki- ja sdh-
ktialan ty6ntekijiit kuuluvat tytiel6-
kejdrjestelmissd TEL:n piiriin. Tiistd
huolimatta sovelletaan heihin ero-
rahajiirjestelmdssii LEl-aloilla otlei-
den hakijoiden edellytyksiii. Alaila-
oloajaksi luetaan kuitenkin vain
tydskentelyaika joko putki- tai siih-
kdasennusalalla.
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Milloin toimihenkil<in tydeldke on
jatkuvasti hoidettu LEL-jdrjestel-
mdn puitteissa, sovelletaan mycis hd-
neen LEl-aloilla olleiden hakijoiden
edellytyksiii.

Erorahan suuruus

Erorahan suuruuden mdtiriid asian-
omainen johtokunta. Tiihdnastisessa
kdytrinntissii on vuosittain vahvistettu
ns. peruseroraha. Ty<intekijiiin erora-
hasta annetun lain 3 $:n mukaan on ero-
rahan suuruutta mdiiriittdessd, otettava
huomioon tydsuhteen jatkumisaika e1i

viimeisen tydsuhteen pituus ja vastaa-
vasti alallaoloaika. NSiden lisdksi vai-
kuttavat yksittiiistapauksissa erorahan
suuruuteen hakijan mahdollinen inva-
liditeettiaste sekd erdissii tapauksissa
myds ansion suuruus. Peruseroraha on
vuosina 1970 ja 1971 ollut tyiintekijEi-
osastolla 1 100 markkaa ja toimihenkilti-
osastolla 1400 markkaa. Vuonna 1972

vastaavat luvut ovat 1 500 markkaa ja
1 900 markkaa. Vuonna 1971 maksettu
korkein eroraha yhdelle saajalle on o1-

lut 4 200 markkaa. Eroraha on vero-
vapaa.

Tietoja erorahan saaneista

Kaikista kahden ensimmdisen vuoden
aikana saapuneista hakemuksista on
vain vaiaat pulet johtanut mytinteiseen
lopputulokseen. Mydnteisiii ratkaisuja
annettiin vuonna 1970 810 ja 1971 1942

tapauksessa. Huomattavan suureen kiel-
teisten mdiirSdn on luonnollisesti vai-
kuttanut jdrjestelmiin uutuus.

TytintekijEiosastolla mydnteisesti rat-
kaistut hakemukset jakautuvat eliike-

jdrjestelmittiiin siten, ettii LEL:n osuus
on ollut vuonna 1970 68,0 o/o ja 1971

80,6 0/0, TEL:n osuus vastaavasti 1970

29,9 ja 1971 17,9 0/0. Muiden eliikejtir-
jestelmien piiristii tulleiden hakemus-
ten mddrii on ollut varsin vdhlinen.
Jdrjestelmddn vv. 1971 ja 1972 tehtyjen
muutosten seurauksena ndyttdisi tule-
van tapahtumaan tasoittumista LEL:n
ja muiden jdrjestelmien kesken.

Mytinteisesti ratkaistujen hakemusten
osalta on hakijoiden keski-ikd vaihdel-
lut 55-57 vuoden paikkeilla. Keski-
mddrdinen tycisuhteen pituus on vaih-
dellut 17-23 vuoden viililld.

Alueellisesti voidaan todeta, etti suu-
rin osa hakemuksista on tullut neljiin
Iddnin alueelta, nimittdin lfudenmaan,
Turun ja Porin, Hdmeen ja Kuopion
Itiiinin alueelta. Ndiden lddnien osuus
on kumpanakin vuonna ollut yli 60 0/0.

Hakemusmenettely

Eroraha mydnetddn asianomaisen ha-
kemuksesta lomakkeella, jonka saa Ero-
raharahaston toimistosta tai tytinvdlitys-
toimistoista. Lomakkeella ovat hakijan
itsensii antamat tiedot, valtion tycinvtili-
tyksen antama todistus tyiittcimyyden
kestosta sekd tycinantajan selvitys tyo-
suhteen pddttymisen syistii. Hakemus
on tehtdvd viimeistddn yhden vuoden
kuluessa siitd, kun hakija joutui tydt-
t<imiiksi.

Eroraha on periaatteesa ainutkertai-
nen. Kuitenkin on mahdollista mytintiid
eroraha uudelleen sen jdlkeen, kun hen-
kilti on erorahan saamisen jiilkeen ollut
pitkdaikaisessa tydsuhteessa taikka
LEL- tai MEl-aloilla niin pitkiin ajan
kuin edellii on selvitetty.
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JOUKO JANHUNEN

Ruolsin uusi lisEelEikeiSniestelrnt

Ruotsin tyiinantajien ja tyiintekijtiiden
keskusjiirjesttit (SAF ja LO) tekiviit
kesiillii 1971 sopimukset tyiintekijtiiden
sairaus- ja eliikejiirjestelmistI, joilla
tiiydennetliin yleisen sosiaalivakuutuk-
sen antamaa turvaa. Neuvottelut n6istii
sopimuksista oli aloitettu jo kevliilll
1970. Saman vuoden syksyllii ne liitet-
tiin vuosien l97l-73 palkkaneuvotte-
luihin. Tytintekijiiiden parannettu sai-
rausturva tunnetaan nimellii'avtals-
gruppsjukfiirsiikring' (AGS) ja lisiiel?i-
keturva nimellS'siirskild tilliiggspen-
sion' (STP). Sopimuksen lis?ieltikkeist6
tullessa voimaan heiniikuussa 1973 p[ii-
sevdt tytintekijdt samantapaisen paran-
netun eldketurvan piiriin, joka toimi-
henkiltiillti on ollut jo vuodesta 1960.
Tytintekijtiille uusi lisiiel6kejiirjestelmd
merkitsee el6keturvan parantumista
kahdella eri tavalla. Ensiksikin he saa-
vat el6ket?i jo 65 vuoden iIst5 alkaen
eli siis kaksi vuotta aikaisemmin kuin
yleisessn eliikevakuutuksessa. Toiseksi
se merkitsee eliiketurvan tason nousua
myiis 67 ikEvuoden tfiyttlmisen jilkeen,
jolloin lisiieliikettii maksetaan yleisestii
elSkevakuutuksesta tulevan eliikkeen
tdydennykseksi.

Eliike jiirjestelm[n hallinto

Lisiiel5kejiirjestelmdii varten tydnanta-
ja- ja tydntekijiijdrjest<it perustavat yh-
teisesti uuden vakuutuslaitoksen, josta
tydnantajien tulee ottaa tydntekij<iil-
leen lisdel5keturvan mukainen elSke-
vakuutus. Vakuutuslaitoksen kiiyttin-
ntin hoidosta tehdddn sopimus toimi-
henkiltiiden lisiieldkejtirjestelmdstd vas-
taavan Svenska Personal-Pensionskas-
sa'n kanssa. Sairausturvaa varten pe-
rustetaan samoin uusi vakuutuslaitos,
jonka kiiyttinndn hoito tulee Folk-
sam'lle. Ruotsissa on ndin yleisen eld-
kevakuutuksen rinnalle muodostettu
erillinen eliikeorganisaatio, jonka hal-
linto kuuluu yksityisille vakuutusyh-
titiille. Yleisen eldkevakuutuksen ha]-
lintoa hoitaa keskitetysti meiddn Kan-
saneliikelaitostamme vastaava keskus-
laitos, Riksf tirstikringsverket.

Vakuutetut tyiintekijiit

Jdrjestelmii ulottaa piiriinsd ne mar-
raskuussa 1906 ja sen jdlkeen syntyneet
tydntekijtit, jotka tytialansa perusteella
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joko kuuluvat tai jtirjestiiytyneind kuu-
Iuisivat LO:hon. Tytinantajan, jonka
yrityksessi tytintekijd on tytiss6, tulee
olla tiimiin elikesopimuksen alainen eli
siis kuulua tyiinantajien keskusjiirjes-
ttitin, joskin sopimukseen tulee mukaan
jo heti alussa lukuisia keskusjdrjesttin
ulkopuolisiakin yrityksiii. Tydntekijiin
osalta edellytetiiiin vielii, ettii hdnen
viikottainen tyiiaikansa on vdhintS6n
18 tuntia ja tydsuhde on jatkunut kes-
keytyksettii ainakin kuusi kuukautta.
Tytinantaja voi vakuuttaa tytintekijtiit-
tensd ohella myds itsensii tiissii jdrjes-
telmdssd, samaan tapaan kuin Suomen
TEL:ssa ennbn yrittiijdeliikelakien s55-
tdmistii.

Milloin eliikettii maksetaan

Lisiieldkejiirjestelmdssi maksetaan ai-
noastaan vanhuuselSkkeitii. Eliikeikii
on 65 vuotta, mutta tiimd ik5raja ei ole
ehdoton. Tytintekijii voi halutessaan
jatkaa tydntekoa elSkeiSn ohi siitd riip-
pumatta ottaako hiin tiilltiin elikkeensS
vai ei. Mikeli hiin siirtiiii eldkkeen myii-
hemmiiksi, se maksetaan htinelle koro-
tettuna. Siirtymiikautena, joka kestiiii
vuoteen 1975, sovelletaan vuosina 1906

-1909 syntyneisiin tyiintekijtiihin edel-
lisestd poikkeavaa eliikeikiid' Ndile ike-
luokilla eliikeikiiii alennetaan asteittain
puolentoista vuoden kuluessa 66 vuo-
desta ? kuukaudesta 65 vuoteen. - So-
pimukseen lisiieliikkeistd sistiltyy ehto,
joka edellyttiiii eliikeitin alentamista sa-
malla miidriillii, jolla yleisen eliikeva-
kuutuksen eliikeikiiii mahdollisesti alen-
netaan 67 ikiivuodesta.

Saadakseen ellkkeen tyiintekijiillii on
oltava eliikkeeseen oikeuttavaa palve-

lusaikaa ainakin 36 kalenterikuukau-
delta ja tytisuhteen on jatkuttava kes-
keytyksettd viimeiset 12 kuukautta en-
nen elSkeikeid, toisin sanoen ikdvuosien
64 ja 65 vdlisen ajan. Mikiili tytintekijii
on ollut sairaana tdmdn ajan, edelly-
tetddn, ettei hiin saa en6d sairauskor-
vausta tdmdn eliikejiirjestelmdn kanssa
samanaikaisesti sovitusta sairausturva-
jiirjestelmiistS. Jos taas tycintekijd on
ollut irtisanomisesta johtuen tytittdmii-
nri mainitun 12 kuukauden ajan, hdn
saa eliikkeensii esittdmiilld tytitttimyy-
destii ty6nvdlitysviranomaisten anta-
man asianmukaisen todistuksen.

Eliikkeen suuruus

Vanhuuseliikkeen laskemista varten on
kaksi eri sdlnttiii, joista toista sovelle-
taan 65 ja 67 ikiivuosien viilillii makset-
tavaan eldkkeeseen ja toista siihen
eldkkeeseen, jota ryhdytiidn maksa-
maan 67 ikiivuoden tdyttdmisen jel-
keen. SyynS tiillaiseen menettelyyn on,
ettd tydntekijd saa 67 vuoden idstti ltih-
tien kansanelSkkeen sekd ansioihin
suhteutetun lisiieldkkeen yleisestd elii-
kevakuutusjiirjestelmtistii. Ennen 67

ikdvuotta tiysi vanhuuseldke on 65 0/o

eldkepalkasta, jos eldkkeeseen oikeut-
tavia kuukausia on viihintiidn 360. Jo-
kainen puuttuva kuukausi vtihentd6
eliikettii 1/360. Elekkeeseen oikeuttavan
ajan laskeminen aloitetaan 28 ikdvuo-
den tiiyttiimisestd sek6 takautuvasti jo
vuoden 1970 alusta, jos ty6ntekijii oli
silloin tytiss5. Palvelusaikaa karttuu
normaalisti 65 vuoden tiiyttdmiseen
saakka.

Siirtymdkautena sovelletaan edelli-
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sesta poikkeavia meardyksid. Vanhem-
milla ikdluokilla - vuonna 1925 ja sitii
ennen syntyneillii - palveluskuukau-
sien laskeminen aloitetaan jo vuodesta
1960. Tiimdn lisiiksi on tiiyteen eldkkee-
seen vaadittavaa palvelusaikaa ndiden
ikdluokkien osalta alennettu. Kdytiin-
ncillinen seuraus niiistd sddnnciksistd on,
ettii tdysi 65 0/o:n el6ke tulee kaikille
vuonna 1914 ja sen jdlkeen syntyneille,
jotka ovat olleet keskeytyksettii tytissd
vuoden 1960 alusta tiihtien. Vuosina
1906-1913 syntyneille - jotka siis tu-
levat eldkeikddn vuosina 1973-78 -maksetaan lisdeliikettii niin paljon, ettd
se vastaa heille 67 vuoden iiissd yleises-
tii eldkevakuutuksesta tulevaa eldkettii.
Tdmii kuitenkin edellyttiiii sit6, ettd he
ovat olleet keskeytyksettii tydssd vuo-
den 1960 alusta ldhtien.

AIla olevassa asetelmassa on esimerk-
kejii siitd, millaiseksi eri vuosina syn-
tyneiden tytintekijdiden eliike muodos-
tuu prosenteissa palkoista 65 ja 67 ikti-
vuosien tdyttiimisen vililld. Jilrjestel-
mdn voimaantulon menness6 asetelman
jotkin luvut tulevat hieman muuttu-
maan eldkkeiden laskemisessa hyviiksi
kdytettdvdn yleisen eldkevakuutuksen
etuuksien kohoamisen vuoksi. Yleisen
eltikejiirjestelmiin laskutavasta mytis
johtuu, ettS eliikeprosentti on ikiiluo-
kissa 1906-1913 pienipalkkaisilla suu-
rempi kuin suuripalkkaisilla.

palkka kr/v
14 000 21 000 28 000 35 000
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Eldkkeensaajan tiiyttiiessd 67 vuotta
hiin saa lisdeliikkeend 10 0/o eldkepal-
kastaan, jonka lisiiksi hdn saa luonnol-
lisesti yleisestd el5kevakuutuksesta tu-
Ievan eldkkeen. Siirtymdkauden mdd-
rityksid ei endd sovelleta 67 ikiivuoden
jdlkeen, vaan tdyteen eldkkeeseen vaa-
ditaan kaikilta tdysi palvelusaika. So-
pimusneuvotteluissa on kuitenkin sovit-
tu siitd, ettii ryhdyttiSn tutkimaan mah-
dollisuutta alentaa palvelusaikavaati-
musta 360 kuukaudesta 240 kuukau-
teen. - Seuraavasta asetelmasta niih-
diiiin kuinka suureksi lisdeliike muo-
dostuu eri vuosina syntyneille tycinte-
kij<iille heiddn tiiytettyiidn 67 vuotta.

Syntymii-
vuosi 1906 1909 1912 1914 1924 1935-
EI6ke o/o

palkasta 1.2 1.7 2.7 3.3 6.7 10.0

Eldkepalkan laskemisessa tullaan
kiiyttiimdiin hyviiksi yleisen elSkeva-
kuutuksen rekistereitd, jolloin tydnan-
tajien ei tarvitse toimittaa samoja palk-
katietoja kahteen periaatteessa samaa
tarkoitusta varten pidettdvddn rekiste-
riin. Eliikepalkka lasketaan ikdvuosien
59-63 kolmen parhaan ansiovuoden
perusteella.

