
5197 I no
ELAKETURVAKESKUKSEN

luLKArsu



TYO.
ELAKE

II,l97l N:o
ElEketrrnvakeskrrksen irrlkaisu

PAATOIMITTAJA: MATTI I<ARJALAINEN
TOIMITUKSEN OSOITE: KALEVANKATU 6
H E L S I N K I 10 o P U H E L I N 84 25 1r

Sis5llys
Koulutus s. 3 . Vireillii olevista lainmuutoksista s. 5 . Katsaus koettuun, katse tulevaan
s. I . Elekelaitosten yhteisesti kannettavien eliikkeiden vastuunjako s. 17 . Vakuutusoikeu-
den piiiitciksia s. 20 . Uusia elAkelAisjdrjesttijA s. 22 o Sosiaalipolitiikan VI Euroopan sympo-
sium s. 24 r Tytieliikejdrjestelm5n sijoituksista s. 27 r Palkkaindeksi s. 30 . Oy Tietokonepalve-
Iu Ab 10-vuotias s. 31 o Eldkekassojen jd sddticiiden toimihenkiitiiden koulutus alkanut s. 34 .
El;iketurvakeskus s.35. Uusia yleiskirjeitii s.35. Tietoja tycieliikkeen saajista s.36. Eriiitd
tilastotietoja tycieliikelaitosten TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-toiminnasta s. 37 . English
Summaries on p. 39.



Koulutus

Alkanutta ?0-lukua on monissa yhteyksissl nimitetty koulutuksen
vuosikymmeneksi. Keskustelu koulutuksesta on ollut vilkkaampaa
kuin tuskin milloinkaan, se on ulottunut liihes kaikille yhteiskun-
nan sektoreille, niin yksityisten yritysten, jdrjestcijen ja julkisen
hallinnon piiriin kuin mycis opetus- ja koululaitokseen. Keskustelu
on ollut syvrille ktiyviiEi ja uudistusmielistS. Tuloksiakin on saatu.
Kou1u-uudistus alkaa olla jo tosiasia peruskoulun kohdalla, ja nuo-
risoasteen sekd korkeakouluopiskelun opetussuunnitelmia ja -tavoit-
teita kehitetSSn parhaillaan vastaamaan yhd paremmin nykyajan
vaatimuksia.

My6s ty<ieliimdn piirissd on koulutuskysymyksiin kiinnitetty en-
tistd suurempaa huomiota. Niiin on tapahtunut sekd tycinantajien,
toimihenkiltjiden ettd tydntekijdiden puolella. Tycimarkkinoiden
keskusjdrjesttjtasolla on tdni vuonna solmittu koulutussopimus,
jossa sopijapuolet - maamme merkittdvimmdt keskusjdrjesttit -korostavat tytiasioihin liittyvdn koulutuksen asemaa ja kehottavat
jdseniddn suhtautumaan mydnteisesti koulutuskysymyksiin.

Mikd on tuonut koulutuksen ja siihen liittyvdt kysymykset ajan-
kohtaisiksi juuri ndind aikoina? Vastaus lienee helposti ltiydet-
tdviss6. Nopea teknologinen kehitys ja yhteiskunnan toimintaa
ohjaavissa arvoissa tapahtuva jatkuva muuttuminen heijastuvat
tycieliimdiin pysyvdn koulutustarpeen aiheuttajina. Pelkistiien voi-
taneen todeta, ettd arvostukset ovat muuttumassa demokraattisem-
paan ja ihmiskeskeisempddn suuntaan. TytielSmdssd puhutaan jo
"ihmistd liihelld olevasta henkiltjsttjhallinnosta" ja "yritysdemokra-



tiasta". Kaikkien uusien niikemysten hyiidyllinen toteutuminen tyti-
paikoilla edellyttliii kuitenkin tiedollista valmiutta ja asennemuu-
toksia, joita voidaan edistiii mm. kaikkiin organisaatioportaisiin
kohdistuvan koulutuksen avuIla.

Tydeldmdssd koulutustoiminta liittyy olennaisesti henkilcistdpoli-
tiikkkaan ja siinii ldhinnii henkiltistOn kehittdmiseen. Se aika on
ohi, jolloin kiisteltiin koulutuksen tarpeellisuudesta. Nyt koulutus
niihdddn organisaation ja sen henkilcist<in kehittymisen ehdotto-
mana edellytyksend.

Kaiken koulutuksen pitiiisi perustua tarpeeseen. Ongelma on
usein kuitenkin siind, miten realistinen koulutustarve selvitetddn.
Tiirkeiitii on, ettd koulutustarve pyritddn selvittiimddn mahdolli-
simman perusteellisesti. Erittiiin suurta huomiota on kiinnitettdvd
uuden henkilijstcin huolelliseen kouluttamiseen tytitehtdviinsd eli
siis tulokaskoulutukseen ja alkuinformaatioon. Koulutusohjelmassa
on otettava huomioon myiis koulutuksen suunnitelmallisuus ja jat-
kuvuus, tulosten analysointi ja budjettikysymykset.

Myiis johtotehtdvissi toimivien henkiltjiden jatko- ja tdydennys-
koulutusta tarvitaan tiedon mddrdn voimakkaasti kasvaessa ja enti-
sen tiedon samalla vanhetessa.

Koulutuksen merkitys ymmdrretddn myds elSkelaitosten piirissd
ja Eldketurvakeskuksessa. Koulutustoimintaan on ryhdytty kiin-
nittdmH'iin entistii suurempaa huomiota. On selvdd, ettd juuri elii-
kelaitossektorilla, jossa suuri osa tehtdvdstEi tyiistii edellyttiiii sel-
laisia tietoja ja taitoja, joita ei varsinaisesti minkddn opetuslaitok-
sen piirissd anneta, jiirkiperiiisesti koulutustoimintaan kiiytetyt va-
rat ja siihen uhrattu tytipanos helpottavat tyiitehtdvien omaksu-
mista, lisiidvtit tuloksellisuutta koko organisaation piirissii ja ndin
edesauttavat mytis yh6 laajenevaa eldkkeiden saajien ryhmdd no-
peuttamaan asioidensa kdsittelyii eri virkaportaissa.

Erkki Rainos
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MATTI UIMONEN

lfineill5 olevista lainmuutoksisla

Eduskunnan kiisiteltdvdn6 on tdtd mar-
raskuun alkupdivind kirjoitettaessa
kaikkiaan kolme hallituksen sellaista
lakiesitystd, jotka liittyvdt suoranai-
sesti tytieldkelaitosten toimintaan. Vii-
me syyskuussa Eduskunnalle on annet-
tu hallituksen esitys eldkesddtidlain
muuttamisesta, lokakuussa esitys YEL:n
MYEL:n muuttamisesta sekii tuoreim-
pana 5. pdiviinii marraskuuta esitys
TEL:n ja LEL:n muuttamisesta.

Eliikesiiiititilain muutos

Eldkesiiiiti<jlain muutos liittyy ns. UKK-
sopimukseen. Tdssd sopimuksessa edel-

lytettiin eldkesddticjlain muuttamista
siten, "ettd siiiiticin hallituksen jdsen-
mddrdd voidaan lisiitd ja ettd edunsaa-
jat itse joko viilitttimdsti tai asetta-
miensa elimien taikka luottamushenki-
ldiden vdlitykselld saavat valita kaksi
edunsaajaansa eldkesddtirin hallituk-
seent'.

Nykyisen eliikesiiiititilain mukaan
eliikesddtidn hallituksessa on oltava
vdhintiiiin kolme jdsentd, joista kulla-
kin on henkiltikohtainen varamies.
Tydnantajalla on oikeus nimittdd hal-
lituksen jdsenet. Ainakin yhden jiise-
nen ja hdnen varamiehensd tulee olla
sdiititin toimintapiiriin kuuluvia. Kiiy-
tiinndssd varsin useissa eldkesiiiititiissii
ty<intekijiit ovat osallistuneet sddtiiin
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toimintapiiriin kuuluvan jdsenen valit-
semiseen.

Hallituksen esityksen mukaan eldke-
sddtitilakia olisi muutettava siten, etta
siidtitin hallituksen jdsenten vdhim-
mdismddrd nousee viideksi. Sddtidn toi-
mintapiiriin kuuluvat tydntekijlit va-
litsevat keskuudestaan vdhintddn kaksi
jdsentd ja ndille henkildkohtaiset va-
ramiehet. Tydnantajalla on oikeus ni-
mittiid hallituksen muut jdsenet. Siiii-
titin sddnntiissd voidaan kuitenkin mdd-
rdtd,, ettd sddtitin toimintapiiriin kuu-
luvien jdsenten valitseminen annetaan
tycintekijciiden edustajien tehtdviiksi.
Ndin ollen siiiititin hallituksen jdsenten
valitseminen voidaan uskoa esimerkik-
si tuotantokomitean asianomaisten jd-
senten tai tydpaikan pddluottamusmie-
hen tehtdvdksi.

EliikesEiiititin hallituksen jdsenelle
voitaisiin vastaisuudessa valita useam-
piakin kuin yksi henkildkohtainen va-
ramies. Tdllaiseen menettelyyn saattai-
si olla syytd sen vuoksi, ettii viiltyttiii-
siin uusien vaalien toimittamisesta kes-
ken hallituksen toimikauden, vaikka
tytintekijtiiden valitsema jdsen tai va-
ramies eroaisikin siidtiiin hallituksesta.

Hallituksen esityksess6 ei ole mai-
nittu lainmuutoksen tarkkaa voimaan-
tuloajankohtaa. Esityksen mukaan ele-
kesddtitiiden olisi muutettava sddnttin-
sii uutta lakia vastaaviksi kahden vuo-
den kuluessa lainmuutoksen voimaan-
tulosta.