Jo maksussa olevien eliikkeiden vuo-
tuiset indeksikorotukset on sidottu sii-
hen ylijiiEimddn, joka vakuutusliiken-
teessd mahdollisesti syntyy. Korotus
tehddiin samalla prosenttimdiiriillii, joI-
la yleisen eldkevakuutuksen eliikkeet
ovat kuluttajahintaindeksin kohoami-
sesta joh,tuen elSkkeen mydntdmisen
jiilkeen nousseet. Tarkistus on lisdeld-
kejirjestelmdssd kuitenkin korkeintaan

4 0/o vuotta kohti. Tdmdn jdlkeen vielti
mahdollisesti jaljelIS oleva ylijiiEimii
kiiytetiiiin vakuutusmaksujen alentami-
seen seuraavana vuonna.

Kustannukset

Eliikkeiden rahoitus tulee yksinomaan
tycinantajien kustannettavaksi. Tyrinan-
tajilta kootaan vakuutusmaksuina ku-
nakin vuonna niin suuri summa, ettd
se riittdd ko. vuonna eldkkeelle siirty-
vien tvtjntekij<iiden eliikkeiden kustan-
nuksiin koko heiddn lasketuksi eliike-
ajakseen. Kustannukset tasataan eri
yritysten kesken, joten vakuutusmak-
suprosentti tulee samaksi kaikille tycin-
antajille tytintekijtiiden i6std ja suku-
puolesta riippumatta. Seuraavasta ase-
telmasta ndhdddn kuinka monta pro-
senttia vakuutusmaksun on laskettu
olevan 18 vuotta tdyttdneiden tydnte-
kijdiden palkkasummasta 1970-luvulla.

Vuosi 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19?9

Maksu-
pros. 0.8 3.5 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4

Tytinantajat maksavat vakuutusmak-
sut joko kiiteisellii tai luottovakuutuk-
sen avulla varmistetulla velkakirjalla.
Kdyttiiess5Sn luottovakuutusta ty<inan-
tajan on otettava se erillisestd luotto-
vakuutusyhtitistS, jonka tydmarkkina-
jtirjesttit perustavat. Tdmiin yhticin hal-
linto annetaan toimihenkildiden vastaa-
van luottovakuutusyhtidn (Ftirsdkrings-
bolaget Pensionsgaranti) hoidettavaksi.
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OLLI SIMOINEN

TyOntekiitiidenedrrslrrstaelSkesSStiiiidenhalllnnossa lis5tEi5n

Kuluvan vuoden alusta lukien tu-
li voimaan el5kesiitititilain muu-
tos, joka liittyi etujiirjesttijen v6-
lillii tehtyyn viimeiseen tyiiehto-
sopimusratkaisuun. Muutos mer-
kitsee eldkesiiiitiiin toimintapiiriin
kuuluvien tytintekijtiiden osuuden
lisSSntymistii siiiitiiin hallinnossa.

Tytintekijtiiden vaikutuksen li-
siinmistE merkitsee myiis Eliike-
siiiititiyhdistyksen hallituksen jii-
sensiiiitiiiille antama elSkeasiain
yhteistyiiryhmien perustamista
koskeva suositus.

Eliikesiiiitiiin hallinto ennen
lainmuutosta

Ennen muutosta voimassa olleen eldke-
sdiiticilain mukaan tuli siidtiiin hallituk-
seen kuulua vdhintddn kolme jdsentd
henkildkohtaisine varamiehineen. Ndis-
td ainakin yhden jdsenen ja hdnen va-
ramiehensd tuli olla sdiiticin toiminta-
piiriin kuuluva tytintekijS. Laki antoi
eliikesdiitidn perustaneelle tytinantajal-
le mahdollisuuden nimittiid kaikki hal-
lituksen jdsenet ja niiin ollen mytis
tycintekijiijiisenet. Vaikka sddtitjn sddn-
ttijen mukaan tytinantajalla oli oikeus

nimittEid kaikki siidtitjn hallituksen j6-
senet, ei tytinantaja idheskiiiin aina
tdtd oikeutta kdyttiinyt hyvdkseen ky-
symiittii ensin tytintekijdpuolen mieli-
pidettii. Hyvin usein oli tytipaikan piid-
luottamusmies toimintapiiriin kuulu-
vien tytintekijtiiden edustajana siiiitidn
hallituksessa.

Hallintoa koskeva muutos

Voimaan tulleen eldkesddti<ilain muu-
toksen mukaan sekd sdStitin hallituksen
jdsenmddrd ettit tytintekij<iiden edustus
hallituksessa Iisiiiintyy. Siiiiti<jn halli-
tuksessa on oltava v6hintiiiin viisi j5-
sentd, ja ndist6 ainakin kahden jdsenen
ja heidiin henkildkohtaisten varamies-
tens6 on oltava sdiitidn toimintapiiriin
kuuluvien tydntekijciiden keskuudesta
valittuja. Siititidn toimintapiiriin kuu-
Iuvat tyiintekijiit valitsevat aina omat
edustajansa hallitukseen joko viilittti-
mill6 vaaleilla taikka edustajiensa vii-
lityksellii. StiEititjn sddnntjissd voidaan
mddrdt6, ettd tydntekijtiiH edustavien
jdsenten valinta annetaan esimerkiksi
ty<ipaikkojen pdSluottamusmiesten tai
tuotantokomitean asianomaisten jiisen-
ten tehtdviiksi. Varsinkin suuren usei-
ta toimipisteitii kiisittiivdn yrityksen
yhteydessd toimivan eliikesiiiiti<in koh-
dalla voi valinta suoraa vaalitapaa
kiiyttden olla tarkoitustaan vastaama-
ton. Tiilliiin saattaisivat pienet toimi-
pisteet jiiddd aina ilman omaa edusta-
jaa.

Eliikestiiiticin hallituksen jdsenilld voi
olla useampikin kuin yksi henkil6koh-
tainen varamies. Jotta viiltyttdisiin
uusien vaalien toimittamisesta ennen
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hallituksen toimikauden piiiittymistii
jdsenen tai varajdsenen erotessa, olisi
yleensd syytd valita jokaiselle halli-
tuksen jdsenelle kaksi henkilcikohtaista
varamiestii.

Ellikesdiititiyhdistyksen toimesta on
Iaadittu elSkesdiiticiitii varten uudet
mallisddnncit, joissa on otettu huomioon
lainmuutoksen vaikutus hallintoa kos-
keviin pykdliin. Mallisddnntiissd on
kolme edellii mainittua vaihtoehtoa
tydntekijtiitd edustavien jiisenten valit-
semiseksi stidtitin hallitukseen. Ndiden
vaihtoehtojen lisdksi voidaan luonnol-
lisesti kdyttiid muitakin vaalitapoja
edellyttden, ettii ne tiiyttiiviit lain aset-
tamat vatimukset.

Muutoksen voimaantulo

Eltikesiiiititilain muutos tuli voimaan 1

pdiviinti tammikuuta 1972. Tiimiin ajan-
kohdan jiilkeen perustettavan uuden
eliikesiiAtitin sd;inncit on laadittava
uusien sddnniisten mukaisiksi. Sitdvas-
toin lain voimaantullessa toiminnassa
olevan siititidn on muutettava sddnt6n-
sd uusia sddnndksid vastaaviksi kahden
vuoden kuluessa lain voimaantulosta
eli vuoden 1973 loppuun mennessd. Td-
tii kahden vuoden pituista jtirjestely-
aikaa ei voida pitiiii liian pitkiind, kos-
ka muutos koskee kaikkia eiiikesiidti<i-
lain alaisia stiiiti<iitii. EliikesSiiticiitii on
maassamme tiillli hetkellii toiminnassa
yli 460, ja niiden toimintapiiriin kuuluu
yli 200 000 tycintekijliii.

Suositus elEkeasiain yhteistyiiryhmistl

Ty<intekijdiden edustajien lukumddrrin
lisdiiminen eliikesiiiiticin hallituksessa
on omiaan antamaan ty6ntekijdpuolelle
entistd laajemman osallistumisoikeuden
sddtitin toimintan. Tdmiin muutoksen
ansiosta poistuu varmasti monia ep6-
luulon aiheita, joita tycintekijtiillii ken-
ties eldkesiiiiticiitd kohtaan on o1lut.
Ndmd epdluulot ja vddrinkdsitykset
ovat yleensd johtuneet riittdvdn infor-
maation puutteesta elSkesiidtitin ja sii-
hen kuuluvien tytintekijtiiden v51i1tti.

Eliikesiiiiticiiden toimiessa tycinanta-
jakohtaisina eldkelaitoksina tarjoavat
ne hyvdt edellytykset toteuttaa eldke-
kysymyksissii pitkdllekin vietyd yritys-
demokratiaa. Tytinantaja- ja tyrinteki-
jdpuolen yhteistoiminnan laajentami-
seksi ja kehittdmiseksi onkin Eldke-
siiiiticiyhdistyksen hallitus suosittanut
TEL:n mukaista toimintaa harjoitta-
ville elSkestiiitidille eldkeasiain yhteis-
tytiryhmien perustamista. Eldkesiiiititjn
hallituksen apuna toimivan yhteistyti-
ryh,miin tehtiiviinEi on osallistua kaik-
kien tydkyvyttdmyyseliikehakemusten
kdsittelyyn. El6keasiain yhteistyriryh-
missd on suosituksen mukaan yhtd
monta tytinantajan ja tydntekijciiden
edustajaa sekii liiiikiirijiisen. Eldkesdd-
ticin hallituksen ja yhteistyiiryhmdn tu-
lisi toiminnallisesti niveltyii toisiinsa
siten, ettd ne tiiydentiiisivdt toisiaan
ja ettti tydntekijdpuoli saisi entistd pa-
remmat mahdollisuudet perehtyEi elii-
keratkaisuihin. Paikallisista olosuhteis-
ta riippuu liihinnii minkdlaiset toimin-
tamuodot eliikeasiain yhteistytiryhmii
saa eri eliikesddtitiissii.
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SEPPO PIETILT.INEN

Luopu rniselEke - vaihtoehlo vitieliiElle

Eriidnd Suomen maatalouden ongelma-
na tdlld hetkell5 on maatilojen pienuus.
Kun otetaan huomioon pohjoiset luon-
nonolosuhteemme, on niillii vaikea
pS6istd kansainviilisessd mielessd kan-
nattavaan maatalouteen. Tilakokoa oli-
si saatava suuremmaksi ja samalla
maatilojen mdiiriiii vdhemmdksi. Toinen

Luopumiseliikkeestii oli otettu mai-
ninta jo UKK-sopimukseen. Jiirjestei-
miin valmistelu suoritettiin tohtori
Teivo Pentikdisen johdolla toimineessa
luopumiselSkekomiteassa, joka antoi
mietintiinsd viime vuoden syyskuussa.
Tiitd kirjoitettaessa on lakiesitys vielii
maa- ja metsdtalousministericissd, mut-
ta tarkoitus on antaa se ensi tilassa
eduskunnalle.

Luopumiseliikettti maksettaisiin
ikddntyneelle viljelijtille, joka pysyviis-
ti luopuu maatalouden harjoittamises-
ta ja myy maatilansa maatalouden ra-
l<enteen parantamiseen ktiytettiiviiksi.

vaikeasti hoidettava kysymys on maa-
talouden ylituotanto. Olisi piiiistiivii
siihen, etti tuotanto suunnilleen vas-
taisi kotimaista kysyntiid. Luopumiselii-
ke on erds niistd erityisjdrjestelyistii,
joil1a ntiitii maatalouspolitiikan uusia
tehtiivid pyritiiEin hoitamaan.

Samalla kertaa kuin luopumisel5kelaki
arotaan antaa erillinen laki luopumis-
korvauksesta. Luopumiskorvaus on
tarkoitettu ldhinnd nuoremmille luopu-
jille, ja se maksettaisiin yhde115 ker-
taa. Ndihin lakeihin liiheisesti liittyvii
pellonvarauslaki jiiisi edelleen voimaan.
Ammatista luopumista suunnittelevalla
viljelijiillii olisi siten mahdollisuus va-
lita peltojen paketoinnin, luopumis-
eldkkeen ja luopumiskorvauksen vd-
ula.
Oikeus saada luopumiseldkettd olisi sekii
maatilan omistajalla ettd hdnen avio-
puolisollaan. Kumallakin puolisolla oli-
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si oma, toisen puolison eliikkeestii riip-
pumaton oikeus eliikkeeseen. ElSkett5
hakevan olisi lisiiksi ttiytettdvd seuraa-
vat ehdot:

Kuka saa eliikkeen

1) Hdn on viisi vuotta ennen myyntiii
toiminut aktiivimaanviljelijdnti itse
tilalla asuen. Jdrjestelm6 ei siis
koskisi esim. maatilan omistajaa,
joka on vuokrannut tilansa toiselle.

2) Luopujan muusta kuin maatilata-
loudesta saamat tulot eivdt ole ol-
leet huomattavat. Tarkoituksena on
jettea lain ulkopuolelle harrasteli-
javiljelijiit ja ne, jotka selviisti ei-
vdt ole luopumiseldketurvan tar-
peessa.

3) Luopuja on tilaa myytdessii tiiyttd-
nyt 55 vuotta. Vaimon osalta poi-
kettaisiin tiistii ikiirajasta, jos mies
on oikeutettu luopumiseldkkeeseen.
Yliiikdrajaa ei jdrjestelmiissii olisi,
mutta toisaalta 65 vuotta tiiyttiinei-
den luopujien on otettava huo-
mioon, ettd luopumiseliike olisi heil-
le pienempi kuin nuoremmille.

4) Maatila myydiiSn kolmen vuoden
kuluessa luopumiseldkelain voi-
maantulosta. Jiirjestelmdn miiiiriiai-
kaisuus johtuu siitd, ettd sen vaiku-
tuksia on mahdoton etukiiteen en-
nustaa.

Tarkoituksenmukaista olisi, ett6 tii-
hdn mennessd paketoidut pellot voitai-
siin kiiyttiiii maatalouden rakenteen pa-
rantamiseen. Peltonsa paketoinut vilje-
lijd voisikin 1. kohdassa mainitun vaa-

timuksen estdmdttii vaihtaa paketti-
korvauksen luopumiseldkkeeseen.

Myytlvii maatila

Maatila hyviiksyttdisiin luopumiseldke-
jiirjestelmiiiin vain, jos sen kokonais-
pinta-ala on viihintddn 2 muunnettua
hehtaaria ja jos siihen sisdltyy ainakin
t hehtaari peltoa. Metsdalan muunta-
misessa kdytettiiisiin samoja kertoimia
kuin MYEL-el5kej iirjestelmdssii.

Maatila olisi myyttivd kokonaan.
Luopujalla olisi kuitenkin oikeus jdd-
dd asumaan tilansa asuinrakennuksiin
ja pidiittnii itselleen pienehk<i puutarha-
alue. Jos luopujalla on useita maati-
loja, olisi hiinen luovuttava niistd kai-
kista.

Samalla maatilalla saattaa olla usei-
ta omistajia (esim perikunta). Eldkkeen
saaminen edellyttiiisi, ett5 nekin omis-
tajat, jotka eivdt voi saada luopumis-
eldkettd, luopuvat osuuksistaan. Erdis-
sI tapauksissa ndillii muilla omistajilla
voisi olla mahdollisuus luopumiskor-
vaukseen. Esim. leski saa luopumiseltik-
keen ja tilalla tydskennellyt lapsi luo-
pumiskorvauksen.

Maatilan mytihempi kiiyttii

Maatilan myyminen sallittaisiin
mddrdtyin rajoituksin muillekin
kuin valtiolle. OstajaryhmSt olisivat:
1) Maatilahallitus, joka voi metsittdii

tilan tai luovuttaa sen elinkelpoi-
sille maatiloille lisiialueeksi.
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2) Yksityinen viljelijii, joka ostaa tilan
maatilansa pelto- tai metsdlisii-
alueeksi.

3) Muu ostaja (valtio, kunnat tai yksi-
tyinen), joka kiiytttiii tilan muuhun
kuin maataloustuotantoon. Tiilltiin
on kuitenkin edellytettdvii, ettd seu-
dun maatalouden kehittiimistii ei
vaaranneta eikti ylihintaa makseta.

Tarkoituksena on, ettti jiirjestelmrin
avulla saadaan poistetuksi peltoa, joka
huonosti sopii viljelykiiyttti6n. Tiillai-
set pellot metsitetiiiin tai kdytetiiiin
muuhun, tuottavampaan tarkoitukseen.
Toisaalta pyritiiSn siihen, ettei maata-
louden myiihempid kehitttimismahdol-
lisuuksia vaaranneta, Pellot, jotka erit-
tiiin hyvin sopivat lisdalueiksi, vara-
taan tiihtin tarkoitukseen. Niiiden ta-
voitteiden saavuttamiseksi vaadittaisiin
jokaisessa luopumiseliikeasiassa maata-
Iousviranomaisten (maataloustoimisto
ja maatilahallitus) kannanotto.

Ellkkeen miiiirii

LuopumiselSkkeenii maksettaisiin tiiyt-
ta tai viihennettyd luopumiseliikettd.
Viihennetyn eldkkeen saisi viljelijii,
joka on tiiyttdnyt 65 vuotta tai joka saa
kansaneliikkeen tytikyvytttimyys- tai
tytittii myyseldkettEi.

Tdysi luopumiseliike olisi 65 mark-
kaa muunnettua hehtaaria kohti aina
5 hehtaariin saakka ja yli meneviiltii
osalta 15 markkaa/hehtaari. Enintdiin
otettaisiin huomioon 15 hehtaaria. Jos
luopumiseldkkeen saajia on kaksi
(esim. aviopuolisot), korotettaisiin yh*
teistii eldketta 50 o/o:Ila ja jos heitii on

kolme tai enemmdn, 100 0/o:11a. Yhtei-
nen eliike jaettaisiin yleensd tasan sen
saajien kesken. Eldke on pyritty mi-
toittamaan edulliseksi nimenomaan
pienille tiloille, mihin ovat olleet pe-
rusteena sekd sosiaali- ettd maatalous-
poliittiset syyt.

Esimerkkejii tiiydestd
luopumisel5kkeestii kuukaudessa

Ha Yksiniiinen Aviopuolisot

2

5

10
15

130
325
400
475

195
488
600
?13

Vtihennetty luopumiseliike saataisiin
vdhentdmdllS luopujan ttiydestd eliik-
keestd kansanel6kettii ja MYEL-eIEi-
kettd vastaava miidrii. MYEL-eIdke vii-
hennettiiisiin todellisena ja kansaneld-
ke samalla tavalla kaavamaisena kuin
tydeliikkeiden yhteensovituksesa. Ve-
hennys olisi noin 200 mk/kk.

Luopumiseliikkeet olisi sidottu elin-
kustannusindeksiin.

Kustannukset ja organisaatio

Luopumiseliikkeiden kustannuksista
vastaisi valtio. On katsottu, ettii jiirjes-
telmiistii syntyy valtiolle ajan mittaan
siiiistdii maatalouden vientituen ja pin-
ta-alalisien muodossa.

Jos luopuminen tapahtuu ennen 65
vuoden ikiiii, olisi luopuja velvollinen
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osallistumaan eldkkeen kustannuksiin
suorittamalla vakuutusmaksun. Sen
miiiirii riippuisi luopujan idstd ja luo-
vutetun tilan pinta-alasta. Perusmaksu
olisi 20 markkaa hehtaaria ja vuotta
kohden. Esim. 60-vuotias luopuja, joka
myy 10 ha:n suuruisen tilan, saisi mak-
saa vakuutusmaksua 1000 mk (5 vuot-
ta x 10 ha x 20 mk). Maksu suoritettai-
siin yhdellii kertaa ennen eliikkeen aI-
kamista.

Luopumisjiirjestelmiid hoitaisivat
maatalousviranomaiset ja Maatalous-
yrittdjien elSkelaitos yhdessii. Edelliset
huolehtisivat maankdytiin jdrjestelystl
ja MELA mydntiiisi elSkkeet. Eltike-
asiasta saisi valittaa eldkelautakuntaan
ja vakuutusoikeuteen.

Verotus ja kansaneliike

Luopumiseliike olisi veronalaista tu1oa.
Vakuutusmaksu olisi periaatteessa vd-
hennyskelpoinen verotuksessa. Kan-
saneliikkeen tukiosaa laskettaessa olisi
luopumiseliike etuoikeutettua tuloa,
kun sen sijaan rintamasotilaseliikettii
se vdhentiiisi. Em. suhteissa luopumis-
el6ke olisi siis samassa asemassa kuin
tytieliike.
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PENTTI KURUNMAKI

Vuodenvaihde toi
Irruutoksia
lUYEL=iin

Vuodenvaihteessa tuli voimaan erlit6
maatalousyrittiijien elfikelakia koskevia
muutoksia. Eduskunta hyviiksyi jo vii-
me kestinl tytituloperusteiden muutok-
sen sekfl vakuutusmaksun alennusrajaa
koskevan tarkistuksen. Tiimfl tapahtui
samaan aikaan, kun siiddettiin joukko
muitakin eliikepoliittisia uudistuksia
kuten esim. tyiitttimyyselHke ja lapsi-
korotus. Aivan vuoden 1971 lopulla
eduskunta muutti viel6 MYEL:n mu-
kaan vakuutettujen perheenjdsenten
vakuutusmaksun m?idrdytymisperustei-
ta samalla, kun yrittiijien eliikelain
mukaisiin maksuperusteisiin tuli muu-
toksia. Niiiden lainmuutosten lisiksi on
otettava huornioon viel6 noin 14 pro-
sentin suuruinen palkkaindeksin nousu,
joka nostaa tyiituloja ja eliikkeitii. Elii-
kevakuutusmaksujen nousuun taas vai-
kuttavat sekii kohonneet tyiitulot ettd
aikaisempaa korkeampi vakuutusmak-
suprosentti.

Maatalousyritt5jiin el6ke perustuu h5-
nen yritystoimintansa aikaiseen ansio-
tasoon eli tyrituloon. Se taas riippuu
normaalisti vakuutetun viljelmdn koos-

Muuttuneet tytituloperusteet
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ta. Jo eldkelain toimeenpanon alkuvai-
heessa havaittiin, ettd vakuutettujen
tycitulot eivSt vastanneet maatalouden
hyvdksi kiiytetyn tycipanoksen todellista
arvoa, vaan ne jiiivdt sitd alhaisemmik-
si. Vuoden 1970 indeksin mukaan tyii-
tuloa kertyi 12 ensimmdiseltd maata-
lousmaahehtaarilta 500 mkiha ja sen
yli menevdltd osalta 30 hehtaariin
saakka 120 mk/ha. Tiimdn vuoden alus-
sa voimaan tulleissa tyiituloperusteissa
on hehtaariporrastuksia lisdtty, hehtaa-
rikohtaisia tycituloja korotettu ja tyti-
tuloa kartuttavan pinta-a1an yliirajaa
nostettu. Nykyisin tyrituloa kertyy aina
42 hehtaariin saakka. Uusi tytituloas-
teikko ilmenee oheisesta kuviosta (ku-
vio liitteend).

Isdnn5n ja emdnndn yhteisestd ty<i-
tulosta emiinndn osuus on normaalisti
2 758,38 markkaa vuodessa. Se vastaa
puolta kahdeksan hehtaarin viljelmiin
tycitulosta. Sitii pienemmillti tiloilla se-
kii isdnndn ettii emiinndn osuus jiiii pie-
nemmdksi. Ilman poikkeuksellisten syi-
den aiheuttamaa tydtulokorotusta voi
isdnndn ja emiinniin yhteinen tytitulo
kohota siis noin 13 290 markkaan.

Tytitulojen korotus ei ldhiaikoina vai-
kuta kovinkaan paljon eldkkeisiin, silld
vuosien 1970 ja 1971 alhaisempi tytitulo
tuntuu eliikeperustetta laskettaessa voi-
makkaammin. Mita pidemmiille aika
kuluu, sitd pienempdd osuutta ndytte-
levdt eltikejiirjestelmen voimassaolo-
ajan kaksi ensimmiiistd vuotta.

Tdmrin vuoden alusta ldhtien on
MYEl-vakuutetun poronhoitajan tyo-
tulo kutakin lukuporoa kohti 43,89 mk.
Alin tyiitulo, jolla maatalousyrittiijd
kuuluu lakisiiiiteisen eliikevakuutuksen
piirin on nyt 629,90 mk.

EdellEi mainitun asteikon mukaisia
tyiituloja voidaan joko korottaa tai
alentaa, mikdli tilan viljelytapa, tuot-
tavuus tai muu erityinen syy olennai-
sesti vaikuttaa tyiipanokseen ja siten
mycis tydtuloon. Tytitulo voidaan jakaa
isdnndn ja emiinndn kesken mycis kaa-
vamaisesta poiketen, mikdli heidiin kes-
ken vallitsee normaalista keskimdd,rdi-
sestii kiiytiinntjstii poikkeava tytinjako.

Vakuutusmaksuista

MYEl-vakuutetulta perittiiviin vakuu-
tusmaksun suuruuden mddriiS vuosit-
tain sosiaali- ja terveysministeriti. Kun
vuoden 1971 vakuutusmaksu oli yrityk-
sen yhteisestti tytitulosta 2,24 0/o tytitu-
Ion 5 482 markan mddriidn saakka ja
sen yli meneviiltd osalta 5,6 0/0, ovat
vastaavat prosenttiluvut tiind vuonna
2,4 ja 6,0. Pienemmdn prosentin mu-
kaista maksua peritdln isdnniin ja
emennen yhteisen tydtulon 7 522,84
markan miiiiriiiin saakka. Seuraavassa
muutamia esimerkkejri isdnndn ja
emdnndn yhteisestii vuotuisesta vakuu-
tusmaksusta eri tilasuuruusluokissa
t972:

Tilan
koko

ha

Yhteinen Vakuutus- Vakuutus-tydtulo maksu- maksu-mk prosentti mk
2 7 379,18

10 6 995,93
20 10 531,97
30 12 350,00
42 13 290,34

2,40
2,40
3,43
3,81
3,96

33,10
165,50
361,10
470,18
526,60

Kuluvan vuoden alusta liihtien on
perheenjdsenen vakuutusmaksu lasket-
tu hdnen omasta tydtulostaan, erillSdn
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isiinndn ja eminniin tydtulosta. Maksu
on 2,4olo tytitulon 3761,42 markan
mdiir66n saakka. Tytitulon noustessa
maksuprosentti kohoaa niin, ettd se on
6,0, kun tytitulo on 10 034,46 markkaa
tai siti enemmdn. Seuraavassa muuta-
mia esimerkkejd perheenjdsenen va-
kuutusmaksuista v. 1972:

Perheenjdsenen tytituloa ei yleensi
voida vahvistaa suuremmaksi kuin mitd
on isdnndn tyiitulo samalta viljelm6lt6.

Tilastoja MYEL-jiirjestelmdstl

Vuoden vaihteessa oli MYEL:n mukaan
vakuutettuja

- isiintiii 207 490

- emiintiii 171 071

- perheenjdseniii I 787

- kalastajia 2862

- poronhoitajia 1 440

yhteensd 392 650

Vakuutettuja yrityksiii oli n. 230 000
kpl.

Kahden ensimmiiisen toimintavuoden
aikana saapui MELAan yhteensd, 40 007

elSkehakemusta. Vuoden 1971 loppuun

Tydtulo
Vakuutus-

maksu-
prosentti

Vakuutus-
maksu

mkmk

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

24,00
48,00
72,00

101,48
155,56
221,13
298,18
386,72

2,40
2,40
2,40
2,54
3,11
3,69
4,26
4,83

t6
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mennessa niistd mydnnettiin yli
25 000 eliikettti, hyldttiin noin 6 500 ta-
pausta ja siirrettiin muille eldkelaitok-
sille n. 2 500 kpl. Vuoden vaihteessa oli

kiisitelty hieman vajaat 4 000 eldkeha-
kemusta. Seuraavassa yhteenveto eldk-
keensaajista ja keskimiiiirtiisistd eltik-
keistii 31. 12. 1971:

Eldkelaji
Keskimddrdinen eldke

LukumiiSrii MELAn MYEI-osa
kpl maksama mk/kk mk/kk

Vanhuuseliikkeet
Tyiikyvytttimyyseldkkeet
Ty6tttimyysel5kkeet
Perhe-eldkkeet

13 016
10 756

10

1 567

60,4
72,9

119,5
54,4

55,2
57,6
26,5
40,6

Maatalousyrittiijien eldkelaitos mak-
soi eliikkeinii v. 1970 n. 1,7 mmk ja v.
19?1 n. 16,1 mmk eli yhteensd n. 18,8
mmk. Seuraavat kaksi esimerkkid il-

Esim. 1. Isdnniin ja emdnndn yhtei
nen tydtulo ja vanhuuseliike olettaen,
etti molemmat ovat syntyneet 1. 1.

1907 ja ettd yrittdjdtoiminta on jatku-
nut yhdenjaksoisesti 1. 1. 1970 liihtien.

65,4 55,3

mentdviit MYEl-elEikkeiden tiimiinhet-
kistii merkitystii eri tilasuuruusluo-
kissa.

Esim. 2. Jos vakuutettu isiintd tu-
Iee tdnd vuonna tytikyvytttimiksi, on
hdnen likim6iiriiinen kuukausieldk-
keensii eri tilasuuruusluokissa seu-
raava:

Yhteensd 25 349

Ha Tycitulo mk Eltike mk/kk Ha Synt. L.1. 1915 Synt.1. 1.1935

10
15

20
25

30
35
40
45

6 895,90
I721,41

10 531,96
11 566,37
12 350,02
12 851,55
13 290,38
13 290,38

115
146
160
173
18?
187
187
187

10
15

20
25
30
35
40
45

75
714
138
156
169
L77
181
184

103
158
192
218
237
249
256
259
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PAULI TOIVONEN

Ty6el5kekassal toirnineet
lO vrrolla

"Tydeldkekassojen valtuuskunnat ko-
koontuivat maaliskuun 16. pnd Helsin-
gissd ensimmdiseen kokoukseensa, jon-
ka tdrkeimpiinii asiana oli hallituksen
valitseminen kullekin kassalle", kirjoit-
ti Uusi Suomi palstoillaan maaliskuun
19. piiiviind 1962. Tuosta hetkestd on
siis jo ehtinyt kulua kymmenen vuotta.