YEL:n ja MYEL:n muutos

Yrittiijien eldkelakien muutos liittyy
n:iiden lakien mukaiseen vakuutus-

maksuun. Hallitus esittdS, ettd YEL:n
mukainen vakuutusmaksuprosentti teh-
tdisiin yrittiijiin tydtulon mddrdstd
riippuvaiseksi.

Nykyisen lain mukaan Yrittdjd on
velvollinen suorittamaan vakuutusmak-
sun, joka on yhtd monta prosenttia hd-
nen tycitulostaan kuin keskimddrdinen
TEl-vakuutusmaksu on tytintekijtiiden
palkoista. Tdmd perusprosentti, jonka
mukaan vakuutusmaksu mdiirdtddn, on
kuluvana vuotena 5,6. Lakia ehdote-
taan muutettavaksi siten, ettd pieni-
tuloiset yritttijiit, tai oikeastaan yrittii-
jdt, joiden YEl-tytitulo on pieni, saisi-
vat alennuksen perusprosentin mukaan
lasketusta vakuutusmaksusta. Jos yrit-
tdjdn tytitulo, vuoden 1970 tasossa iI-
maistuna, on korkeintaan 3 000 mark-
kaa vuodessa, vakuutusmaksu olisi 2/5
perusprosentin mukaan lastekusta va-
kuutusmaksusta. Tydtulon ylittdessd
3 000 markkaa vakuutusmaksuprosentti
nousisi ylitteen mdSrdstd riippuen si-
ten, ettd tdyden perusprosentin mukai-
sen maksun joutuisi suorittamaan yrit-
tdjd, jonka tycitulo on 8 000 markkaa
tai sitd suurempi. Jos tydtulo on vd-
hintddn 8 000 markkaa, vakuutusmak-
sun alennusta ei anneta mainitun mdd-
rdn alittavaankaan ty6tulon osaan.

MYEL:ssa vakuutusmaksu on kaikis-
sa tapauksissa 2/5 perusprosentin mu-
kaisesta vakuutusmaksusta siltii osin
kuin yrityksen tydtulo ei ylitti 6 000

markkaa vuodessa ja ylittiivEiltd osalta
perusprosentin mukainen' Vakuutus-
maksun alennus kohdistuu siten myiis
maatalousyrittiijiin, joiden tydtulo on
6 000 markkaa korkeampi. Toisaalta
MYEL:ssa on voimassa sddntii, jonka
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mukaan samassa yrityksesse tycisken-
televien maatalousyrittdjien tycitulot
lasketaan yhteen vakuutusmaksua
mddrdttdessii. Tdmd on johtanut siihen,
etti maatilalla perheenjdsenend tycis-
kentelevdn henkiltin tycitulosta on
yleensa jouduttu suorittamaan tdysi
perusprosentin mukainen vakuutus-
maksu. MYEL:a ehdotetaan nyt muu-
tettavaksi siten, ettd perheenjdsenten
tyritulosta mddrdttdvd vakuutusmaksu
laskettaisiin samalla tavoin kuin YEL-
vakuutusmaksu.

YEL:n ja MYEL:n muutokset on tar-
koitus saattaa voimaan vuoden 1972
alusta. Edellii sanotut 3 000, 6 000 ja
8 000 mk:n rajamddrdt, joiden mukaan
vakuutusmaksu lasketaan, ovat vuo-
den 1972 tasossa 3161,42 mk, 7 522,84
mk ja 10 030,46 mk.

TEL:n ja LEL:n muutos

TEL:n ja LEL:n muutoksessakin on
kysymys vakuutusmaksuista.

Kdytdnndssd on esiintynyt tapauk-
sia, joissa tydnantaja tavallaan tdysin
syyttddn joutuu takautuvasti pitkdl-
tii ajalta kustantamaan tydntekijiilleen
eldketurvan. Kysymyksessii saattaa
olla esimerkiksi tapaus, jossa mddrd-
tynlaista ty<itd tekevid henkiltiitd on
pidetty itsendisind yrittiijind. Ajan ku-
luessa oikeuskdytdntri muuttuu ja ky-
symyksessii olevat henkildt katsotaan-
kin ty<intekijdiksi. Yleensd tdllaisella
oikeuskdytdnntin muuttumisella on
mytis takautuvia vaikutuksia. Muutos
vaikuttaa myiis sellaisiin oikeussuhtei-
siin, jotka on solmittu ennen oikeus-

keiytinnrin muuttumista. Saattaa olla
kohtuutonta, ettd tybnantaja joutuu
tSllaisessa tapauksessa kustantamaan
takautuvasti eldketurvan.

Hallituksen esityksessd ehdotetaan-
kin TEL:a ja LEL:a muutettavaksi si-
ten, ettd Eldketurvakeskus voisi erdis-
sd poikkeustapauksissa vapauttaa tydn-
antajan TEL:n ja LEL:n mukaisen eld-
keturvan kustantamisesta. Vapauttami-
nen tulisi kysymykseen, jos tydnantaja
oikeuskdytdnntin muuttumisen tai muun
vastaavan syyn vuoksi joutuu takautu-
vasti kustantamaan eldketurvan tytin-
tekijdlle, jota ei aikaisemmin ole pi-
detty TEL:n eikii LEL:n alaisena. Tar-
koituksena ei suinkaan ole, etti tycin-
tekijiin eldketurva tdllaisissa tapauk-
sissa huononisi, vaan eldkelaitokset
vastaisivat yhteisesti eldketurvan kus-
tannuksista.

Vakuutusmaksuista vapauttaminen
on selvdsti tarkoitettu poikkeuksellisek-
si toimenpiteeksi. Pidiin todenniikiii-
send, ettd Eliiketurvakeskus tulee var-
sin piddttyvdisesti mydntdmddn vapau-
tuksia.

Hallituksen esitykseen sisiiltyy myds
toinen lainmuutosehdotus. Tiimd, muu-
tos koskee yksinomaan LEL:a ja sen
tarkoituksena on turvata tytintekijdn
asemaa sellaisissa tapauksissa, joissa
tytinantaja on Iaiminlycinyt LEt-va-
kuutusmaksujen suorittamisen.

TEL:n ja LEL:n muutosten pitiiisi
tulla voimaan vield tdmdn vuoden ai-
kana. Tiedossani ei kuitenkaan ole eh-
ditiiiinkti hallituksen esitykset kiisitellA
eduskunnan toimikauden jdljell6 ole-
vana aikana. Kielteisessi tapauksessa
muutosten voimaantulo lykkdytyy vuo-
den 1972 puolelle.

7



l(atsarrs koetlurrn, kalse trrlevaan
TyilelEkeiEnieste! rrrEn kytrt trtenvuoti s-
iuhlaa vielelliin

Kansallisteatteriin kokoontui Aleksis
Kiven piivdnd joukko tycieliikejdrjes-
telmdn eri laitosten tytintekijtritii ja
jdrjestelmdn kehitykseen kymmenen
vuoden aikana vaikuttaneita eri alo-
jen edustajia. Iltapdivdtilaisuuden oh-
jelmana olivat toimitusjohtaja Markku
Kaikkosen juhlaesitelmii, Ylioppilas-
kunnan Soittajien musiikkinumerot ja
taiteilija Vilho Siivolan katkelmat
Aleksis Kiven Seitsemdstei veljeksestd.
Tilaisuuden avasi Eldketurvakeskuksen
edustajiston puheenjohtaja ministeri
J. E. Niemi, ja valtiovallan tervehdyk-
sen toi sosiaali- j a terveysministeri
Pekka Kuusi. Ohjelman pddtteeksi -

kahvitilaisuuden jiilkeen - Kansallis-
teatteri esitti Sardoun Rouva Suora-
suu -komedian.

Ministeri J. E. Niemi:

Kymmenen vuotta on yhteiskunnan ke-
hityksessii lyhyt aika. Kun yhteisci tdyt-
tdA kymmenen vuotta, juhlan vietossa
ei viel5 ole historian tuntua. Mutta se,

ettd toimintavuosien ensimmdinen ta-
saluku on tullut tdyteen, tarjoaa kui-
tenkin tilaisuuden tarkastella tdhdnas-
tista kehitystd kokonaisuutena, arvioi-
da, mitii tavotteita on saavutettu, mit-
kd ovat vielii edessd piiin ja mitkd ai-
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koinaan asetetuista tehtiivistd ovat ke-
hityksen aikana muuttaneet luonnet-
taan.

Yksityisen ihmisen eldketurvaa aja-
teltaessa joudutaan toteamaan, ettd
kymmenen vuotta on sittenkin ollut
pitkd aika, jonka kuluessa on tapahtu-
nut paljon. Kdytdnndllisesti katsoen
maan koko ansiotytitd tekevd viiestd on
kansaneldkkeensd rinnalle saanut
oman tyciansioonsa perustuvat tyoeliik-
keet. Yli kahden miljoonan suomalai-
sen tulevaisuus on siten muodostunut
entistd turvatummaksi. YIi sadalle kah-
dellekymmenelle tuhannelle suomalai-
selle tycieldke ei merkitse vain turval-

lisempaa tulevaisuutta, vaan jo paran-
tunutta nykypiiiviiii: heiddn jokapiii-
vdistd toimeentuloaan ty6eliikkeet ovat
jo lisiinneet.