LEl-eliikkeiden lukumiiiirfl jo yli 50 000

Kun voimassa olevia eliikkeitd o1i koko
LEL:n piirissd vuoden 1963 piiiittyessti
853 kpl, vuoden 1971 lopussa niitd oii jo
51 664. El5kkeiden keskiarvo ei sen si-
jaan ole palkkaindeksin voimakkaasta
noususta ja useista eldketurvan paran-
nuksista huolimatta noussut yhtd voi-

makkaasti kuin eliikkeiden lukum55r6.
Vuonna 1963 LEl-eliikkeiden keskiarvo
oli nimittiiin 68 mk/kk ja vuoden 1971
Iopussa se oli 116 mk/kk. Jos tarkastel-
laankin vanhuus-, tycikyvyttiimyys- ja
perhe-eldkkeitd erikseen, voidaan tode-
ta, ettd LEL:n puolella niiden keski-
arvot ovat jokseenkin tasan puolet
TEL:n vastaavista. Syitti tiihiin on lciy-
dettdvissd useitakin. Perussyynd on
luonnollisesti se, ettd LEl-tytintekijtii-
den ansiotaso on alhaisempi. LisSksi
eldketasoa alentaa mm. tydttdmyys,
jonka vaikutus eldkkeisiin on voitu eli-
minoida vasta vuodesta 1967 ldhtien.
Myiis moottorisahan osuus metsdttjissS
on otettava huomioon sekii s€, ett6
LEl-aloilla tydskentelee paljon tila-
pliistii tydvoimaa, joka saa pAiiasialii-
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sen elatuksensa muulla tavoin. Eliike-
tason parantamiseksi LEl-aloilla tarvi-
taankin muutoksia itse eldkeperustee-
seen, siis palkan ja ansiotason muodos-
tumiseen. Pelkkd eld.ketason prosentu-
aalinen nostaminen ei auta silloin kun
el6kkeen perusteena olevat ansiot ovat
alhaiset.

Tyiimarkkinajtirjesttit aktiivisesti
mukana

Ansio eldketurvaan tehdyistii uudistuk-
sista lankeaa ldhinnd tydmarkkinajdr-
jestciille. Sosiaalipaketit muodostavat
kdytiinndssd jo olennaisen osan tyciehto-
sopimusratkaisuista. Osaltaan tdmd var-

masti johtuu siitii, ettd tyiimarkkina-
jiirjestciillS on tydeliikejiirjestelmdn
alusta alkaen ollut lryvii mahdollisuus
seurata eldkeasioita ja paneutua tdnii
aikana ty<ieliikejiirjestelmdn ongelmiin
omakohtaisesti, silld Eliiketurvakeskuk-
sen lisdksi nimenomaan tydeliikekassat
ovat niitii eldkelaitoksia maassamme,
joiden toimintaan tycimarkkinajdrjestti-
jen edustajat kdytdnndss6 aktiivisesti
osallistuvat. Huolimatta erdiden puo-
lueiden piirissii viime aikoina esitetyistii
kannanotoista, yleinen mielipide LEL:n
piiriin kuuluvien ammattijEirjestcijen
keskuudessa on ansioeldkejiirjestelmiin
ja sen tytimarkkinavaltaisuuden sdilyt-
tdmisen kannalla. Jdrjestelmii siniinsd
on osoittautunut uudistuskelpoiseksi.
Tiitii todistaa mm. vanhimpien ikiiluok-
kien eldkkeisiin taattu viihimmdistaso
ja viime kesiinii toteutettu lapsikorotus,
jotka kumpikin ovat merkinneet osit-
taista luopumista alkuperiiisestd puh-
taasta ansioeldkejdrjestelmiistii.

LEL-alat ovat TEL-aloja
rasitteisempia

Tytintekijdille ovat toteutetut eldketur-
van parannukset luonnollisesti olleet
tervetulleita. Kustannuksina ne ovat
kuitenkin merkinneet huomattavaa lisS-
rasitusta, joka ty<ieliikejArjestelmdn
piirissii erityisen voimakkaana kohdis-
tuu juuri LEl-aloihin. Raskaiden tyti-
olosuhteidensa ja suuren tydkyvyttci-
myysriskin puolesta ne ovat tiissii suh-
teessa TEL-aloja huomattavasti rasit-
teisempia. Tiitii kuvastaa mm. se, ettd
kun vanhuuseliikkeitd TEl-aloilla on
56,6 prosenttia ja tydkyvytttimyyseliik-

I
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keitd vastaavasti 43,4 prosenttia, suhde
on LEL:n piirissd miltei tdysin piiin-
vastainen. Tytikyvytttimyyseldkkeiden
osuus on 60,2 prosenttia ja vanhuus-
eliikkeiden vain 39,8 prosenttia. Eliike-
menojen aiheuttaman rasituksen kasvu
vuosittain LEL:n piirissd niikyy selviisti
verrattaessa eldkemenoja tytieltikekas-
sojen vuosittain saamiin vakuutusmak-
sutuloihin:

Eldkemenot prosentteina
vakuutusmaksutuloista

1962 1967 31,6
1963 t,2 1968 55,7
1964 4,2 1969 70,9
1965 10,5 1970 71,1
1966 22,2 1971 66,1

LEl-kassojen sijoitustoiminta luo
uusia tyiipaikkoja

Eliikemenojen kasvu onkin aiheuttanut
sen, ette LEl-maksua on kuluneiden
kymmenen vuoden aikana jouduttu
korottamaan jo kahdesti siitd huolimat-
ta, ettii tytieltikejiirjestelmdn alkuvuo-
sina kertyneen sijoitusomaisuuden tuo-
toilla on elSkemenoja pystytty melko
pitkdlle kattamaan.

Verrattuna vakuutusmaksutuloihin
on sijoitusomaisuuden tuotto ollut vuo-
sittain varsin huomattava:

Sijoitusomaisuuden tuotto prosentteina
vakuutusmaksutuloista

Ty6,eliikekassojen yhteinen lainakanta
oli vuoden 1971 pdiittyessd kaikkiaan
535,3 mmk.

Paitsi eldkemenojen katteena ty<j-
eliikekassojen sijoitustoiminnalla on
myds ollut huomattava merkitys LEL-
alojen tuotannollisen toiminnan rahoit-
tajana ja siten uusien tytipaikkojen luo-
jana. Esim. rakennusalan yritysten
osuus koko maan luottokannasta oli
vuoden 1970 ptiiittyessd 703 mmk, ja
yksin Rakennusalan tytielSkekassan lai-
nat samana ajankohtana rakennusalan
yrityksille olivat 162 mmk eli 23 pro-
senttia ndiden yritysten osalle tulevasta
kokonaislainakannasta.

LEl-maksut nousussa

Sijoitustoiminnan merkityksestii huoli-
matta eldkemenojen tasoittajana ja riip-
pumatta siitii, lisiitdiinkti eliike-etuja
ldhitulevaisuudessa, on LEl-maksun
seuraava korotus odotettavissa jo vuo-
den 1973 alusta. Tiimiinhetkisten ndky-
mien valossa ndyttiiii ilmeiseltii' ettii
ensi vuosikymmenen puolella LEL-
maksuprosentti on jo toisella kymme-
nellii ja mahdollisesti korkeampi kuin
tytieliikevakuutusmaksu TEl-aloilla.

Jotta eliiketurvaa voitaisiin edelleen
kehitttiii ja uudistuksia tehd6, olisi syy-
tii ryhtyii harkitsemaan sitii, ettd eldke-
rasituksen suhteen kevyemmEllti piiii-
seviit TEL-alat osallistuisivat my6s
LEl-puolen el6kekustannuksiin. Muus-
sa tapauksessa piiiidyttdneen siihen, et-
tii maksutaso ja mahdollisesti mytis elii-
ke-edut eri aloilla poikkeavat toisistaan.
Niiinhtin ei saisi tapahtua, vaan sekii
eliike-etujen ettii niistii koituvien kus-
tannusten tulisi jakaantua tasaisesti
kaikkien alojen kesken.

L962
1963
1964
1965
1966

0,3
2,7

10,7
16,9
22,8

1967
1968
1969
1970
19?1

32,6
44,8
43,3
37,3
33,4
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ERKKI RAINOS

Henkil6ku ntakou lutu ksesla

Kiisitykset henkilcikuntakoulutuksen
asemasta ja tehtiivistd vaihtelevat. On
ammattiryhmid, jotka yhteiskunnan
toimesta saavat riittiiviin peruskoulu-
tuksen ammattinsa hoitamiseen, toi-
saalta on ammatteja, joihin koulutus
tapahtuu alusta loppuun tycinantajan
toimesta tydpaikalla tai tycinantajan
jdrjestiimiin opetustoiminnan kautta.
Ndmd tekijiit mm. vaikuttavat henki-
lcikuntakoulutuksen tavoiteasetteluun.

Tytinantajan jtirjestiimii koulutustoi-
minta voidaan jakaa kolmeen pddaluee-
seen:

1. Tulokkaiden perehdyttiimiseen lai-
tokseen, sen toimintaan ja tehtdviinsii.

2. Koulutus, jolla annetaan ne tiedot
ja taidot, joita tarvitaan tdmiinhetkisen
tehtdviin hoitamisessa.

3. Koulutus, joka tiihtdd niiden tieto-
jen ja taitojen antamiseen, joita tarvi-
taan organisaation muuttuessa ja ke-
hittyessii sekd eri tehtiivien muun-
tuessa.

Henkildkuntakoulutuksella pyrittitin
ensisij aisesti tyydytttimiiiin ty6yhteisdn
vaatimukset. Toissij aisesti koulutukseen
liittyy yksiliillisten tarpeiden tyydyttii-
minen. Henkiltikuntakoulutuksella on
niiin ollen sekd tydnantajasta ettii tytin-

tekijiistti riippuvia edellytyksiii, joiden
yhteensovittaminen on menestyvdn
koulutustoiminnan ehto. Oikein toteu-
tetusta koulutustoiminnasta on hycityii
molemmille osapuolille.

Henkiliikuntakoulutusta voidaan to-
teuttaa sekd laitoksen sisiiisellii ettd lai-
toksen ulkopuolella tapahtuvalla kou-
lutustoiminnalla. Sisdisell6 koulutuk-
sella tarkoitetaan laitoksen omaan tar-
peeseen suunniteltua koulutusta, joka
tapahtuu piiiiasiassa laitoksen omin
voimin. Ulkopuolisella koulutuksella
taas ymmdrretSdn laitoksen palveluk-
sessa olevien osallistumista ulkopuolis-
ten koulutusjdrjesttijen tai -laitosten
jiirjestiimiin koulutustilaisuuksiin.

Henkiltikuntakoulutuksen tavoitteet
voidaan mddritelld. seuraavasti: 1) Am-
matillisen tiedon tason parantaminen,
2) yhteistoiminnallisten edellytysten pa-
rantaminen ja 3) motivaatioedellytys-
ten parantaminen.

Ammatillisen tiedon pa-
r a n t a min e n. Yhteiskunnan kehitys
jatkuu edelleen nopeana. Tycieldmddn
tiimii heijastuu mm. ammattien luon-
teen ja vaatimusten muuttumisessa.
Mytis organisaatiot kehittyv5t ja muut-
tuvat ja niiin vaikuttavat tehtiivien ja
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toimien uudelleenjdrjestelyihin. On sel-
vdd, ettd tiillaisen jatkuvan muutos-
prosessin aikana tarvitaan jatko-, tdy-
dennys- ja uudelleenkoulutusta, jotta
tydyhteisci pystyisi suoriutumaan siitii
tehtdviikentdstd, joka silld on hoidetta-
vanaan. Jotta pd6stiiisiin tarkoituksen-
mukaisiin ratkaisuihin, on alan perus-
koulutuksesta vastaavien laitosten, alan
jiirjestdjen ja alalla toimivien laitosten
ja yritysten vdlinen yhteistyd hedel-
miillistd, usein jopa viilttdmiittinte. Mi-
ten koulutus sitten suhteutetaan sisdi-
sen ja ulkoisen koulutuksen kesken, on
laitoksen omassa ratkaisuvallassa.

Yhteisty6edellytysten pa-
r a n t a min e n. Laitoksen toimintate-
hon ja sen palveluksessa olevien tyii-
motivaation kannalta voidaan pittiii eri-
tyisen tdrkednd laitoksen sisiiistii joh-
tamistaidollista ja yhteistoimintaan ke-
hittdviiii koulutusta. Organisaation to-
dellinen tehokkuushan riippuu juuri
siitii, ettd siind toimivat yksildt pyrki-
viit keskenddn yhteistydssii jiirkeviin
tavoitteisiin. Koulutuksella voidaan or-
ganisaation yhteistydedellytyksiii pa-
rantaa olennaisesti.

Motivaatioedellytysten
p a r a n t a m in e n. Pelkkd ammatilli-
nen pdtevyys ja kokemus eivdt kuiten-
kaan ole riittiiviii takeita hyvdstd tyii-
panoksesta. Tarvitaan mytis omaeh-
toista halukkuutta ponnistella tehtdvdn
suorittamiseksi. Tdstii halukkuudesta on
kysymys, kun puhutaan tydmotivaa-
tiosta. Jos tydtavoitteet koetaan omien
henkiliikohtaisten tavoitteiden kanssa
ristiriitaisiksi, ei innostusta tytihdn
synny. Tehdtiiin tycitii sen verran kuin
on pakko, tai vaihdetaan tytipaikkaa
heti kun se on mahdollista. Jatkuva

haluttomuus ja pakonomaisuus eivdt
ole miellyttdvid koettavia tyiitekijdlle,
eikd tilanne ole tytinantajankaan kan-
nalta mielekds. Koulutustoiminnan
avulla on mahdollista luoda edellytyk-
sid tydmotivaatiolle lisddmiillii tietd-
myksen tasoa omasta tytistii, tytiympd-
ristdstd, laitoksen organisaatiosta, ta-
voitteista jne. Niiin saatetaan tytinte-
kijd niikemddn oma ty6nsii mielekktiii-
nd osana laitoksen tehtiiviikentdssd.
Kuitenkin on huomattava, ettei koulu-
tuksellakaan voida paikata niitd vir-
heitd, jotka on alun perin tehty vdd-
rissd henkilcivalinnoissa, vddrissd teh-
tdviin sijoitteluissa ja virheellisessd
tycisuunnittelussa.

Koulutusta toteutettaessa olisi kiin-
nitettiivii huomiota mycis oppimisen
kannalta tuloksekkaimpien koulutus-
muotojen ltiytiimiseen. On tiirkedtd,
ett5 koulutus on havainnollista, kdy-
tiinntin liiheist6 ja koulutettavien kan-
nalta tarpeelliseksi tiedostettua. Edel-
leen koulutettavien omaan aktiivisuu-
teen ja keskendiseen vuorovaikutuk-
seen perustuvien opetusmenetelmien
tehokkuus on viime aikoina kdynyt yhii
ilmeisemmdksi. Tietenkin on pyrittdvd
henkikikuntakoulutuksessa mytis sii-
hen, ettd koulutuksen piiriin saadaan
mahdollisimman laajat henkiliisttiryh-
miit. Ei riitd se, ettii vain erityishenki-
l<isttjii ja osaa johtotehtiivissd olevista
koulutetaan, vaan koulutus on ulotet-
tava aina ylimpddn johtoon saakka.
Henkiliikuntakoulutuksessa tulisi tietoi-
sesti pyrkid myds eri henkikistdryh-
mien keskin6isen kanssakdymisen li-
sddmiseen ja sitti kautta luottamuksen
lis66miseen koko laitoksen henkiltistdn
piirissS.
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ARJA SANKARI

TyOkywyttiirnyysast ai n
nerrwottelukunnan
toirnintaa
Tycikyvyttcimyvsasiain neuvottelukunta
on vuoden 1971 aikana antanut lausun-
tonsa 137 asiassa. Seuraavassa muuta-
ma viime aikoina kdsitelty tapaus.

Vuonna J.918 syntynyt eldkkeen ha-
kija oli tyriskennellyt nahkatehtaalla
TEL:n alaisessa tydsuhteessa 3. 11. 1952

-30. 10. 1970. Hiinen palkkansa oli
tycisuhteen pddttymisvuonna ollut 738
markkaa kuukaudessa. Vuodesta 1950
lukien hakija oli tydskennellyt mytis
maatalousyrittdjiind 3,7 hehtaaria peI-
toa ja 1,4 hehtaaria metsiid kiisittdviil-
id viljelmiillS. Hdnen MYEL:n mukai-
seksi tytitulokseen oli vahvistettu 950
markkaa vuodessa.

Nahkatehtaalta hakija oli sanonut it-
sensii irti, koska hdnet oli pohjanahka-
osaston lopettamisen vuoksi siirretty
osastolle, missii kdsiteltiin verisiii nah-
koja. Tytinantaja ei ollut pystynyt jiir-
jestdmddn hakijalle sellaista tytitd, mis-
sd ei olisi joutunut tekemisiin tuorei-
den nahkojen kanssa. Veren ndkeminen
oli tehnyt hakijan huonovointiseksi ja
johtanut niin vaikeaan ahdistuneisuu-
teen, ettd hiin o1i joutunut hakeutu-
maan psykiatrin hoitoon. Paitsi ahdis-
tuneisuutta ja depressiivisid piirteitii
hakijalla oli ylipainoisuutta, olkapiiii-
ja hartias5rkyd, vasemmassa silmdssd
heikentynyt niikdkyky ja jatkateriistd
amputoitu kaksi varvasta. Marras-
kuussa 1970 vireille tulleessa el6keha-
kemuksessaan hakija oli ilmoittanut
osallistuvansa vield maatilan hoitoon.

Ty<ikyvyttrimyysasiain neuvottelu-
kunnalta oli kysytty, onko hakija oi-
keutettu TEL:n ja MYEL:n mukaiseen
tytikyvyttcimyyselSkkeeseen. Neuvotte-
lukunta katsoi, ettd hakijaa on pidet-
tdvii tytieliikelakien tarkoittamassa
mielessii tytikyvytttimdnd tytinteon
pdiittymisestii TEl-tytisuhteessa, eli lo-
kakuusta 19?0 lukien. Kun ty<ikyvytt6-
myyttd tycieliikelakien piirissii on ar-
vosteltava vakuutetun koko tydpanos-
ta silmdllii pitden, hakijalle suosi.teltiin
mytinnettdvtiksi siitii huolimatta, ettii
hiin oli ilmoittanut jatkavansa yrittti-
jdtoimintaa, seka TEl-tyiisuhteen ettii
MYEL:n alaisen yritttijdtoiminnan pe-
rusteella tytikyvyttdmyysel5ke 1. 11.
1970 lukien kahden vuoden ajaksi.
Eldkkeen mddrdd laskettaessa suositel-
tiin kummankin mainitun tytiskente-
lyn osalta otettavaksi huomioon mytis
TEL 6 $:n 3 momentissa tarkoitettu
aika tycikyvyttdmyyden alkamisesta
eliikeikiiiin. Asiasta kiiydyssii keskus-
telussa todettiin, ettd hakijan sijoittu-
mista ty6htin vaikeuttaa psyykkisten
oireiden ja asenteiden ohella hiinen
ikdnsii, yksipuolinen tycikokemuksensa
sekd puutteellinen ndktikykynsd.

Toisessa tapauksessa o1i kysymykses-
si vuonna 1924 syntynyt viilaaja, joka
o1i tytiskennellyt TEl-tytisuhteessa 8.
10. 1946-16. 1. 1967. Vuonna 1965 he-
nelld oli todettu lannerangan rdntgen-
tutkimuksessa rappeutumismuutoksia
ja vuonna 1966 merkkejii harvinaises-
ta aivolisiikkeen kasvaimesta, mink6
vuoksi hiin oli joutunut sairaalahoi-
toon. Hakijalla oli esiintynyt monen-
laisia vaivoja, muun muassa huimaus-
ta, selkdoireita, sydiimentykytystti ja
hengitysvaikeuksia. Hiin oli huomatta-
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vasti ylipainoinen. TEl-tycisuhteen
pdSttymisen jiilkeen hakija oli ollut
vuosina 1967-1970 muutamissa lyhyt-
aikaisissa tycisuhteissa, joissa ansiot
olivat jiiiineet vdhdisiksi. LEL:n alai-
sissa ttiissii hiin oli ansainnut 177 mark-
kaa vuonna 1967 ja 686 markkaa vuon-
na 1968. Hakija o1i saanut mycis jonkin
verran tyrittiimyysavustusta. Tytieliike-
Iakien mukaista tydkyvyttdmyyseliiket-
td hakija oli hakenut vasta maaliskuus-
sa 1971 vireille tulleella hakemuksella.

Tytikyvyttiimyysasiain neuvottelu-
kunnalta oli tiedusteltu, milloin haki-
jan tytikyvyttdmyyden ja sen pddasial-
lisena syynd olevan sairauden on kat-
sottava alkaneen. Lausunnossaan neu-
vottelukunta totesi, ettii hakija oli saa-
nut ty<ikyvyttdmyytensd piiSasiallisena
syynd olevan sairauden, aivolisdkkeen
kasvaimen, vuonna 1966 ja ollut ty6-
kyvyttin TEl-tydsuhteen pddttymisestd,
eli tammikuusta 1967 lukien. Tdmdn
vuoksi neuvottelukunta suositteli e16k-
keen mytintiimistd mainitun tydsuh-
teen perusteella TEL 6 $:n 3 moment-
tia soveltaen ja vuoden ajalta takau-
tuvasti ennen eldkehakemuksen vireil-
letuloa. Asiasta kiiydyssti keskustelussa
todettiin, ettii hakijan jtitimisttl pois
ty<ipaikasta, jossa hdn oli keskeytyk-
settd tytiskennellyt yli 20 vuotta, ja sen
jiilkeisiii vtihiiisiii tytintekoyrityksiEi
voidaan pitdli osoituksena tydkyvyn
alenemisesta siind miiiirin, ettd hakijaa
voidaan pitiiii tytikyvyttiimiinl tycisuh-
teen piiiittymisest6 lukien, vaikka hdn
haki eliikettd vasta neljd vuotta sen
piiiittymisen jdlkeen. Niin varsinkin,
kun kysymyksessii on vaikealaatuinen
sairaus, joka ei alkuvaiheessa usein-
kaan tdysin estd tyiintekoa.

El5kelautakunnan
toirninta vuonna l97l

Eliikelautakunnalle saapui 3 L61 vali-
tusta vuonna 1971 valitusten mddrdn
oltua 1 859 vuonna 1970. Kertomus-
vuonna ratkaistiin 1 968 asiaa, edellise-
nd vuonna 1 183 asiaa. Kertomusvuo-
den alussa oli ratkaisematta 1 062 asiaa
ja vuoden lopussa 2 255. Valitusten
mddrdn lisdiintyminen johtuu yrittdjien
eldkelain ja maatalousyrittiijien eliike-
lain voimaantulosta. Ndiden lakien
mukaisia valituksia saapui yhteensii
2 084, joista maatalousyrittSjien eliike-
lakiin perustuvia valituksia oli 1 746.

Lautakunnassa toimii neljli jaostoa,
joista kolmessa kdsitelliitin yrittdjien
eliikelakien piiriin kuuluvia asioita. Is-
tuntoja on kertomusvuonna pidetty
131, joista neljii tiiysistuntoa. ElEike-
lautakunnan henkildkunnan lukumdd-
rd oli vuoden 1971 pdtittyessii esitteli-
jiit mukaan luettuna 11. Lisdys oli vuo-
den aikana ne1jli henkiltiti.

Eliikelautakuntaan vuosittain saapu-
neiden, ratkaistujen ja ratkaisematto-
mina seuraavaan vuoteen siirtyneiden
asioiden lukumddrd vuosina 1965-1971 :
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Vuosi
Edelliseltii
vuodelta
siirtynyt

Vuoden
aikana

saapunut

Asioiden
lukumdiirA
yhteensH

Ratkaistu
vuoden
aikana

Seuraavaan
vuoteen
siirtynyt

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1 971

130
23L
313
355
329
386

1 062

703
924

1 044
1 064
1 115
1 859
3 161

833
1 155
1 357
1 419
I 444
2 245
4 223

602
842 *)

1 002 *)

1 090
1 058
1 183
1 967

23L
313
355
329
386

1 062
2 256

*) Niiihin lukuihin sisdltyy diarista poistettuja, 2 asiaa v. 1g66 ja 1 asia v. 196?

Saapuneiden ja ratkaistujen asiain lukumddrii kuukausittain sekii eliikelautakun-
nan tytiteho vuonna 1971:

Kuukausi

3t. t2 1 970

I Tammikuu
L.r-rur,,
I wtaaliskuu
| ,,nrrt,,
I

I Toukokuu
Kesdkuu
Heindkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Yhteensii

Saapuneet valitukset Keskenerdiset
YhteensA Annetut

TEL/ YEL/ joista
MELA:n

osuus

ttikset Lisdys tai
viihennys

Kk:n
lopussaLEL MYEL,

teensA

1 2 2a 7+2 , 1+2-3 1 062

76
100
104
91
17

69
107

95
85
93

106
74

136
122
r62
72L
143
137
128
ooD

247
286
186
133

720
94

126
93

114
103
108
258
207
244
165
lt4

272
222
266
2L2
220
206
235
378
332
379
292
207

ll
101
2tt
t57
162
266

+ 135
+ Lzt
.1- DD

-r aa
+58

60
+ 235
+ 287
+ 150
+ 148
+24

t4

1 197
1 318
1 373
L 428
1 486
| 426
1 661
1 948
2 098
2 246
2 270
2 256

91
182
23L
268
221

1 077 2 084 t 746 3 161 1 967 +1194

ZC
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Purrrrrieslen
rnielipide
elSkeiSslS

Syksylld -71 Suomen Puunjalostusteol-
lisuustydntekijiiin Liitto teki aloitteen
SAK:lIe seuraavan mahdollisen keski-
tetyn tulopoliittisen kokonaisratkaisun
yhteydessd ns. sosiaalipakettiin asetet-
tavista neuvottelutavoitteista. Yhtenii
asiana oli suositus, ettd SAK ryhtyisi
toimenpiteisiin eldkeikdrajan alentami-
seksi.

Joulukuun 18. p:nii pidetyssii SPL:n
liittotoimikunnan kokouksessa pdiitet-
tiin suorittaa jiisenistiin keskuudessa
mielipidetiedustelu. Tuloksen kSytdn-
ntillisen merkityksen varmistamiseksi
kyselylomake Iaadittiin yhteistytissii
Eldketurvakeskuksen kanssa.

Tiedustelulomakkeiden painatus ei
tapahtunut aivan suunnitellun aikatau-
lun mukaan. Tiistti aiheutuen vastaus-
ten palauttamiseen jiii aikaa ainoas-
taan yksi viikko.

Lomakkeita palautettiin yhteensd
5 437 kpI. Siis noin joka kolmas SPL:n
jiisenistd vastasi mielipidetiedusteluun.

Tarkasteltaessa vastanneiden md6-
rdd ryhmittdin, on huomattavissa, ettd
aktiivisimman vastaajaryhmiin muo-
dostavat puusepiinteollisuuden tydnte-
kijet.

Toimialajakautumalla on selvd vai-
kutus myds siihen, ettii eri tydaika-
muodoista ovat suurimpana ryhmdnd
p6ivdtytintekijSt. Nimenomaan puuse-
piinteollisuudessa piiiiasiallisin tytiaika-
muoto on pdiviityti.

Ikdryhrnittdin oli vastaajien enem-
mistii 25-50 vuoden vdliltii. AIle 25-
vuotiaita ja yli 51-vuotiaita vastaajis-
ta o1i suunnilleen sama mriSrd.

Jakautuma ikiiryhmittiiin :

iktid ilmoittamatta
alle 25 v.
25-40 v.
41-50 v.
51-55 v.
56-60 v.
61 ja yli

1 o/o

20 olo

37 olo

24 olo

9 olo

6 o/o

3 o/o

100 o/o

Tiedusteluun vanhuuseliikkeeseen oi-
keuttavasta ikeirajasta eri tyciaikamuo-
doissa olivat mielipiteet melko yhden-
mukaisia. Selviisti suurimman kanna-
tuksen sai 58-60 vuoden elSkeikdraja.

Ikdryhmittdinkin suurin osa vastaa-
jista oli 58-60 vuoden ikdrajan kan-
nalla. Tiissd on kuitenkin huomatta-
vissa, ettS vanhemman iktirvhmiit oli-
vat selvdsti varovaisempia eldkeikdra-
jan voimakkaan alentamisen suhteen
kuin nuoremmat.

Kannanotto eliikeikdrajasta sukupuo-
len mukaan osoitti, ettd ainakin tdssd
asiassa oltiin mielipiteissd aika liihellti
tasa-arvoa. Toimialoittain ei kovin
huomattavia eroja ole.

Ikiiryhmittdin erot ovat selvemmdt.
Nuoremmat olivat tasa-arvoisemman
ikdrajan kannalla kuin vanhemmat.
Vanhemmissa ikdryhmissd pidettiin oi-
keampana, ettS naisten eliikeik6raja
olisi alempi kuin miehillii. Toisaalta
vanhemmissa ikdryhmissd esiintyi mycis
enemmdn vastaajia, jotka eivdt halun-
neet ottaa kantaa sukupuolen mukaan.

I

36



Eltikeikiirajan tulee olla sukupuolen mukaan

Toimialoittain:
Levyteollisuus
Sahateollisuus
PuusepAnteollisuus
Muut alat

Ikdryhmittiiin:
alle 25 v.
25-40 v.
41-50 v.
51-55 v.
56-60 v.
yli 61 v.

IkEiryhmittiiin
alle 25 v.
25-40 v.
41-50 v.
51-55 v.
56-60 v.
yli 61 v.