Yksityisen ihmisen turvan kehittd-
miseksi kymmenessd vuodessa on kul-
jettu pitkii matka, j5rjestelmdn kehi-
tyksen kannalta vuodet ovat yhtii kaik-
ki menneet nopeasti. Tytieldkejiirjestel-
mii ei ole lSheskddn valmis, vaan se
voimakas kehitysvaihe, joka alkoi TEL-
ja LEl-lakien sddtdmisestii ja Etdke-
turvakeskuksen perustamisesta, jatkuu
yhe. Tycieldketurvan toteuttaminen
merkitsee uuden sosiaalipoliittisen
ajattelun ja toiminnan alan raivaamis-
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Pii6juhlaa edeltiineen viikon tiistaina Elflketurvakeskus tarjosi henkiliikunnalleen juhlalou-
naan. Toimitusjohtaja Markku Kaikkonen kiitti tyiintekijiiitii yhteistytistii, ja laitosta onnit-
teli henkiliikunnan nimissii henkiliikunnanyhdistyksen luottamusmies maist, Alpo Mustenen.

ta. Ohjelman tekeminen tutuksi pdd-
t<iksentekijciille, tycintekijtiille ja ty<in-
antajille ei kiiy hetkessii. Jdrjestelmddn
on sitd paitsi l6hes vuosittain tullut Ii-
sdd uusia osa-alueita, sitd mukaa kun
kokemuksia jo toteutetusta on kerty-
nyt.

Tytiellikejdrjestelmdn toteuttamisessa
laitosten henkilcikunta on luonnollisesti
kantanut raskaimman taakan. Tydeld-
kejdrjestelmdn piirissA tyciskentelemi-
nen on monessa suhteessa poikennut
vakiintuneen laitoksen toimintarutii-
nista. Ajan mukana tdydentyvd ja uu-
sia muotoja luova jdrjestelmd on edel-
lyttdnyt, ettd jokseenkin jokaisella loh-

kolla on tavan takaa jouduttu uusien
ongelmien ja uuden tiukan toteutta-
misaikataulun eteen. Tytieliikejdrjes-
telmdn kehittdmiseksi ja eldkeldisten
hyvdksi tytiskentelevd kahdentuhan-
nen toimihenkilijn joukko ansaitsee td-
hdnastisesta ty<istddn parhaan kiitok-
sen.

Mutta eldketurvan kehittiiminen ei
ole ollut yksin omien toimihenkiltjiden
asiana. Tydala on ollut valtiovallan eri-
tyisessd suojeluksessa, eduskunta ja sen
sosiaalivaliokunta ovat vauhdittaneet
tydeldketurvan toteutumista ja viitoit-
taneet sen suuntaa. TydmarkkinajS,r-
jestcit ja etujdrjest<it ovat tunteneet

10



asian omakseen. Ne ovat tuoneet jiir-
jestelmdssd huomioon otettaviksi var-
sin erilaisia ndk<ikohtia, mutta pyrki-
myksen peruslinja on merkittdvSllti ta-
valla yhtendinen. Kaiken kaikkiaan
nykyisen sosiaaliturvajdrjestelmiimme
rakentaminen on merkinnyt ponnistus-
ta, joka voidaan hyvinkin lukea sodan-
j5lkeisen jdlleenrakennusvaiheen kan-
salaisurakoiden arvokkaaksi jatkoksi.

TycielSkejdrjestelmii kuten kaikki
sosiaaliset jiirjestelmiit tulee t5yteen
tehoonsa asteittain. TiiIId hetkelld kes-
kimiidrdinen tytieliike on noin kaksisa-
taa markkaa kuukaudessa. Kun tycield-
keturvaa kehitetddn edelleen ja eliik-
keelld olijoiden miiSrii samalla kasvaa,
tarkoitukseen on kyettdvd irroittamaan
entistd enemmdn varoja. Tdmdn edelly-
tyksenii on talouseliimdn vakaa kasvu,
jolle eldkerahastot omalta osaltaan luo-
vat pohjaa.

Monitahoisen jArjestelmdn kehittdmi-
sessd ja tydeldketurvan tiiydentdmises-
sd on edessd vield suuri ty6. Sen me-
nestyksen kannalta on ensiarvoista, et-
td ohjelmalla on takanaan laaja tuki.

Eldketurvakeskuksen edustajiston
puolesta toivotan Teiddt kaikki sydii-
mellisesti tervetulleiksi tdhdn ty<iel5-
kejdrjestelmdn kymmenvuotistilaisuu-
'teen.

Toimitusjohtaja Kaikkonen kiisitteli
juhlaesitelmiisstiiin sekS tyiieldkejiirjes-
telmln kehityksen piirteitii ettd niiden
vaikutusta yleiseen sosiaalipoliittiseen
ajatteluun:

"TEL:iin ja LEL:iin sisiiltyi useita pe-
riaatteita, jotka ovat sittemmin heijas-

tuneet my<is muihin elSkejdrjestelmiin
ja siten vaikuttaneet niiden kehittlimi-
seen ja jopa johtaneet uusien eldkela-
kien sddtdmiseen. Mm. julkisen sekto-
rin eliikejdrjestelmdt kokivat 60-luvul-
la perusteellisen muutoksen, niitd uu-
distettiin "TEL-hengess5". Yhdyn sii-
hen kdsitykseen, ettd tydeldkejdrjestel-
mdn olemassaolo on aktivoinut mycis
kansaneldketurvan kehittymistd. Selvin
esimerkki tdstd lienee kansaneldkejdr-
jestelmdn tdydentdminen perhe-eliik-
keiIIS, mikd tapahtui viilitt6mdsti sen
jiilkeen, kun perhe-eldke oli liitetty
tyrintekijdin eldkelakeihin."

Nykytilannetta Kaikkonen luonnehti
seuraavasti:

"Eldkkeen suuruuteen vaikuttavia te-
kijOite on parannettu useita kertoja,
ennen kaikkea on mainittava eldkkeen
karttumisprosenttien korottaminen. N6-
md korotukset ovat kohdistuneet ldhin-
nd niihin ikiiluokkiin, joilla eldkkee-
seen oikeuttava palvelusaika on jdiinyt
lyhyeksi ja eldkkeet ndin ollen vaati-
mattomiksi. Korotusten johdosta tyti-
eldke nykyddn on yleensd vdhintddn
22 0/o eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta. Tehdyt parannukset ovat korot-
taneet tttllti hetkelld maksettavat tyd-
eldkkeet keskimddrin kaksinkertaisiksi
verrattuna siihen tasoon, mikii asetet-
tiin tydeliikelakeja alunperin sdddet-
tdessd."

Jdrjestelmtin kehittdmisessd on tdrked-
nd tehtdvdnd eri eliikelakeihin perustu-
vien toimintojen sopeuttaminen toisiin-
sa. Tdyteen yhdenmukaisuuteen ei kui-
tenkaan voida mennd:
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"Tekemdttd vdkivaltaa tarkoituksen-
mukaiselle lopputulokselle eliikejdrjes-
telmdEi ei voida rakentaakaan aivan yk-
sinkertaiseksi ja yksiviivaiseksi. Vaik-
kakaan lakisddteistd eldketurvaa ei voi-
da suunnitella yksildllisenii riidtdlin-
ty<ind, on sen kuitenkin pyrittdvd tule-
maan vastaan ihmisten erilaisuutta."

Kehityksessd on kaksi piidtekijiiii, joita
on tarkasteltava rinnakkain, yksilon
eldketurvan paraneminen ja yhteiskun-
nan kustannusten nousu:

"Kehittdmismahdollisuuksien realisti-
suutta arvosteltaessa on syytd puuttua
elzikekysymykseen kustannustekijiinii.
Tiistii erds esimerkki. Hyvdtasoisena
eldketurvana olemme tottuneet pitii-
mddn valtion virkamiesten eldkkeitd,

Ensimmdisten tydeldkelakien - Suo-
men kansan jo hyvin tuntemien Tellin
ja Lellin - sddtdminen 10 vuotta sit-
ten o1i sosiaalipolitiikassamme merkit-
tdvd tapahtuma. 195O-luvulla liikuim-
me useimmilla sosiaalipolitiikan loh-
koilla peruskulutustason turvaamisen
linjoilla. Ratkaisevan askeleen olimme
astuneet vuoden 1956 kansanelSkeuu-
distuksen muodossa, mutta tdmd uu-
distus osoittautui pian riittdmiittiimdk-
si. Liihdettiin pyrkimdiin kohti uutta
eltikepoliittista tavoitetta, kohti saavu-
tetun kulutustason siiilyttdmistS.

joihin kuuluu 66 prosentin vanhuus- ja
tycikyvyttdmyyseldke sek6 perhe-eldke
ja useissa tapauksissa mytis mahdolli-
suus siirtyd eldkkeele jo ennen 65 vuo-
den ikdd. Jos yhdelld kertaa kaikkien
eldkeldistemme kohdalla toteutettaisiin
vaatimus "virkamieseliikkeet koko kan-
salle", tarvittaisiin siihen lisdvaroja yli
2 miljardia markkaa vuodessa. Mikeli
ndmd lisiivarat keriittdisiin tulo- ja
omaisuusveroa korottamalla, olisi ve-
rot korotettava ldhes kaksinkertaisiksi.
Eldkekysymys on siis kustannustekijd-
nd suuren luokan asia. Eldkkeiden ko-
rottaminen tdlle tasolle vdlittiimdsti ei
Iiene taloudellisesti mahdollista. On iI-
meistd, ettd ensisijaisesti tulisi keskit-
tyd korjaamaan niitii aukkoja, joita 60-
luvun kiireesti edennyt eliikepolitiikka
on jiittiinyt jdlkeens5."