13
15
20
26
9()

34

24
19
18
18
18
t4

kaikilla sama
47 olo

52,5 olo

55 olo

50 olo

62
55
44,5
46
40,5
42

16 olo

19,5 0/o

23 olo

19,5 o/o

o/o

olo
olo
olo
olo

olo

naisten osalta
alempi
45 olo

38 olo

38 olo

4L olo

31 olo

38 olo

45,5 olo

44 olo

47,5 olo

46 olo

63 olo

66 olo

62 olo

56 o/o

53 olo

52 olo

ei kantaa
8 o/o

9,5 o/o

7,5 olo

9 o/o

7 olo

7 olo

10 olo

10 olo

L2 olo

L2 olo

20 olo

2l olo

L4 olo

19,5 o/o

olo
olo

o/o

o/o

olo
olo

olo
olo
o/o

olo
olo
olo

Kannanotto eiiikeikdrajaan ammatti-
aloittain osoitti selvdsti, ettii vastaajien
mielestd tuiisi eliikeikdrajan rasittavis-
sa ammateissa olla keskimdiirdistl
alempi. Mekaanisessa puuteollisuudessa
ovat monet tycisuoritukset ruumiillises-
ti erittiiin raskaita, tyd on pakkotah-
tista koneen mdiir6tessd tydvauhdin
sekii lisdksi ty6 on usein kolmivuoro-

Eliikeikiirajan tulee olla ammattialan mukaan

ei
kantaa

Toimialoittain:
Levyteollisuus
Sahateollisuus
Puusepiinteollisuus
Muut alat

tytitA. Kaikki niimii tekijiit rasittavat
tycintekij iiin terveyttii huomattavasti.

Ikiiryhmittiiin annetuissa vastauksis-
sa kiintyy huomio siihen, ettd nuorten
vastaukset olivat muita ryhrniti tdsmdl-
lisempiii. Vanhemmissa ikiiryhmissii jo-
pa kolmannes jdtti kantansa mdiiritte-
lemiitt6.

kaikilla rasittavissa
ammateissa

alempi
64 olo

60,5 o/o

63 olo

62 olo

sama

5t

I



Mielipiteet eliikeikiirajan ehdotto-
muudesta tai joustavuudesta eivdt
vaihtele kovinkaan suuresti ammatti-
alojen eivdtkti ikdryhmien kesken. YIi
2/3 oti ehdottoman eldkeikdrajan kan-
nalla. Kannanottoon vaikuttanee mm.
pelko pienemmdstd eldkkeestd, jos jou-

tuu jEitimddn pois ty<istti nuorempana-
Mikeli kaikki saisivat riittdvdn toi-
meentulon turvaavan eliikkeen, kan-
nanotto ehdottoman eldkeikdrajan puo-
lesta tuskin olisi muodostunut ndin eh-
dottomaksi.

Eliikeikiiraja tulee olla
Toimialoittain:

Levyteollisuus
Sahateollisuus
Puusepdnteollisuus
Muut alat

Ikiiryhmittdin:
aIle 25 v.
25-40 v.
41-50 v.
51-55 v.
56-60 v.
y1i 61 v.

7 olo

7 olo

8 o/o

10,5 o/o

1 1,5 o/o

13,5 o/o

66,5 o/o

72,5 o/o

?3,5 o/o

67 olo

67,5 olo

74 olo

ei
kantaa
9 o/o

9,5 o/o

7,5 olo

6 o/o

jokaisella
ehdoton
69 olo

74 olo

68 olo

74 olo

joustava
(liukuva)
22 olo

17,5 olo

24,5 olo

20 olo

26,5 olo

20,5 olo

18,5 o/o

22,5 olo

2l olo

12,5 olo

Kustannuksiin osallistumisesta mieli-
piteet jakaantuivat melko tasan puo-
lesta ja vastaan.

Eliikeikiirajan alentaminen vaatii
kustannuksia. Mutta henkildkohtainen
kustannuksiin osallistuminen ei tarkoi-
ta, ettd kustannukset eldkejiirjestelyis-

Kustannuksiin osallistuminen
Toimialoitain ei kantaa

Levyteollisuus 4 olo

Sahateollisuus 4 olo

Puusepdnteollisuus 5,5 o/o

Muut alat 5,5 olo

Ikiiryhmittiiin:
alle 25 v. 4 olo

25-40 v. 4 olo

41-50 v. 6 o/o

51-55 v. 5 o/o

56-60 v. 6,5 o/o

yli 61 v. 6,5 o/o

td saisivat olla kuinka suuret tahansa.
Varat tulee ker6td eliikkeiden maksa-
miseen eikd rahastointeja varten.

Samalla kun teollisuusty6ntekijdt
osallistuvat kustannuksiin, tulee rahoit-
tajina olIa mukana tasapuolisesti kaik-
kien yhteiskuntaryhmien.

osallistun en osallistu
43,5 olo

51 olo

49,5 olo

49,5 olo

48 olo

45,5 0lo

46 olo

49 olo

46,5 olo

42,5 olo

48 o/o

50,5 o/o

48 olo

46 olo

47 olo

5i olo

,5 olo52
45
45
45

o/o

olo

olo

J6
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ItlirrrityksiE
ElskelttrYa-
keskuksessa

Juhani Salminen

Eldketurvakeskuksen hallitus valitsi 20.
12. 1971 laitoksen toimitusjohtajaksi
lainopin kandidaatti Juhani Salmisen.

Toimitusjohtaja Salminen on synty-
nyt 1933 ja valmistunut lainopin kandi-
daatiksi 1957. Hiin on toiminut mm. Va-
kuutusyhtdiden keskusliiton lakimiehe-
n5, Yrittiijdin Vakuutuksen lainopillise-
na asiamiehend, Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton asiamiehenii sekd vuodesta
1964 Ty<ieldkelaitosten liiton asiamie-
hend. Hdn on ollut AKAVAn puheen-
johtaja vuosina 1966-70 ja talousneu-
voston jdsen vuodesta 1968 sekd hinta-
ja palkkaneuvostossa samasta vuodesta
liihtien.

23. 2. 1972 Eldketurvakeskuksen hal-
litus nimitti laitoksen vakuutusteknil-
lisen osaston piitillikdn, filosofian mais-
teri Jouko Sirkesalon laitoksen johta-
jan virkaan. Nimitys astuu voimaan
L. 3. 1972, minkii listiksi maisteri Sirke-
salolle siirtyy Iaitoksen varatoimitus-
johtajan tehtiivd L. 7. L972, jolloin ny-
kyinen varatoimitusjohtaja, varatuoma-
ri Heimer Sundberg siirtyy valtion vir-
kaan.

Samalla hallitus nimitti varatuomari
Matti Uimosen Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston pdiillikriksi 1. 3.
alkaen ja laitoksen johtajan virkaan
l. 7. 1972 alkaen.

Maisteri Sirkesalo on syntynyt 1935
ja saanut filosofian maisterin arvon
1960. Eliiketurvakeskuksen osastopiidl-
lik<iksi hiin tuli 1967 oltuaan sitd ennen
mm. Kansaneldkelaitoksen matemaatik-
kona. Hiin on toiminut useissa luotta-
mustehtdvissd, mm. elSkejiirjestelmdko-
mitean sihteerinii, vuodesta 1968. Hdn
on mycis Tietokonepalvelu Oy:n johto-
kunnan puheenjohtaja.

Varatuomari Uimonen on syntynyt
1938 ja saanut varatuomarin arvon
1969. Hiin on tullut Eliiketurvakeskuk-
sen palvelukseen 1962, laitoksen laki-
mieheksi 1965 ja Iainopillisen osaston
apulaisosastopddlliktiksi 1967.

Eldketurvakeskuksen hallitus nimitti
kokouksessaan 15. 3. ETK:n lainopilli-
sen osaston apulaisosastopiitilliktiksi 17.
4. lukien ja osastopddlliktiksi 1. 7. al-
kaen varatuomari Aarre Metson, va-
kuutusteknillisen osaston osastopddlli-
kciksi 1. 4. ldhtien fil.maisteri Alpo
Mustosen ja yleisen osaston piiiilliktiksi
merkonomi Antero Viitasen.

Varatuomari Aarre Ilmari Metso on
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syntynyt 1934. Hiin siirtyy Eldketurva-
keskuksen palvelukseen Suomen Laki-
miesliitosta, missd hdn on vuodesta 1966
toiminut asiamiehen tehtdvissS. Sitd en-
nen hdn on ollut kaksi vuotta Akavan
lakimiehend ja 1959-63 patentti- ja
rekisterihallituksen osastosihteerine.
Varatuomari Metso on usean vuoden
ajan ollut mukana tycimarkkinatoimin-
nassa mm. erilaisten toimi- ja neuvot-
telukuntien jdsenend.

Fil.maisteri Alpo Mustonen on syn-
tynyt 1938. Hdn on tullut Eldketurva-
keskuksen palvelukseen 1963 ja on toi-
minut vakuutusteknillisen osaston apu-
Iaisosastopddllikkdnti viime vuoden syk-
systii.

Merkonomi Antero Viitanen on syn-
tynyt 1927. Hdn siirtyy Eliiketurvakes-
kukseen Maatalousyrittiijien elSkelai-
toksesta, missd hiin on vuodesta 1969
ltihtien toiminut yleisen osaston piiiil-
likktinti. Aikaisemmin h6n on ollut kuu-
si vuotta Tytieldkekassojen yleisen
osaston pdiillikkdnti, 1955-62 Oy Huo-
lintakeskus Ab:n kirjanpitopddllikkrinii
ja 1949-55 Suomen Maalaisten Vakuu-
tusyhticiiden kenttiisihteerinii.

Ty6ellkelailoslen Li ilto
Ty6eliikelaitosten Liiton hallitus on ni-
mittiinyt liiton uudeksi toimitusjohta-
jaksi Aaro Kiirkkdisen 1. 3. 1972
alkaen. Tydeliikelaitosten Liiton tiedo-
tuspiiEillikktinii on 1. 2. 1972 liihtien
toiminut Heikki Helkavuori ja
kentt?iptiSllikk<jnii Antti S u h o n en.

Toimitusjohtaja Aaro Kiirkkiiinen on
syntynyt 1921. Hiin tuli tyoeltikejiirjes-
telmiin tehtiiviin 1963 toimien aluksi
Metsiialan Tytieliikekassassa. Tycieldke-

laitosten Liittoon h6n siirtyi 1966 tie-
dotuspdiilliktiksi ja nimitettiin 1970
mytis apulaisasiamieheksi. Vt. toimitus-
johtajan tehtiiviii hiin ryhtyi hoitamaan
kuluvan vuoden alusta.

Tiedotusptiiillikkti Heikki Helkavuori
on syntynyt 1922. Hdn tuli Tydeliike-
laitosten Liittoon kenttiipiiiilliktiksi
1969. Site ennen hiin toimi Eliiketiedo-
tustoimistossa tiedotussihteerine 196?
alkaen.

KenttiipiiSllikkii Antti Suhonen on
syntynyt 1925. HEin on ollut Tytieliike-
laitosten Liitossa vuodesta 1966 tiedo-
tussihteerin tehtiivissd.

Tiedotrrslen
koondinoitnlielin
Eldketurvakeskuksen tiedotustoimikun-
nan neuvottelukunta, jonka tehtiivdni
on suunnitella tyiieliikkeitd koskevan
tiedotuksen pddlinjat, sai laitoksen hal-
Iituksen kokouksessa 2.2. 1972 seuraa-
van kokoonpanon:

toimitusjohtaja Juhani Salminen,
Eliiketurvakeskus, puheenjohtaja

tiedotuspdiillikkti Matti Karjalainen,
Eliiketurvakeskus, varapuheenjohtaja

tiedotuspiiiillikkd Heikki Helkavuori,
Tyiieliikelaitosten Liitto

tiedotussihteeri Tarmo Hyvdrinen,
Toimihenkilti- ja Virkamiesjdrjestiijen
Keskusliitto

piiiitoimittaja Esko Leskinen, Suomen
Tytinantajain Keskusliitto

tiedotussihteeri Sakari Montonen,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjes-
ttt

johtaja Vihtori Rantanen, Eliiketie-
dotustoimisto

tiedotussihteeri Kaija-Leena Sinkko,
Eliikesiiiitiiiyhdistys
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osastopeelHkkii Pauli Toivonen, Ra-
kennusalan tyiieldkekassa

apulaisosastopiidllikkti Yrjti Larmola,
Eldketurvakeskus, sihteeri

ETK:n esllepalwelrr
Eldketurvakeskuksesta on saatavissa
tiedotuslehtisid, joissa annetaan tietoja
tytieliikejtirjestelmdst6. Nyt jakelussa
olevat esitteet on saatettu ajan tasalle
niin, ettd ne sisiiltdvdt vuonna 19?1
sekii vuoden vaihteessa tulleet lain-
muutokset. Samoin indeksin mukaan
muuttuvat markkamddrdt ovat tiimiin
vuoden palkkaindeksin mukaiset. EIe-
keturvakeskus toimittaa tiitii aineistoa
pyynntistii eliikelaitoksille, rahalaitok-
sille, jiirjestdille, virastoille ja suoraan
yleistille. EsitteitS voi pyyt56 jaetta-
vaksi myds tytipaikoille.

"Tytieliike TEL LEL" (1972), 16-sivui-
nen vihkonen, esittelee ty<intekijdin
eliikelakien ptiiipiirteet. Se on tarkoi-
tettu muun muassa lakien piiriin kuu-
luville tytintekijtiille ja sisiiltiiii tdr-
keimmiit tyiieliike-etuuksia, eliikeoi-
keutta ja eliikkeiden hakemista koske-
vat tiedot.

"Yrittiijdeldke YEL" on vastaava
yrittdjille tarkoitettu esite (tammikuu
1972). Vihkonen "Yrittdjdn tytitulon ar-
vioimisperusteet" (tammikuu 1972) si-
siiltiid ETK:n yhteistytissd yrittdjiijtir-
jestdjen kanssa laatimia tytitulosuosi-
tuksia eri toimialoja varten. Niitii voi-
daan kdyttiid apuna YEl-vakuutukses-
sa yrittiijiille vahvistettavaa tydtuloa
miidriteltdessd.

Edellisten lisdksi ETK jakaa lehtisiii
"Millainen on tytielSketurvanne" (tam-

mikuu 1972). Se liihetetiiiin tytinteki-
jtiille henkiltikohtaisia elSketietoja si-
sdltdviin rekisteriotteen mukaan, mut-
ta esitettd on saatavana myds muuhun
jakeluun. Siinii selvitelliiiin l:ihinnd
tytintekijdin ja tytisuhteiden kuulumis-
ta TEL:n ja LEL:n piiriin, elSketieto-
jen tallentamista ETK:n rekisteriin ja
tycintekijdn toimenpiteitd eliiketurvan-
sa hoidon valvomiseksi.

TEL:n ja LEL:n piiriin ensi kertaa
tulevat tytintekijiit saavat tytieliikekor-
tin mukana samannimisen esittelyleh-
tisen, joka selvittelee tydeliikekortin
merkitystS (uusittu tammikuussa 1972).

Kaikkia mainittuja esitteitii on mytis
ruotsinkielisin5. Yrittiijdeliike-esitteestd
on parhaillaan uusittavana sokeain pis-
tekirjoituksella toimitettu painos.