Ensi askeleet tiilii uudella tielld -TEL ja LEL siinii muodossa kuin ne
alunperin sdddettiin - olivat ndin pe-
rdstdpdin katsottuina vield vaatimat-
tomia. Tycieldkejiirjestelmdn voimaan-
tulon jdlkeen lakeihin ryhdyttiinkin
lShes vuosittain tekemiidn tdydennyk-
sid ja parannuksia. Nimenomaan kaksi
tdydennystii on syytii muistaa. Perhe-
eldkkeiden voimaantulo vuonna 1967
merkitsi sitd, ettii lesket ja orvot ase-
tettiin etuuden saajina vanhusten ja
tyiikyvytttimien rinnalle; tata ennen
perhe-elSkeet olivat ulottuneet vain
virkamiehiin.

Yrittiijiiel6kelakien sddtiiminen puo-
lestaan muodosti - kuten asiaa edus-
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kunnassa runsaat kaksi vuotta sitten
kdsiteltdessd korostin 1960-luvun
voimakkaan eliikepolitiikan finaalin.

Uusien aluevaltausten ohella on ty6-
eldketurvaa toki kehitetty mytis mo-
nissa muissa suhteissa. Jdrjestelmdn
voimaantuloa on vanhimpien vakuu-
tettujen osalta nopeutettu ja ndiden
pieniti eliikkeitd useaan otteeseen koro-
tettu. Tdnd vuonna siiddetty uusi eld-
kemuoto - tycittiimyyselSke yli 60-
vuotiaille vakuutetuille - merkitsee
puolestaan askelta kohti yksiltilliset
olosuhteet huomioonottavaa ndkemys-
tii myiis eldkkeen saamisen edellytys-
ten kohdalla.

Samaan aikaan kun tydeldkkeit6 on
tdten kehitetty, on mytis peruseldketur-
vaamme - kansaneldkkeitd - voimak-
kaasti parannettu. Tukilisien ja asu-
mistuen kiiytttitinotto, yleinen perhe-
elAke sekd tytittdmyyseldke mytis kan-

saneldkepuolella riittdnevdt tiistd esi-
merkiksi. Kaiken kaikkiaan se perus-
kulutustaso, jonka kansaneldkejdrjes-
telmii eldkkeensaajalle takaa, on td-
nddn olennaisesti toinen kuin vield
1960-luvulle ldhdettdessd.

KokonaiselSkemenot olivat viime
vuonna reaaliarvoltaan 3-kertaiset vuo-
teen 1960 verrattuina, kun nettokan-
santuote oli samana aikana noussut
vain vajaat 2-kertaiseksi. Keskitason
palkkaa saanut tytintekijd, joka nyt
siirtyy eldkkeelle, saa ostoarvoltaan Id-
hes kolminkertaisen eliikkeen siihen
verrattuna, mitii hiin vuoden 1960 siiiin-
ndsten mukaan olisi saanut. Turhaan
ei olekaan sanottu, ettii 60-1uku oli
meillii sosiaalipolitiikan vuosikymmen

- ja nimenomaan vanhusten, ty<iky-
vyttcimien, leskien ja orpojen vuosi-
kymmen.

Kirjoittaessani runsaat 10 vuotta sit-
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ten kirjaani 60-luvun sosiaalipolitiikka
totesin eldkepolitiikkamme kehittiimi-
sen olevan siind vaiheessa, ettd neljiin-
nesvuosisadan kuluttua meillS lienee
yksilcillinen kulutustaso vanhuuden ja
tydkyvyttcimyyden varalta tyydyttd-
vdsti turvattu. Edelleen totesin, ettti il-
meisesti saavuttaisimme tdmtin tavoit-
teen vdhimmin haparoinnein, jos mah-
dollisimman pian kykenisimme teke-
miiiin itsellemme selvdksi, minkdlainen
on oleva rakenteeltaan se yhtendinen
kokonaiseldkejdrjestelmd, jonka mer-
keissd tulemme tiiiillii aikanaan van-
husten, tycikyvytt<imien ja leskien ku-
lutusmahdollisuudet turvaamaan.

Tdmdn kysymyksen selvittdminen ei
kuitenkaan lciyttinyt sijaa 60-luvun eld-
kepoliittisten saavutusten joukossa. Elii-
keturvan parantaminen on tapahtunut
pikemminkin erddnlaisena kilpajuoksu-
na kahden erillisen el6kejdrjestelmdn
kesken kuin mddrdtietoisena eldkepoli-
tiikan kokonaiskehityksend. Nyt olem-
me kuitenkin edenneet niin pitkdlle, et-
td suunnittelemattomuuden linjalla ei
end6 voida mielekkiidsti jatkaa. Jo nyt
voimassaolevan lainsddddnnrin perus-
teella tulevat eldkemenomme vuosi
vuodelta voimakkaasti kohoamaan.
Toisaalta tieddmme kaikki, ettd paran-
nusta kaipaavia kohtia on vield run-
saasti jiiljelld. Suunnittelemattoman
etenemisen vaarana on tdssd tilantees-
sa ylieldkkeiden ja pddllekkdisetuuk-
sien mahdollisuus toisaalla ja aukkojen
ja puutteiden sdilyminen toisaalla.

EdessAmme on mittava eliikepoliitti-
nen koordinointityti. Tdmdn ty<in aloit-
tamiseen pyrkii se eldkejdrjestelmien
kehittdmistd koskeva ehdotus, joka vii-
me heindkuussa jdtettiin pddministeril-

le ja josta sittemmin on kdyty keskus-
teluja mycis etujdrjesttijen edustajien
kanssa. On piiiistdvd kokonaisvaltai-
seen suunnitteluun ja sen p66mAArdnri
tulee olla tarkoituksenmukainen valta-
kunnallinen kokonaiseldkejdrjestelmd.

Ehkii tdrkein tehtdvd tdssd suunnit-
telutytissd on kokonaiseldkkeen "oi-
kean" tavoitetason mddritteleminen.
Tiimei tehtiivd on kaksijakoinen. Toi-
saalta on mddriteltdvii kohtuullisen toi-
meentulon turvaavan eliikkeen taso eli
sovittava, mille korkeudelle olisi ase-
tettava se peruskulutustaso, joka vii-
hintdrin olisi taattava jokaiselle eliik-
keensaajalle. Toisaalta olisi lciydettdvd
vastaus kysymykseen, miten olisi eri
tuloryhmissd asetettava eldkkeen ta-
voiteprosentit.

Kokonaiseldkkeen jakautuminen kan-
saneliike- ja tycieliikeosaan on toinen
merkityksellinen kysymys. Nykyinen
ratkaisumalli ei ole tyydyttdvd. Asian
ratkaisemiseksi ehkii kiytyy useampia-
kin kiiytt<ikelpoisia vaihtoehtoja. Hei-
ndkuisessa ehdotuksessa on esitetty
erddn vaihtoehdon suuntaviivat. Tds-
sdkin asiassa on tdrkeintd, ettd raken-
tava keskustelu ja suunnittelu ldhtee
liikkeelle.

Edessdmme on myris kummankin suu-
ren elSkejdrjestelmdmme, kansaneldke-
ja tytieldkejdrjestelmdn sisdinen koor-
dinointityci. Tyrieldkejdrjestelmd raken-
tuu varsin monesta osajerjestelmeste.
Hallituksen budjettiesityksen liitteessd.
todetaan, ettii eliikejtirjestelmien koor-
dinointityiissd ensimmdisend tavoittee-
na voidaan pitdd eri tyti- ja virkasuh-
detta koskevien eldkesddnndsten kerdd-
mistd samaan lakiin joko kokonaan tai
ainakin ns. peruseldkkeen osalta. On
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varsin todenniik<iistd, ettd tEissii yhtey-
dessd samalla joudutaan pohtimaan uu-
delleen tydeliikejiirjestelmdn useita eri
piirteitii.

Niiitii ja monia muita kysymyksid on
vakavasti selvitettiivd, eikii vield voida
sanoa mihin lopputulokseen pdiidytdiin.
Tavoitteista sovittuakin joudumme ete-
nemddn niitii kohti asteittain. Minimi-
eldketurvamme on vieldkin puutteelli-
nen, ja nykyisin tavallisimmasta 22
0/o:n tycieldkkeestd on vie16 pitkii mat-
ka kulutustason stiilyttdviin el6kkei-
siin.

Tytieldkkeiden kohdalla nousee tiil-
l<iin etualalle kysymys siitd, millii
vauhdilla tavoitteeksi asetettavaan el6-
keturvaan voidaan pdEistS. Hyvdn eldk-
keen saamisen edellytyksistS on syytd
keskustella. O1isi pyrittdvii siihen,
ettd kukin yksil<i voisi siirtyii eltik-
keelle juuri hdnen elinolosuhteisiinsa
mahdollisimman sopivana ajankohtana.
Kuten jo mainitsin, tycittiimyyseldkkeen
ktiyttcidnotto oli ensimmdinen askel tii-
hdn suuntaan. On kuitenkin myds mui-
ta mahdollisuuksia kehittiiii eldkkeelle
siirtymisen kriteereitii nykyistii jous-

Juhlapdiviin aamuna Eliiketurvakeskuksen eilustajat laskivat seppeleen laitoksen ensimmili-
sen toimitusjohtajan Tauno Jylhiin haudalle.
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tavammiksi. Viime aikojen keskuste-
l.uissa on yhd useammin mainittu mm.
liukuva eldkeikd, ammateittain porras-
tettu eldkeikd, ammatin mukaan vaih-
televa eldkkeen ansaintanopeus, sosiaa-
lisia ndkijkohtia huomioonottavat tyci-
kyvytt<imyyskriteerit sekd osaeldkkeet
osatycikyvyttcimille. Mikiiiin ndistd me-
netelmistd ei yksinddn voi kattaa niitd
monenkirjavia, yksilcillisid tarpeita, joi-
ta eldvdssd eldmdssd esiintyy, joten
useita eri mahdollisuuksia on vakavas-
ti harkittava.

Emme myciskddn saa unohtaa, ettd
eliikepolitiikka on osa yleistd sosiaali-

Eldketurvakeskuksen edustajisto teki
13. 12. periaatepddttjksen oman toimita-
lon rakentamisesta. Hallitukselle annet-

ja yhteiskuntapolitiikkaa. Huomioon
on otettava mycis muiden sosiaalipoli-
tiikan lohkojen kehitystarpeet sekd kai-
ken taustalla koko kansantaloutemme
antamat reaaliset mahdollisuudet. I1-
man kansantalouden tasapainoista ke-
hittdmistii ja tuotannon vakaata kas-
vua emme pysty luomaan korkeata-
soista ja varmalla pohjalla lepddvdd so-
siaaliturvaa.

Valtiovallan puolesta esitdn tytieldke-
jdrjestelmiille ja sen keskuslaitokselle
Eldketurvakeskukselle parhaat menes-
tyksen toivotukset.

tiin valtuudet neuvotella Helsingin
kaupungin kanssa Itd-Pakilassa sijait-
sevan tontin vuokraamisesta.

Orna toirrritalo ElEketrrrvakeskukselle



SYNNUvn rrEsSo

ElEkelaitoslen yhteisesti kannettavien
elEkkeiden vastrrrrniako vrrodelta l97O
(TEL 12 $:n 1 mom. 4 kohta)

Maksetut eliikkeet vuodelta 1970

Vuonna 1970 olivat TEL-, LEL-, YEL-
ja MYEl-eliikelaitosten maksamat
eldkkeet yhteensii 286,5 milj. mk. Ndis-
td oli eldkelaitosten yhteisesti kustan-
nettavia 160,3 milj. mk eli 56,0 0/o mak-
setuista eliikkeistd. Viimeksi mainitut
jakaantuivat seuraavasti:

- kaikki TEl-vanhuuseldkkeet 101,8
milj. mk

- TEl-LEl-ty<ikyvytttimyysel6kkeistd
27,0 milj. mk mikii on 22,40/o mak-
setuista TEL-LEL-Iytikyvyttcimyys-
eldkkeistd

- kaikki TEl-perhe-eliikkeet 23,1 milj.
mk

- LEl-perhe-eltikkeistii 2,4 milj. mk
mikii on 37,1 o/o maksetuista LEL-
perhe-eliikkeistd sekd

- kaikki YEl-eliikkeet 3,2 milj. mk
Vastuunjaon yhteydessd selvitettiin

my6s ne eldkkeet, jotka eliikelaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat miiiiriityn
toisen eliikelaitoksen kustannettavia.
Tdllaisia vastuunjaon yhteydessd sel-
vitettyjti eliikkeitd perittiin 22 eldkelai-
tokselta 1 569 perinniin osalta yhteensd
884 679 mk, mikd markkamdiird mak-
settiin 54 eliikelaitokselle.

Eliikelaitosten osallistuminen
yhteisesti kannettaviin eldkkeisiin

Edelld mainittuja yhteisesti kustannet-
tavia eldkkeitii varten perittiin TEL-
eldkelaitoksilta 169,7 milj. mk, LEL-
eldkelaitoksilta 7,3 milj. mk ja YEL-
eldkelaitoksilta 3,8 milj. mk.

Tydtttimyyskassojen keskuskassa suo-
ritti Eldketurvakeskukselle vakuutus-
maksuna 6,8 milj. mk, josta summasta
1 0/o jiii Eldketurvakeskuksen kustan-
nusten peittdmiseen. Loppuosasta hyvi-
tettiin vastuunjaon yhteydessd TEL-
laitoksille 22olo ja LEl-laitoksille 78 0/0.

Ennakontasaus

Jotta tasauksen yhteydessd tapahtuvat
rahasuoritukset jakaantuisivat pitem-
mdlle aikavdlille suoritettiin elokuussa
ns. ennakontasaus. Siihen osallistuivat
ne eldkelaitokset, joiden saatava tai
suoritus edellisen vuoden eldkkeiden
tasauksessa oli ollut yli 100 000 mk.
Tdllaisia ekikelaitoksia oli 40 kpl. Niiis-
td 19 eliikelaitosta suoritti Eldketurva-
keskukselle 14,1 milj. markkaa, ja Elii-
keturvakeskus hyvitti 21 eleikelaitok-
selle 15,6 markkaa. Tyiieliikekassoille
suoritettiin lisdksi heindkuussa niiden
osuus tydttcimyyskassojen keskuskas-
san vakuutusmaksusta.
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Lopullinen vastuunjaon selvittely

Eliiketurvakeskuksen suorittamassa lo-
pullisessa vastuunjaossa 67 eldkelaitok-
sella hyvitys oli suurempi kuin mak-
su. Erotus oli yhteensii 31,3 milj. mk.
Kun tdstd vdhennettiin ennakkotasauk-
sen osuus, jtii lopulliseksi saatavaksi
10,1 milj. mk. Hyvitys oli maksua pie-
nempi 97 ekikelaitoksella. Ne joutu-
vat suorittamaan tasaukseen kaikkiaan
29,2 milj. mk, josta 14,8 milj. mk lo-
pullisen tasausselvityksen yhteydessd.

Eldketurvakeskukselle j5i ylitettii 8,7
milj. mk, joka on 5,0 milj. mk suurem-

pi kuin viime vuonna. Ylite syntyy sii-
t6, ettd eldkelaitosten maksut tasauk-
seen lasketaan arvioihin perustuvilla
kertoimilla. Kertoimet vahvistaa so-
siaali- ja terveysministerici jo kunkin
vuoden lopussa. Eldketurvakeskuksen
esitys ministericille perustuu varsinkin
maksutulon osalta viihiin kehitystietoi-
hin. Kunakin vuonna syntynyt ylite
otetaan huomioon seuraavassa vastuun-
jaossa.

AIIa olevassa taulukossa on selvitet-
ty vuoden 1970 vastuunjakoa eliikelai-
tostyypeittiiin.

Vakuu-
tusyh-

tftit

Lukumddrd
TEL-LEL-kokonaistulo
milj. mk
YEl-perusturvan mukainen
maksutulo milj. mk
Maksetut eldkkeet milj. mk
Maksetut tasattavat eldk-
keet milj. mk
Saatavat
milj. mk
Suoritukset ennakkotasauk-

milj. mk
saatavat tasauk-

sesta milj. mk
suorituksen
milj. mk

*) Sisiiltiiii osuuden ty6ttijmyyskassojen keskuskassan vakuutusmaksusta
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or*"t 

I

418,4

52,0

153,9

101,9

5,5

1t,

3,2

10,5

I 13

10,7

0,1

0,9

46,5

0,3

1,1

t,7

L4,9

107,6

137

49,0

34,7

5,4

1,1

3,4

4,2

10,3*)

67,0

13,0

,,

4

94,3

1

Kaikki
yhteensd

666,8

53,7

286,5

160,3

21,3

L4,4

10,1

164

14,8

1,7

0,0

2,2



Taulukossa ilmoitettu maksutulo ei
kaikilta osiltaan vastaa eldkelaitoksiin
todella siirrettyjen varojen mdiiriid. Ero
johtuu mm. aikaisempien eldkejiirjes-
telyjen varoista tehdyistd siirroista la-
kisdSteisen eldketurvan osalle, tdssii
ilmoitetun maksutulon perustumisesta
lopullisiin vakuutusmaksuihin ja siitd,
ettii eldkeseetiiiile ja osittain elSke-
kassoilla tasauksen perusteena kdyte-
tiiSn teoreettista maksutuloa, joka vas-
taa vakuutusyhtiriiden keskimSsriiistA
perusturvan mukaista maksutuloa.

Tasausjdrjestelmfin kehityksestii
Seuraavassa taulukossa on esitetty
ereiitii tasausjdrjestelmdn kehitystti ku-
vaavia lukuja.

Yhteisesti kustannettavia elSkkeitd
on vuosittain ollut likimiitirin puolet
kaikista eldkkeistii. Viime vuonna nii-
den suhteellinen osuus oli kasvanut
54,2olo:sta 56,0 o/o:iin. Tiimd johtuu
osaksi vuoden 1970 alussa voimaan tul-
leesta yrittdjien eliikelaista (YEL).
Kaikki YEL:n mukaiset eliikkeet ovat
nimittiiin yleisesti kustannettavia. Toi-
saalta taas samanaikaisesti YEL:n kans-
sa tuii voimaan maatalousyritttijien

eldkelaki (MYEL). Kun MYEL-eIiik-
keissd ei ole tasattavia osia, yrittdjien
eliikelakien voimaantulon vaikutus ta-
sattavien eldkkeiden suhteelliseen
osuuteen jiii vdhiiiseksi.

Toistaiseksi ovat kaikki TEl-perus-
turvan mukaiset vanhuus- ja perhe-
eldkkeet olleet yhteisesti kustannetta-
via. Perhe-eldkkeiden osalta tiihdn tuli
muutos 1. 1. 1971 alkaen. Tdmiin jEil-
keen alkaneissa perhe-eliikkeissi on
yleensii elAkelaitoksen itsensii kustan-
nettava osuus ns. rahastoitu osa. Van-
huuselSkkeisiin tulee liihivuosina sa-
mantapainen muutos kuin perhe-eldk-
keisiin. Muutos tapahtuu vdhitellen eri
eldkeikien mukaan. Vasta vuonna 1977
ja sen jdlkeen mydnnetyissd vanhuus-
eliikkeissd on yleensd rahastoitu osa, te-
td ennen sitii voidaan pitiiti pikimmin-
kin poikkeuksena.