Tlelo kulkee
tylieltskelerlestel rnEslS
Tytildkejdrjestelmii5 koskevaa tietoa on
saatavana nykyisin monesta eri liihtees-
td. Eldkelaitosten toimipaikkojen ohella
posti ja pankit ovat tehostaneet omaa
neuvontapalveluaan. Lisdksi tytielAke-
jdrjestelmiillii on tiedotukseen erikois-
tuneita henkiltiitd ja elimiii, jotka toi-
mivat sekd paikallistiedottajien ettii
yleisdn ja vakuutettujen tietoliihteind
tytielSkeasioissa.

Eldketurvakeskuksen organisaatiossa
on tiedotukselle omistettu erillinen
osasto, joka jakaa jtirjestelmdti koske-
vaa yleistietoutta, laatii ja viilittiiii esit-
teiylehtisiii ja muuta aineistoa ja palve-
lee joukkotiedotusvdlineitii. Eliiketur-
vakeskuksen tiedotustoimintaa johtaa
tiedotuspii6llikkti Matti Karjalainen,
puh. (vaihde) 642 511.
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Eliiketurvakeskuksen oman tiedotus-
osaston lisdksi tytieiiikej iirjestelmdn pii-
rissd on muitakin tiedotuselimie. Le-
hinnii kenttdvalistuksen parissa tyds-
kentelee Eldketiedotustoimisto (ETT).
Se palvelee muun muassa tytipaikkojen
ja ammattiyhdistysliikkeen tiedon tar-
vetta liihettiimiillii selostajia ja luen-
noitsijoita kokouksiin tai miihin eliik-
keitd kdsitteleviin tilaisuuksiin.. Toi-
misto vastaa yleisiii perusteita ja lakien
sis5lt6ii koskeviin kysymyksiin. Eliike-
tiedotustoimiston osoite on Yrjcinkatu
17,00120 Helsinki 12. Puh.640301; tie-
dotuspddllikkd Aarne DahI, puh. 641 346.

Lisiiksi tydelske1aitokset harjoittavat
eldkevalistustoimintaa sekd erikseen
ettd yhteiselintensd kautta. Tytieldke-
laitosten liitto (Tela) ldhettdd pyynndstd
selostajia tilaisuuksiin sekd jiirjestiiii
kursseja ja luentotoimintaa yhteistycis-
sd ETT:n kanssa. Tydeldkelaitosten lii-
ton osoite on Iso Roobertinkatu 30,
00120 Helsinki 12. Puh. 63b 890; tiedo-
tuspddllikkti Heikki Helkavuori, puh.
637 473. Eltikestidtitiiden yhteistd tiedo-
tuspalvelua hoitaa Eliikesiiiitioyhdistys,
jonka osoite on Bulevardi 28, 00120
Helsinki 12, puh. 666 410; tiedotussih-
teeri Kaija Sinkko, puh. 664 377.

ElEkelunvakeskuksen
antami$ta lainoista
perifieya konko
Vuoden 1971 loppupuoliskolla sovellet-
tiin Eldketurvakeskuksen antamissa lai-
noissa seuraavia korkokantoja:

Asuntolainat 8,5 o/o

Muut lainat 9,25-10 o/o

noudattaen Suomen Pankin korkopor-
rastusmuistion, "P.M. Korkoporrastuk-
sesta" (27. 5. 7l/HV), suositeltavuusjaot-

telua (Liite 6), mutta poiketen kuiten-
kin siitd erdiden rakennusalan yrityk-
sille annettujen 9,25 0/o:n lainojen koh-
dalla. Valtiolta korkotukea saavien 1ai-
nojen korkoa ei ole voitu korottaa ol-
lenkaan.

L. l. 1972 jdlkeen annettaviin lainoi-
hin tulisi sovellettavaksi alusta alkaen
seuraavia korkoprosentteja:

Asuntolainat 7.75 olo.

Muut lainat allamainitut poisluettu-
na 8,50-9,00 o/0.

Yksityiskiiyttcicin tarkoitettujen tuon-
titavaroiden tuonnin, jakelun ja oston
rahoituslainat sekd henkildlainat asun-
tolainoja lukuunottamatta 10,00 oio.

Mainittakoon, etti Suomen Pankista
saadun henkiltikohtaisen kannanoton
mukaan voidaan koron korottamisen
toteuttamisessa nodatettua menettelyd
pitdd koronalentamisessakin kohtuulli-
sena, mutta ettd ratkaisun suhteen ei
voida vedota Suomen Pankkiin. Saadun
tiedon mukaan Kansaneldkelaitos alen-
taa kaikki lainakorot 1. L. 72 ldhtien,
mutta vakuutusyhtitit yleensd tdysin sa-
massa jdrjestyksessd kuin tapahtui ko-
rotuskin 7 kuukautta aikaisemmin.

EsitetdSn, ettii Eltiketurvakeskuksen
ennen l. l. 1972 nostettujen lainojen
korko alennetaan 1. 2. L972 ldhtien 0,75
prosenttiyksiktillti ja ettii jiilkeen 1. 1.

1972 nostettujen lainojen korko laske-
taan alusta alkaen vastaavasti alenne-
tun korkoprosentin mukaan Suomen
Pankin koronalennus- ja koronporas-
tusohjeita nodattaen. Koron alentami-
nen ei kuitenkaan koske lainoja, jotka
on myiinnetty enint66n 6 kuukauden
ajaksi, eik?i lainoja, joiden kohdalla ko-
ron korotusta viime kesdnd ei voitu to-
teuttaa.
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Ennakkotletoia tyitel5kkeen saailsta
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja
LEl-elHkelaitosten mycintdmien 31. 12. 1971 voimassa olevien elAkkeiden lukumiiiirdt ja
eliikkeiden keskimiiiiriit seuraavan taulukon mukaiset.
VANHUUSELAKKEET

EldkkeensaajiaEliikkeen mytinteje Miehet Naiset
TEL-eldkelaitokset

Eliikevakuutusyhtirit
ElHkekassat
Eldkesddtirit

16 608
L 452
5 921

77 552
2 637
3 813

34 160
4 089
I 734

TEL-eliikelaitokset
YEL-elSkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

23 981 24002
L 2r5
6 292
1 812

47 983
3 280

13 016
17 595

2 065
6724

15 783
I(aikki 48 553 33 321 81 874

Keskimiiiir. eldke mk/kk
Miehet Naiset

320
378
367

157
159
170

236
237
289

335
343
76

L24

159
258

43
78

247
311

60
119

23r 137 t92
Liseksl edeUisiste sai TEl-liseelekette 1 203 vanhuuselekkeensaajaa keskimeerin 482 mk/kk seke
YEL-Iiseelekette 8 vanhuuselakkeensaajaa.

TYOKYVYITOMYYSELAKKEET

Eldkkeen mytintdjd
la

Miehet Naiset
TEl-eldkelaitokset . .. ..

Eldkevakuutusyhtiti
El5kekassat
ElSkestidtitit

t3 226
1 064
3 829

15 064
1 355
2298

28 290
2 479
6 L27

TEl-eliikelaitokset yhteensd
YEl-el5kelaitokset .
MYEl-eltikelaitokset ......
LEL-elAkelaitokset .

18 119
L 774
5 611

23 898

18 ?17
729

5 145
2749

36 836
2 503

10 ?56
26 647

Kaikki 49 402 27 340 76 742

Keskimddr. eldke mk/kk
Miehet Naiset

3t2
356
353

t47 224
250
,o,

167
189

324
att

99
r50

L54
217

44
86

237
290

73
L44

214 128 183
Liseksi edeuisiste sai TEl-liseelgkettii ?55 tyiikyvytttimyyselekkeensaajaa keskimearin B?B mk/kkseka YEL-lisAe1akette 2 tyiikyvyttomyyselekkeensaajaa.

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS. JA TYOTTOMYYSELf,,KKEET

Eldkkeen mycintdjii Miehet
Keskimddr. eliike mk/kk
Miehet

TEl-elAkelaitokset .....
Eldkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
ElSkesiiStitit

29 845
2 5t6
I 750

32702
3 998
6 116

62 547
6 514

15 866

316
369
361

L52
762
L77

231
242
290

TEL-eldkelaitokset
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-elAkelaitokset lTI:
Kaikki tytjeliikelaitokset

42 LLL
3 839

12 344
39 752

428L6
L 944

11 438
4 615

84927
5 783

23 782
44367

330
333

87
140

15?
240

44
83

243
302

66
134
18898 046 60 813 158 859 222 133

PERHE-ELAKKEET

ElSkkeen my<intdjii

TEL-elHkelaitokset
Eliikevakuutusyhtitit
EldkesiiSti6t
Eldkekassat

TEl-eldkelaitokset yhteensd
YEL-eldkelaitokset
MYEL-elAkelaitokset
T.EL-eliikelaitokset
Kaikki

,l

Keskim.
el[ke
mk/kk

El5kkeensaajia
Yht.

I 408
77t

3 192

2t6
235
222

I 735
675

2 968

5 787
529

1 413
13 371

916
1 567
7 422

2t9
205

54
101

12 378
857

L 470
7 017

729
748
725
L26

1
6

23 276 169 2t 722 16 328 38 050

14 522
L 204
4 381

20 107
1 605
3 195

13 143

Edeluslin keskimeerih siseltymettomien TEl-Iiseetujen mukaisten perhe-elekkelaten lukumeereoU 680 ja keskimeere 389 mk/kk. Tete perhe-etekette sai 660 leskee ja Elz lasta.

YhteensS Yhteensi

Eldkkeensaa
YhteensS Yhteensi

Etekk.
lukum. Lesket Laoset

Naiset Naiset YhteensE



Ennakkotletoia tyitel5kkeen saaiista
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja
LEl-eliikelaitosten mycintiimien 31. 12. 1971 voimassa olevien eldkkeiden lukumiiiiriit ja
eldkkeiden keskimiiiirdt seuraavan taulukon mukaiset.

TYOTTOMYYSELAKKEET

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS- JA PERHE-ELAKKEET

Eliikkeen mytintdjii uakk.
lukum.

Keskim.
elSke
mk/kk

oto
24L
279

TEL-eldkelaitokset
Eliikevakuutusyhtitjt
Eliikekassat
Eliikesiihtitit

71 995
7 285

19 058
TEl-eliikelaitokset yhteensd
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eldkelaitos .

LEL-eldkelaitokset

98 298
6 699

25 349
51 ?89

Kaikki ty<ieliikelaitokset

Vuodenvaihteen ia vuodenalrrn yleiskirieet

239
289

65
129

182 135 186

I

2917L
3tl7r
3017L
3217L
3317t

th2
2h2
3172
4h2

5172
6172
7172
th2
th2

r0172

trh2

Kunnallisen eliikelaitoksen eldketietoja ETK:n rekisteriin . . . .

ETK:n kustannusten korvaaminen
MYEL:n perus- ja maksuprosentti 6 . .

LEl-keskipalkat
YEL:n ja MYEL:n vuodenvaihteen muutokset, elSkes5dtiijlain
muutos
Luottovakuutuksen rahastolaskelmaa varten tarvittavien tie-
tojen liihettdminen .

Vastuunj akoperusteet
Vastuunjaossa hyvitettiivien elHkemenojen mddrtiSminen . . . .

lllkovaltojen edustustojen suomalaisen henkilijkunnan TEL-
turva
VEL:n muutos, luontoisetujen laskentaperusteet
Eliikkeensaajien valvontaa koskeva muistio
Eldkkeen kertasuorituksen laskeminen, perusteiden muutokset
Kirkon keskusrahasto ja Merimieseliikekassa liittyneet ETK:n
tietoliikenteeseen ..
Ellkelaitosten keskiniiisen vastuun selvittiiminen, lomakkeet
Eldkkeen kertasuorituksen miiiiriiiimisessd tarvittavat ker-
toimet .

Perusteet valtiolle suoritettavien LEL 5. $ 2. mom:n mukais-
ten pdAoma-arvojen laskemiseksi

Jakelu:
tyd,eliikelaitoksille

Jakelu: TEL-
vakuutusyhticiille

Jakelu:
ty6eltikelaitoksille

Miehet Miehet
KeskimAiir. el5ke mk/kk

1 86
6
5

97
6
5

t82

11

I
7l

97

1
54

108

10
t25

182

t;
120

TEl-eliikelaitokset .....
Eliikevakuutusyhtidt
Eliikekassat
ElSkesAiititit

TEL-eldkelaitokset
YEL-eldkelaitokset
MYEL-elSkelaitos
LEL-el6kelaitokset

91

ElSkkeen mytjntdjii

Kaikki t54 243 t28

t28t22

t02 tt2

tzl
t29
149

t20
129
149

92
fli

L20
97

44

Eliikkeensaa la
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Basic lealunes ol Finland'ssysterns
pensionsr

1. Development of the pensions schemes

A national pensions scheme covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it a pension is paid to
all old persons and the disabled. Until 1956
these pensions were based on the contri-
butions paid which, in turn, depended on
the annual income of each beneficiary. The
scheme was radically reformed in 1957, the
contributory principle was abandoned, and
a flat-rate system was introduced. Sur-
vivors' pensions to widows and children
were introduced to the benefits in October.
1969, and unemployment pensions in July,
19?1.

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

2. The national pensions scheme

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

The old age and invalidity pension con-
sists of two parts. The basic amount is the
same for everybody, and the 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 living index.

The general age of entitlement to the old
age pension is 65 years. The invalidity pen-
sion is paid to persons aged 16-64 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.

The unemployment pension is paid to an
unemployed person aged 60-64 who during
the last 52 weeks has received a daily
benefit for at least 200 days from an unem-
ployment scheme and who cannot find work
suitable for him/her. The benefit equals
the invalidity pension payable to the bene-
ficiary.

Survivors pension is paid during the first
six months after the husband's death to all
widows below the age of 65, provided that
she is supporting a child or she was married
to him before he reached the age of 60.
After that period the pension is paid only
to a widow supporting a child under six-
teen, and to a widow aged 40-59 years and
married for at least three years. The size
of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension,
after that period it is subject to a means
test.

A child is entitled to the pension until
the age of 16 or 21 if continuing studies.
A full-orphan receives 40 per cent and
a half-orphan 20 per cent of the total
amount of the basic amount and the full
assistance amount.

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

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

45



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 July, 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.

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

Entitletl 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, if she has a dependent
child who is entitled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pensionwillcontinue
even if the child's entitlement to the
pension would cease. The pension will be
payble to the widow until her death. The
paying of survivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a
lump-sum equal to the amount of two
years'pension.

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

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

Il:e size of the old a,ge 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 last four years of work. For seasonal
workers the wage is the average of all pay
received during the years employed.

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

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 invalidity pension is
determined on the same bases as the old
age pension. However, also the time
between the event entitling to the pension
and the age entitling to old age pension is
counted as time of service.

The size of the unemployment pension
equals the invalidity pension payable to the
beneficiary.

The old age, invalidity and unemploy-
ment pensions are increased by the chiltl's
supplement; 20 per cent of the pension for
one and 40 per cent for two or more chil-
dren under 18.

The size of the survivor's pension is cal-
culated on the basis of the old age pension
or invalidity pension the employee re-
ceived or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least
three persons eligible for survivor's pension,
they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
invalidity pension. If there are two bene-
ficiares, the size of the pension is three-
fourths 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 pen-
sions. It is applied in calculating the pay
of earlier years and adjusting the annual
pension payable.