Perhe-eldkkeiden rahoitustavassa ta-
pahtuvan muutoksen lisiiksi on vuo-
delta 1971 suoritettavassa vastuunjaos-
sa muutakin uutta. Ensi kertaa ovat
mukana tydtttimyyseliikkeet ja lapsiko-
rotukset. Maksutulopuolella heijastuu
odotusajan lyhentdminen ja alaikiira-
jan poistaminen.

1 970

L64

286,5

160,3

72t

1962 1963 1964 1965 1966 1968 1 969

laitoksia
Maksetut eliikkeet milj
'asattavat eliikkeet
milj. mk

kokonaismaksutulo
milj. mk

osallistuvia

0,01

86

QO

0,03

pohjana oleva

77

3,0

1,0

24t

14,6

185

5,0

398 354

L2,7

183

29,L
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54,7

25,2
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17t
86,3

41,2
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139,6
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LAURI KOIVUSALO

Vaku ulusoi l<errden pEi5t6ksits
Piiiittis N:o 1017/71l1101, 1139/71l1101
6. 10. l97l

tamassaan pddtciksessd, koskei P.T.N.
kirjoittaessaan artikkeleita sanottuihin
aikakauslehtiin voitu katsoa olleen sil-
ld tavalla ndiden kustantajien johdon
ja valvonnan alainen, ettd hdn olisi ol-
lut tyiisuhteessa niihin, m6drdnnyt, et-
tei P.T.N:iin ollut sovellettava TEL:ia.

P.T.N. haki muutosta eliikelautakun-
nalta, joka katsoi 15. 12. 1970 antamas-
saan pddtciksessd P.T.N:n olleen toimit-
tajan tydssddn tycisuhteessa ede116 mai-
nittuihin kustantajiin, mddrdnnyt hii-
neen sovellettavaksi TEL:ia.

SO ja Kustannusosakeyhtiti E haki-
vat kumpikin erikseen muutosta eldke-
lautakunnan pddtcikseen.

Vakuutusoikeus puolestaan katsoi 6.
10. 19?1 antamassaan pddttiksessii, ettei
P.T.N:n voitu katsoa olleen SO:n ja
Kustannusosakeyhtici E:n johdon ja
valvonnan alainen tydntekijd eikii ndin
ollen tydsuhteessa mainittuihin kustan-
tajiin ja kumosi eldkelautakunnan pdti-
t<iksen jiittden asian Eldketurvakeskuk-
sen antaman pddttiksen lopputuloksen
varaan.

Kdytdnncissd on osoittautunut vai-
keaksi edellii kerrotunlaisissa tapauk-
sissa mddritelld, onko kysymyksessii
yrittdjdtoiminta vai tytisuhde. Useim-
missa tapauksissa voidaan ltiytiid sekii
yrittdjdtoimintaan ettii tytisuhteeseen
viittaavia seikkoja. Ndin ollen ratkaisu
joudutaan tekemddn tapaus tapauksel-
ta. Vakuutusoikeuden pdStdksen kerto-
musosassa tosin tuodaan esiin seikkoja,
joilla ilmeisesti on merkitystd ratkais-

Helsingin kaupungista oleva 17. 2. 1922
syntynyt toimittaja P.T.N. oli 19. 1.-
16. 12. 1968 vdlisend aikana laatinut
SO:n julkaiseman ja kerran viikossa iI-
mestyvddn aikakauslehteen V. ehdotta-
mistaan ja julkaisijan ennakolta hyvdk-
symistd aiheista yhden kirjoituksen
noin joka toinen viikko saaden tdstii
palkkiona keskimddrin 600 mk kuu-
kaudessa. Tdmdn ohessa P.T.N. oli laa-
tinut saman yhtitin KK-nimiseen jul-
kaisuun lehden mddrddmistd aiheista
erilaisia kirjoituksia keskimddrin yh-
den kirjoituksen kuukaudessa ansaiten
tdstii noin 400 mk kuukaudessa. Edelld
olevan lisdksi P.T.N. oli marraskuusta
1968 liihtien suullisen sopimuksen pe-
rusteella Kustannusosakeyhtiri E:n toi-
meksiannosta ja yhtiiin aikakauslehti
E:n lukuun laatinut ja kirjoittanut
erdstd sarjaa sekd laatinut lehden mdii-
riidmdstd aiheesta ainakin yhden muun
kirjoituksen kuukausittain saaden tds-
td keskimddrin 1000 mk kuukaudessa
puolen vuoden ajan. Kustannusosake-
yhti<i E oli korvannut P.T.N:lle kirjoi-
tusten laatimisesta aiheutuneet matka-
kulut. Kirjoitustyiinsd P.T.N. oli enim-
mdkseen suorittanut kotonaan ja palk-
kio on maksettu valmiiden kirjoitus-
ten perusteella.

P.T.N. pyysi Eldketurvakeskukselta
ratkaisua, oliko hdneen tdmiin tycisken-
telyn perusteella sovellettava TEL:ia.
Eliiketurvakeskus katsoi 20. 5. 1970 an-
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taessa, onko kysymyksessd yritt6jd vai
ty<intekijii. Ndmd tekijdt kuitenkin
vaihtelevat eri tapauksissa, joten tdy-
sin selviii kriteerejd tuskin voidaan
tdssd suhteessa mddritelld.

Pii?ittis N:o 359/7111101 6. 10. 1971

A. A. L:n 26. 4. 1904 syntynyt ja 4. 1.

1969 kuollut mies E. R. L. oli toiminut
1. 1. 1946 alkaen kuolemaansa asti in-
valiideille tarkoitetussa ammattikou-
Iussa opettajana. Valtioneuvosto oli 21.
2. 1963 antamallaan piiiittikselld hyvdk-
synyt sanotun ammattioppilaitoksen in-
valiidihuoltolain 25 a $:ssii tarkoitetuk-
si invaliidien erityishuoltolaitokseksi ja
tiistii johtuen saamaan tarpeellisen hen-
kiliikuntansa valtion eliikesddnndsten
mukaan mddrdytyvistd eldkemenoista
korvausen valtion varoista 1. 1. 1963
lukien.

A. A. L:n anottua itselleen TEL:n
mukaista perhe-eldkettii eldkelaitos oli
6. 10. 1969 antamallaan pddttiksellii
mydntdnyt A. A. L:lIe sanotun lain
mukaisen perhe-eldkkeen E. R. L:n 1.

1. 1946-31. L2. 1962 ja 1. 1. 1967-4. 1.

1969 kestdneeksi ajaksi huomioon otta-
mansa tytisuhteen perusteella. Eldkkee-
seen oikeuttavaksi ajaksi ei ollut luet-
tu 1. 1. 1963-31. 12. 1966 viilistii aikaa.
Ndin siksi, ettd TEL:ia ei ennen 1. 1.

1967 ollut sovellettava henkiltitin, jolla
oli. oikeus suurimmaksi osaksi julkisis-
ta varoista kustannettavaan eldketur-
vaan.

Eldkelautakunta ja Vakuutusoikeus,
joilta A. A. L. haki muutosta, katsoivat
kumpikin vuorollaan, ettei ollut syytd
muutokseen.

Valtionapua saavien laitosten palve-

luksessa olevien henkiliiiden eldkeoi-
keuden mddrittely ntiytttiii kdytdnncis-
sd melko usein aiheuttavan hankaluuk-
sia. Ongelman piiristd voidaan ensin-
niikin jattee pois kokonaan sellaiset
valtionapulaitosten palveluksessa ole-
vat henkiltjt, joiden palkkauksesta ja
eldkkeestd. aiheutuviin kustannuksiin ei
suoriteta ensinkddn valtionapua. Hei-
ddt on edellytysten tdyttyessd vakuu-
tettava normaaliin tapaan TEL:n mu-
kaisesti. Niiden henkilciiden osalta, joi-
den palkkaukseen ja elSkkeisiin on saa-
tu valtionapua, ei sitd aikaa, jolta val-
tionapu on suoritettu, voida ottaa TEL:n
mukaan huomioon el5kkeeseen oikeut-
tavana aikana. Tdmd koskee kuiten-
kin ainoastaan aikaa ennen 1. 1. 1967,
jolloin TEL:n soveltamista ndihin ta-
pauksiin rajoitti lain 1 $:n 1 momen-
tin 3 kohtaan sisiitynyt sddnntis suu-
rimmaksi osaksi julkisista varoista
kustannettavasta eldketurvasta. Henki-
Icillii on oikeus saada julkisista varois-
ta kustannettavaa eliikettii tiimiin jiil-
keenkin, jos hdn on tehnyt tdtd kos-
kevan valinnan vuoden 1967 aikana.

Jos valtionapua palkkaukseensa ja
eldkkeeseensd saavan henkildn tycisuh-
de valtionapulaitokseen on jatkunut 1.

7. 1969 tai alkanut sen jdlkeen, hdnen
eldketurvansa mddrdytyy tuolloin voi-
maan tulleen erdistd valtion varoista
suoritettavista eliikkeistd annetun lain
(VAL) mukaan. Eldke mddrdytyy sovel-
tuvilta osin valtion eldkelain mukaan
ja sen mytintiimisestii huolehtii valtio-
konttori. Myds niiden tytisuhteiden
osalta, joihin ennen VAL:n voimaan-
tuloa on ollut sovellettava TEL:ia, eId-
kelaitokset voivat sopia vastuun siirti-
misestd valtiokonttorille.
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UrrsiaelEikel6isi5niest6iS

SyksyllS on perustettu kaksi uutta eld-
keldisjdrjestdd, Kansallinen eldkeldis-
Iiitto ja Oikeutta el6keldisille. JSrjes-
trit esitt6ytyvdt ohessa. Oikeutta eldke-
ldisille r.y:n puheenjohtajasta ei kiiy-
tettdvissd ollut kuvaa.

Kansallinen elSkeliiisliitto
Liitto perustettiin vasta lokakuun 10.
p6ivdnd, mutta on jo saanut ja saamas-
sa useita paikallisosastoja. Perustamis-
ajatus on tullut kentdltii. On katsottu
tarpeelliseksi liittyd yhteen ja toimia
eldkeldisten hyvAksi kansallisessa hen-
gessii. Joukkoon on tervetullut jokai-
nen Suomen kansalainen, joka on tdyt-
tdnyt 55 vuotta tai muuten tullut elii-
kelain alaiseksi ja on valmis omaksu-
maan kansallisen ja rakentavan toimin-
taperiaatteen.

Viiinti Kekki

Kansallisen elEikeliiisliiton tarkoituk-
sena on toimia elSkeliiisten elinehto-
jen parantamiseksi ja elSkeoikeuksia
koskevan tiedon levittdmiseksi. Niin
kauan kuin vallitsee tilanne, jossa tyO-
eliimdstd vetdytyneen on itse haettava
eltikettiidn sen saadakseen, on eldkkei-
td koskevan tarkan, ajan tasalla olevan
ja riittdvdn selkeiin tiedon saaminen
ensisijaisen tdrkedtii. Virallinen eldk-
keitd koskeva tiedotus ei ole riittdvdn
havainnollista eikd yleistajuista. Tar-
vitaan toimenpiteitii eldkeliiisten omal-
ta puolelta.

El6kelainsiiiidiinntissd ja eldkkeiden
tasossa on myds paljon kehittdmisen
varaa. Kansallinen el6keliiisliitto pyr-
kii seuraamaan kehitystii ja vaikutta-
maan siihen.

Liiton tarkoituksena on mytis luoda

22



eliikelSisille tilaisuuksia paneutua har-
rastuksiin, jotka tytieliimiin vuoksi ovat
jiiiineet syrjtiiin.

V?iinti Kekki
puheenjohtaja

Oikeutta eliikeliiisille ry

Joukko SMP:tii liihellEi olevia elSkeliii-
siii ptititti syyskuussa 1971 perustaa
oman eldkelSisten jiirjesttin. Jiirjesttil-
le annettiin nimeksi Oikeutta Eldkeliii-
sille. Lokakuun alussa jdrjestti rekis-
tertiitiin. Jiirjestd ei missddn nimessd
ole yksinomaan poliittinen, vaikkakin
sen perustajat ovat ldhtiiisin SMP:tli
liihellii olevista piireistii.

Oikeutta Eliikeliiisille ry:n puheen-
johtajana on Reino Hukkanen Ou-
lusta ja toiminnanjohtajaksi nimettiin
tutkimussihteeri Pauno HaaPa-
mdki.

Jdrjestdn toiminta on vasta hahmot-
tumassa. Valtakunnallinen jdsenkerdys
on parasta aikaa kiiynnissti. Eldkeliii-
set useilla eri paikkakuunilla ovat
mydskin varsin kiinnostuneita eliike-
ldiskerhojen perustamisesta.

Jdrjestrin tarkoituksena on ensisijai-
sesti olla tukena taistelussa eliikeliiis-
ten elinehtojen puolesta. Lislksi jdr-
jestetdSn eldkeliiisille virkistys-, kult-
tuuri- ym. toimintaa mahdollisuuksien
mukaan. Varojen hankinta jtirjestiin
tarpeisiin on luonnollisesti oma pulma-
kysymyksensd. Erilaisilla myyjiiisillti,
huutokaupoilla, arpajaisilla ym' voivat
perustettavat kerhot rahoittaa toimin-
taansa. Valtio ilmeisesti tulee tuke-
maan pienelld rahamdiiriillii jiirjestti-

dmme, toivomme ainakin niin.
Jiirjestcimme jdsenet saavat luonnol-

tisesti kuulua muihinkin eldkeliiisjtir-
jesttiihin. Katsomme, ettii yhteistycitii
eri eliikeliiisjiirjesttijen kesken on kehi-
tettdvd ilman politiikan sekoittamista
siihen. Vanhusten ja muiden eldkeltiis-
ten asia tulee olla yldpuoleila puolue-
politiikan.

Oikeutta Eldkeliiisille ry:n perustajat
katsoivat, ettii eltikeliiisten asema Suo-
messa on varsin heikko, vaikka maam-
me onkin kansantuloon niihden maail-
man rikkaimpia maita. Eliikkeet ovat
kuitenkin puolikehitysmaan tasoa.
Ne voimat, jotka ovat saaneet
hallita maata vuosikymmeniii, ovat
suurista lupauksistaan huolimatta,
jiittiineet vanhukset ja muut eldke-
lSiset toimeentulon minimirajoille, jo-
pa sen alapuolellekin. Muutos tiiytyy
saada aikaan, onhan maassamme ker6-
tyissii korvausrahastoissa jo yli ?300
miljoonaa nykymarkkaa elAkeliiisten ja
muiden sosialiturvaa tarvitsevien varo-
ja. Rahasta ei ainakaan eldkeliiisten
aseman parantaminen ole kiinni. Oi-
keutta Eliikeldisille ry katsoo, ettii jo-
kaiselle elskkeentarvitsijalle on mak-
settava vdhintiiin 400 markan kuukau-
sielSkettd aina rintamaveteraaneja
mytiten. Jdrjestti katsoo mytiskin, ettd
huippueliikkeitd maassamme on koval-
la kouralla alennettava ja tehtdvti oi-
keutta pieneldkeltiisille. EiSkejdrjestel-
mien viidakko on mitii pikimmin selvi-
tettiivii ja luotava yhteniiinen eliike-
turvajiirjestelm5. Tytikenttii eliikel6is-
ten toimeentulon parantamiseksi on
laaja.

Pauno Haapamlki
Toiminnanjohtaja



PERTTI LAESVUORI

Sosiaalipolitiikan
V I Eunoopan syrtlrosirrrrr

Viime kesdnd pidettiin Edinburghissa
Skotlannissa kuudes sosiaalipolitiikan
Euroopan symposium, johon tdmdn kir-
joittajalla oli tilaisuus osallistua EId-
keturvakeskuksen edustajana. Kokouk-
sen teemana oli "Sosiaalipolitiikka Eu-
roopassa muotoilu ja toteutus
kdytdnncissii" (Social Policy in Europe

- its Formulation and Practical Appli-
cation). Tarkoituksena oli laaja-alaises-
ti kartoittaa sosiaalipolitiikan ja sen
liittymiialueiden kdytiinncin ongelmia
sekii tarkastella niille eri Euroopan
maissa suunniteltuja ja kokeiltuja rat-
kaisuja.

Tilaisuuden jdrjestdj5nii toimi Kan-

sainvdlinen sosiaalipolitiikan neuvosto
(International Council on Social Wel-
fare eli ICSW), Idhinnd sen Euroopan
toimisto. ICSW on maailmanlaajuinen
organisaatio, kansainvdlinen sosiaali-
politiikan keskusteluforum, joka toimii
mm. YK:n neuvoa-antavana jdrjestci-
n5. Maailmanlaajuisesta kattavuudesta
johtuen ICSW:lle on ollut vaikeata laa-
tia ohjelmaa, joka tyydyttdisi kaikkial-
la kdytdnn<in vaatimuksia. Tdstd syys-
td on esiintynyt pyrkimyksid esimer-
kiksi Euroopan alueella itsendisempddn
toimintaan, josta mm. nyt puheenaole-
va symposium on osoituksena.

Osanottajia, joiden yhteismddrd ko-
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hosi noin 300 henkeen, oli tdssd kah-
deksanpdivdisessd symposiumissa L7

Euroopan maasta sekd seitsemdstii Eu-
roopan ulkopuolisesta maasta. Listiksi
o1i seitsemen maata liihettdnyt ko-
koukseen tarkkailijoitaan. Tytiskentely
tapahtui 12 komissiossa, joilla kullakin
oli oma teemansa. Ensimmdisen tyci-
ryhmdn teema "The Content and
Orientation of Social Policy" osoittau-
tui ylivoimaisesti mielenkiintoisimmak-
si. Tdhdn sosiaalipolitiikan sisSlttjti poh-
diskelevaan ryhmddn kuului l6hes 40
henkiltid. Suomen kuudesta varsinaises-
ta osallistujasta kolme, sosiaalipolitii-
kan professorit Armas Nieminen, Leo
Paukkunen, Olavi Riihinen, osallistui-
vat komission tytiskentelyyn. Varapu-
heenjohtajana 10. komissiossa, joka kd-
sitteli sosiaalipolitiikan tiedotus- ja
suhdetoimintaa (Public Relations in
Social Policy), oli lastenhuollon tar-
kastaja Maija Kario ja 11. komission
(News Roles of Professionals in For-
mulation and Implementation of So-
cial Policy) istuntoihin otti osaa toimis-
topiiiillikk<i Martti Pitkdnen. Tdmdn
kirjoittaja oli puolestaan jdsenend 12.

ty<iryhmdssS, jonka toimintaa seuraa-
vassa on lyhyesti valotettu eri niik6-
kulmilta. Todettakoon tdssd yhteydessd,
ettii ICSW:n Suomen toimikunta jul-
kaisee aikanaan Suomen kieiellii kaik-
kien tytiryhmien loppuraportit toimi-
kunnan raporttisarjassa.