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

Employers 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 his
employees additional voluntary benefits,
creating even better pension benefits than
the minimum level guaranteed by law.
Benefits that come into question here in-
clude a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees gener-
ally participate in the costs of such addi-
tional benefits.
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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
pension scheme. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company 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
pension benefits. It will also keep a re-
gister of persons covered by special pen-
sions schemes. The general development of
the scheme has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the scheme
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highest authority
under the scheme is The Ministrv of Social
Affairs and Health.

3.2. The self -employed
The self-employed persons' employment
pensions scheme (closely connected with
TEL) is based on two acts: the Pension
Act for Farmers (MYEL) and the Pen-
sion Act for Self-Employed Persons
(YEL). MYEL covers farms with culti-
vated area of at least 2 hectares, profes-
sional fishermen, and reindeer-owners. YEL
covers other self-employed persons.

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

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

The added pension basis of farmer and
his wife is (in 1972) 689 Fmk per hectare
of cultivated land up the 12 hectares, and
282 Fmk per hectare for the following 10
hectares and 156 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 7972), at the most one half
of the above-mentioned basis. Pension basisof 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 should
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
L972).

Persons born before 1927 get 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 25 076 Fmk a year (in 1972).

Schemes are financed by the insured and
the state. In MYEL the contribution' of the
insured is 2/5 of the average contribution
(6 0/o) of TEL up to the income of 7522
Fmk a year (in 1972) and 6 0/o of the income
exceeding this limit. In YEL the contribu-
tion of the insured is 6 0/o of the income.
The percentage is smaller for the self-
employed with low income. 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 adminsitrative organ
is the State Treasure Office.

The pension protection of local govern-
ment officers is based on the pension act
which entered into force in lg64 and was
modelled on the employment pensions act.
The financing is managed by the local
governments and associations of com-
munes. The Local Government Pensions
Authority was founded for the administra-
tion of the scheme.

The persons covered by the Seamen's
Pensions Act receive old age, invalidity and
survivor's pensions and funeral grants. The
insured and the 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.

Continued on p. 51
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Engl ish S u rrr rrrar.ies

l'unding

(Editorial by Juhani Salminen, Managing
Director of the Central Pension Security
Institute)
The question of funding pension insurance
premiums has gained prominence in discus-
sion of the pension systems. Some assert
that funding is bad per se, and old-fash-
ioned as well. Such false claims have
probably reached their height in the argu-
ment that abandonment of the funding
system would make it possible to provide
full pension protection immediately.

The need and scale of funding can be
evaluated from many points of view. The
factors affecting the question are in any
case factors relating to the national econo-
my, investment needs and other socio-
political measures, to speak of purely ma-
terial factors. The choice between alterna-
tive decisions is also influenced by purely
ideological political views. The funding
system in the Finnish employment pension
system is parUy funding, partly an assess-
ment system. It is a matter of judgement
whether it is over-funding or under-funding
and this article does not attempt to answer
the question. However, in comparison with,
e.9., the funding system in Sweden, the
funding in our employment pension system
is many times more modest. This appears
perhaps most clearly from the figures re-
lating to funding in the two countries. The
sum total of the employment pension fund
in Sweden is currently 41,200 million marks
and that of the Finnish one 3,800 million
marks. Calculated per insured, the Swedish
fund is 7,400 and the Finnish 2,300 marks.
These figures show what a modest reserve
the funds actually do constitute, though
their nominal final amounts are very high.
But the responsibility is also great. It is
the safeguarding of the employee's pension
in all circumstances.

In agreement with the long-term prime
minister of Sweden, Tage Erlander, funding
may be said to be necessary to safeguard
pension payments. Because of this, the
employment pension system, too, cannot
afford to abandon funding. On the contrary,
the amount of funding can be adjusted to
meet the needs of a given situation by
means of the flexible insurance premium
technique of the system. AII those respon-

sible for pension security are probably
beginning to agree on the necessity of
funding. The director general of the Na-
tional Pensions Institute has demanded the
formation of a new fund for the Institute.
He has obviously been spurred to this by
its persisting payments crisis which, it is
felt, can best be eliminated by beginnin
funding again.

Statistical information on insurance
of the self-employetl
(Artic1e on pp. 4-9)
Martti Nygren, from the Research Depart-
ment of the Central Pension Security Insti-
tute, analyses data from the so-called ser-
vice contract register on the composition
of active self-employed and their earnings.

About a third of the persons covered by
YEL (Pensions Act for Self-Employed Per-
sons) and almost a half of those covered
by MYEL (Farmers'Pension Act) are wom-
en. The majority of the women covered
by YEL work in trade and the service in-
dustries. The share of older age classes is
considerably greater among the self-em-
ployed than within TEL (Pension Act for
Wahe Earners and Salaries Employees).
Approx. a fourth of the employees under
TEL, about a half of the persons insured
under YEL and over 55 per cent of those
covered by MYEL are over 44 years of age.
Only about a fifth of the self-employed are
under 35.

The earnings of YEL workers increase
with age. In addition, those who closer to
pension age, 60-64 years old, tend to make
higher estimates of their earnings. The
women earn distinctly less than men. The
average earnings of the self-employed in
the various branches are highest in the
service industries, especially those of men.

Reduntlancy payments system
(Article on pp. 10-14)
A redundancy payments system has been
in force in Finland since the beginning of
1970. The system originated on the initi-
ative of the labour market organisations
and is applied under the law on employees'
redundancy payment issued on March 6,
1970.

The Redundancy Payments Fund is an
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independent legal subject that is respon-
sible for making redundancy payments. Its
activity is supervised by the Ministry for
Social Affairs and Health which approves
its rules, appoints the members of its su-
pervisory board which is the supreme ex-
ecutive organ and fixes the size of the
contributions payable to the Redundancy
Payments Fund. One of the members of the
supervisory board is a representative of
the State, the others are persons nominatedby the labour market organisations. The
two boards of directors, those of the Work-
ers Department and the Salaried Staff De-
partment, of the Redundancy Payments
Fund have the same composition.

The system is financed by collecting a
fee from employers liable to take out an
accident insurance policy. It has been 0.1per cent of the payroll; in 1972, however,it is 0.05 per cent.

The system applies to all salaried persons
and workers contract of service regardlessof whether the employer is the State, a
congregation or an unincorporated enter-prise. Officials who are in an employment
relationship with a State corporation are
not covered by the system.

The condition for award of redundancy
payment is that the applicant has lost hisjob because the employer has been obligedfor economic or productive reasons to re-
duce his labour force or has discontinued
his activity. The applicant must be E0-64
years of age. The duration or his most re-
cent work contract must have been at le'astfive years (for a contract of employment
ending before January 1, 1972, eight years)
and he must have been registered as a job-
less applicant for work with a public labour
exhance for so long that his placement
in work can be regarded as obvisously dif-
ficult. The size of the redundancy payment
has varied from 1,100 to 4,200 marks.

The labour market organisations in Sweden
have introduced a new supplementary
benefit system
(Article on pp. 15-18)
Jouko Janhunen, who studies foreign pen-
sions systems in the Research Departmentof the Central Pension Security Institute,
discusses the agreement concluded in sum-
mer 1971 between the Swedish employers'
federation (SAF) and the unions (LO) on
employees' sickness and pension systems to
supplement the general social insurance
security.

The improved sickness security of em-
ployees is called "contractual group sick-
ness insurance (AGS) and the supplemen-
tary pension protection is known as ,'spe-

cial supplementary pension" (STP). When
the supplementary pension agreement takes
effect in July 1973 the employees will have
an improved pension protection similar to
the coverage enjoyed by salaried employees
since 1960.

The new supplementary pension system
improves the employees' pension protection
in two ways. Firstly, they receive a pension
from the age of 65, that is two year earlier
than under the general pension insurance.
Secondly, the level of pension protection
will be raised also after the age of 6T by
payment of a supplementary pension to the
pension due under the general pension in-
surance scheme.

Representation of employees in the
administration of pension foundations
to be increased
(Article on pp. 19-20)
The executive secretary of the Association
of Pension Foudations and the Association
of Relief Funds, Olli Simoinen, writes about
the amendment of the Pension Foundation
Act which became effective from the be-ginning of. 1972 and means increasing em-
ployees representation in the administra-
tion of the foundation. He also reviews
the recommendation by the manageme:rt
of the Association of Pension Foundations
to its member foundations for the establish-
ment of cooperation groups for pension
matters.

According to the amendment to the act,
the management of a pension foundation
must comprise at least five members in-
stead of the earlier minimum of three. At
least two of these and their personal depu-
ties must be persons elected from among
themselves by employees that are within
the scope of the foundation. Employees
elect their own representatives either by
direct elections of through their represen-
tatives, foreseen in the rules of the foun-
dation.

Members of the management of a pension
foundation may have more than one per-
sonal deputy, so that if a member or deputy
member resigns it will not be necessary to
hold a new election before the term of
office of the management expires. A foun-
dation in operation at the time the law
enters into force must amend its rules to
concur with the new regulations within two
years, i.e. by the end of 1973.

As the pension foundations function as
individual unit systems, they provide good
prerequisites for the implementation of far-
advanced company democracy in pension
question. It is un-cumbent on the coopera-tion group for pension matters to assist
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the management of the pension foundation
in the treatment of all invalidity pension
applications. The cooperation groups, ac-
cording to the recommendation, consist of
an equal number of representatives of em-
ployers and employees and a physician
member.

The management of the pension foun-
dation and the cooperation group should
be coordinated that they complement one
another and the employer side will be
better able to familiarise itself with pen-
sion desicions.

Turn of the year amendments to
the farmers' pension act (MYEL)
(Article on pp. 24-27)
Pentti Kurunmiiki, information chief of the
Farmers' Pension Institute, examines the
amendments to the Farmers' Pensions Act
(MYEL) that hecame effective at the turn
of the year. These relate to the adjustment
of the earnings base limit to which the
insurnce premium can be reduced, and to
the change in the bases on which the in-
surance premium of the members of the
insurance premium can be reduced, and to
cedure in accordance with the Pensions
Act for Self-employed (YEL).

It was observed in the early phase of
application of the pension act that earn-
ings of the insured did not correspond to
the true value of the labour input for the
benefit of farming; it was too low. The
per-hectare staging has in fact been in-
creased in the bases of earnings that were
introduced at the beginning of 19?2, and
the upper limit of the area increasing the
earnings has been raised. Earnings now
accumulate for up to 42 hectares.

The wife's share in the joint earnings
of the married farmer is normally 2,758.38
mark per annum. This equals half the
earnings for a holding of 8 hectares. The
share of the farmer and his wife is smaller
on smaller holdings. The combined earnings
of the farmer and his wife may amount
to 13,290 marks without an increase in
earnings due to exeptional circumstances.
The lowest earnings which qualify a farmer
for the statutory pension insurance are now
629.90 marks.

The size of the insurance premium col-
lected from persons insured under MYEL
is fixed yearly by the Ministry for Social
Affairs and Hea1th. While the insurance
premium for 1971 for the joint earnings
of the enterprise was 2.24 per cent up to
5,482 marks of earnings and 5.6 per cent
for the part in excess of this sum, the cor-
responding percentages in 1972 are 2.4 and
6.0. A lower insurance premium rate is

charged up to ioint earnings of 7,522.84
marks.

The insurance premium of a family mem-
ber is calculated from the beginning of
1972 on his/her own earnings, separately
from those of the farmer and his wife. The
premium is 2.4 per cent up to earnings of
3,761.42 marks. As the earnings increase,
the premium rate is raised, going up 6.0
per cent for earnings of 10,034.46 marks
or more. The earnings of a member of the
farming family cannot in general be higher
than the farmer's earnings from the same
holding.

Ten years of employment pensions funds
It is more than ten years ago that the
boards of delegates of employment pensions
funds assembled for their first meeting on
March 16, 1962 to elect executive boards
for the national employment pensions funds
in agriculture, forestry, the building branch
and dock work.

At the end of the first full year of activi-
ty, pensions in force under the LEL totalled
only 853, against 51,664 at the end of 1971.
Despite several improvements in pension
protection and the rise in the wage index,
there has been no increase in the average
pension. It was 68 marks/month in 1963 and
116 marks/month at the close of 1971. The
average old age, invalidity and survivors'
pensions under the LEL are almost exactly
a half of the corresponding TEL pensions.
The main reason, of course, is that the
pension base itself, the level of the earnings
of employees under the LEL is lower than
that of the employees covered by the TEL.

The improvements in the pension protec-
tion are of course welcome to the employ-
ees. But they have added considerably to
costs, and this affects especially the LEL
branches in the employment pension system.
They are in fact more burdened in this
respect than the occupations covered by
the TEL because of the heavy working
conditions and great risk of unemployment.
While 56.6 per cent of the pensions in the
TEL branches are old age and 43.4 per cent
invalidity pensions, the corresponding fig-
ures in the LEL branches are 39.8 and 60.2
per cent.

Pension expenditure has risen sharply in
the past ten-year period:
pension expenditure in per cent of premium

income in 1962-1971
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The growth of pension expenditure has in
fact necessitated an increase in the LEL
insurance premium twice during the past
ten years, although it has been possible to
cover the pension expenditure largely from
investment yields that accumulated in the
early years of the system. Despite invest-
ment activity and regardless of whether the
pension benefits are increased in the near
future, the next increase in the LEL pre-
mium can be expected at the beginning of
1973. The LEL premium percentage will
be over 10 in the 1980s.

Appointments at the Central Pension
Security Institute

The executive board of the Central Pension
Security Institute has announced the fol-
iowing appointments:

Mr Juhani Salminen, Bachelor of Laws,
is appointed managing director of the Insti-
tute. Mr Salminen was born in 1933 and
took his law degree in 1957. His earlier
appointments include: lawyer to the Central
Association of Insurance Companies, legal
ombudsman of the insurance company Yrit-
tiijiiin Vakuutus, ombudsman of the Asso-

ciation of Accident Insurance Companies
and, since 1964, ombudsman of the Asso-
ciation of Employment Pension Institutes.
He was chairman of AKAVA (Finnish Con-
federation of Academic Professional Asso-
ciations) in 1966-f 970 and has been a
member of the Economic Council and of
the Prices and Wages Council since 1968.Mr Jouko Sirkesalo, M.A., is appointed
a manager of the Central Pension Security
Institute with effect from March l, 1972i
he will also assume the post of deputy
managing director of July 1, 1972, when
the present incumbent, Heimer Sundberg,
Barrister-at-Law, moves to a State appoint-
ment.

Mr Matti Uimonen, Barrister-at-Law, is
appointed chief of the legal department of
the Central Pension Security Institute from
March 1 and a manager of the Institute
as from July 1, 1972.

Mr Aarre Metso, Barrister-at-Law, be-
comes assistant department chief of its
legal depart'ment as from April 1?, Mr AIpo
Mustonen, M.A., is appointed chief of the
insurance-technical department as from
April, and Mr Antero Viitanen becomes
chief of the general department.
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5. Some population data on Finlantl

Finland's total population is 4.7 million
(1970), 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
(1970).

Population by the groups (1960): 0-17
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more 8 per cent. Five per
cent of the 18-64 year-old population are
disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total population.
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