12. tydryhmdn tehtdviinii oli pohdis-
kella sosiaalitutkimuksen merkitystd
sosiaalipolitiikan kannalta (Contribution
of Social Research to Social Policy).
Komisioon kuului 21 henkildd 13 eri
maasta. Liinsi-Euroopan ulkopuolelta
olivat edustettuina Jugoslavia, Israel ja

Yhdistynyt Arabitasavalta. Ammatil-
taan osanottajat vaihtelivat sosiaali-
tycintekijdistd ja muista hierarkisilla
tasoilla toimivista virkamiehistii tutki-
joihin, tutkimuslaitosten johtajiin ja
yliopiston professoreihin. Jdsenet edus-
tivat edelleen monia eri sosiaalipolitii-
kan sektoreita.

On todettava, ettd osanottajajoukon
kirjavuus - vaikka se tarjosikin mah-
dollisuuden mitd moninaisempien seik-
kojen esiintulolle - vaikeutti aluksi
tyciryhmdn ty<iskentelyii. Enemmdn
ongelmia aiheutti tiissd suhteessa kui-
tenkin teeman laaja-alaisuus, mihin
seikkaan koko symposiumiakin ajatel-
Ien jo sen valmisteluvaiheessa oli eri
tahoilla, mm. pohjoismaissa, kiinnitetty
huomiota. Osanottajamaiden sosiaalipo-
liittisen tutkimustoiminnan systemaat-
tiseen kartoitukseen ei luonnollisesti
ollut mahdollisuuksia. Tdmii todettiin
lisiiksi osittain tarpeettomaksikin, kos-
ka ainakin erdilld sosiaalipolitiikan
aloilla tapahtuu kansainvdlisten jdrjes-
trijen, kuten esimerkiksi ISSA:n piiris-
sii tdllaista toimintaa, jonka edelleen
kehittdmistii pidettiin komission piiris-
sd sen sijaan erittdin tdrkednS.

Itsestddn selv65 on, etta ryhmd pai-
notti tutkimustycin merkityst6 piiiit<ik-
sentekoprosessissa. Sosiaalipoliittista
toimintaa voidaan tietysti harjoittaa
ilman tutkimustycitd, mutta varsinaisen
yhteiskunnallisen suunnittelutydn te-
keminen ilman tutkimusta on mahdo-
tonta, kuten komission loppuraportissa
todettiin. Tutkimusta pidettiin viilttii-
mdttdmiind yhteiskunnan rakenteen ja
siind tapahtuvien muutosten kartoitta-
miseksi, yhteiskunnallisten ongelmien
paljastajana, suunnitelmien laadinnas-
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sa seka vaihtoehtojen ja suoritettujen
toimenpiteiden vaikutusten arvioimises-
sa. Erityisesti tiihdennettiin, ettd vaikka
kiiytdnniiliisten ongelmien ratkaisu piiS-
asiassa edellyttiiii sovelletun tutkimus-
ty<in suorittamista, olisi kuitenkin riit-
tdv5ss6 mddrin uhrattava varoja myOs
yhteiskunnallisen perustutkimuksen
suorittamiseen.

Tarkasteltaessa tytiryhmln laatimaa
loppuraporttia voidaan sanoa, ettii
keskustelujen punaiseksi Langaksi muo-
dostui kysymys siitd, mihin seikkoihin
olisi erityisesti kiinnitettdvii huomiota,
jotta tutkimustyci voisi olla mahdolli-
simman suuressa miiiirdssd hytidyksi
sosiaalipoliittisen toiminnan kannalta.
Raportissa komissio esittddkin joukon
tdhiin teemaan liittyviti suosituksia,
jotka luonnollisesti ovat varsin yleis-
luontoisia. Siinii mm. tiihdennetdiin
yleisperiaatteena tutkimusten julkista-
misen (tekijiin nimelld varustettuna)
tdrkeyttd, jotta kaikki piirit, jotka
syystd tai toisesta tuntevat mielenkiin-
toa tuloksia kohtaan, voisivat ilmaista
kantansa niistd ja siten ottaa osaa yh-
teiskunnalliseen pdiittiksentekoproses-
siin.

Hyvin keskeiseksi muodostui kysy-
mys tutkijan ja piiiittiksentekijiin vtili-
sestd suhteesta, jonka todettiin sisiilt5-
vdn monenlaisia niiktikohtia. Tiissii yh-
teydessd tdhdennettiin ensiksikin tut-
kijoiden ammattipdtevyyden merki-
tystii piiitt<iksentekij iin luottamuksen Ii-
sdiijiind tutkimustybtd kohtaan. Ehdo-
tettiinpa riippumattoman, arvovaltai-
sen sosiaalitutkimusneuvoston tai asian-
tuntijaryhmdn perustamista jokaiseen
maahan erddnlaiseksi laadun- ja puo-

lueettomuuden valvontaelimeksi. Sa-
massa yhteydessd tcirmdttiin luonnolli-
sesti ongelmaan arvovapaudesta eli sii-
td, voiko tutkija olla "tieteellisen ob-
jektiivinen" ja missd mddrin hdn voi
tai hdnen olisi suotavaa ottaa osaa po-
litiikkaan. Mihinkddn kireddn, yksikan-
taiseen lopputoteamukseen ei tiistii ky-
symyksestd tultu, mutta yleensd oltiin
sitd mielt6, ettii olisi tehtdvd kaikki,
jotta tutkijat tulisivat entistii kiinnos-
tuneemmiksi poiiittisista asioista (poli-
cy-minded) ja ettii toisaalta poliittiset
pddtdksentekijiit tulisivat entistd tut-
kimusmielisemmiksi.

Ryhmd oli edelleen vakavasti sitd
mieltii, ettii yhteiskunnallisen tutki-
mustydn alalla tulisi piiiistii entistii ke-
hittyneenpddn kansainvdliseen yhteis-
tydhtin mm. siitri syystd, ettd monet so-
siaalipoliittiset ongelmat ovat luonteel-
taan yleismaailmallisia eikd niitd siten
voida ottaa esille kuin kansainviiliselld
ja poikkitieteelliselld tasolla. Erityises-
ti painotettiin, ettd tdmrin yhteistycin on
tiihdtittiivii tutkijoiden koulutuksen. Sa-
malla muistutettiin kansainviilisiii so-
siaalipoliittisia organisaatioita velvol-
Iisuudesta toimittaa asiantuntijoita ke-
hitysmaihin ndiden sosiaality<intekijdi-
den ja tutkijoiden kouluttamiseksi.

nimeen. Esitettiin nimittdin, ettei it-
sti kiinnitettiin huomiota symposiumin
nimheen. Esitettiin nimittiiin, ettei it-
seasiassa voida puhua "Euroopan" sym-
posiumista, ennenkuin mycis It5-Euroo-
pan maiden edustajia on ldsnA, joiden
kanssa ktiytiivti mielipiteiden vaihto
olisi olennaisen tdrkeiitii tdllaisten ko-
kousten yhteydessS.
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JORMA LEINONEN

TyOe I 5k ei Eini e ste! rn 5 n
siioiluksisla

1. Eliikerahastojen koostumus

Ty<ieliikej drjestelmdn laskennalliset ko-
konaisrahastot olivat vuoden 1970 1o-
pussa 3 265 milj. mk. Rahastoista kat-
toi eliikelaitosten sijoitusomaisuus suu-
rimman osan eli 93,4 0/0. Rahoitusomai-
suutta oli 2,3 0/o ja kdyttdomaisuus 0,4

/. Muuta katetta oli niiin ollen 3,9 0/0.

Eldkelaitosten sijoitusomaisuudesta
oli 8? 0/o lainoja. Obligaatioiden ja de-
bentuurien osuus oli vajaat 8 0/0. Seu-
raavassa taulukossa esitetiiin sijoitus-
,omaisuuden koostumus yksityiskohtai-
semmin.
Eldketurvakeskuksessa laadittu ty6elii-
kejiirjestelmiin sijoituksia koskeva ti-
lasto julkaistiin ensimmdisen kerran
vuodelta 1969*). Oheisena julkaistaan
vastaavat luvut vuodelta 1970' Taulu-
koita laadittaessa on noudatettu sa-
moja periaatteita kuin edellisenAkin
vuonna. Ta[e kerralla on kuitenkin

otettu huomioon mycis yrittiijien eldke-
lakien mukainen toiminta.

Taulukko 1.

Tyiieliikerahastojen kate 31. 12. 1970

Omaisuuserd milj. mk

Sijoitusomaisus
Lainat
Obligaatiot ja

debentuurit
Kiinteistcit
Osakkeet ja

osuudet
Muu sijoitus-

omaisuus
Rahoitusomaisuus
Kdyttciomaisuus
Muut eriit

3 050
2 645

13

47

243
102

75
13

L27

3 265
*) I'ydelake 4/1970, s. 15.
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Edelliseen vuoteen vemattuna suh-
teellinen jakautuma on pysynyt mel-
kein muuttumattomana. Kaikki muu-
tokset ovat alle yhden prosenttiyksi-
k<in. Rahastojen yhteismddrd sen sijaan
on kasvanut 2 713 miljoonasta 3 265
miljoonaan markkaan eli 20 prosent-
tia.

2. Luotonannon jakautuminen
elinkeinoryhmittiiin

Taulukossa 2 on esitetty TEL-LEL-
YEL-MYEL-jiirjestelmdn rahastoista
mytinnettyjen luottojen jakaantuminen
luotonsaajaryhmittdin. Taulukko on
laadittu Tilastokeskuksen (ent. Tilastol-

Taulukko 2.

Tytieliikejiirjestelmdn rahastoista mytinnetyt luotot
luotonsaajaryhmittlin 31. 12. 1970

linen Pddtoimisto) "Luottokannan
jakaanutminen luotonsaajaryhmittdin"
-lomakkeilla saatujen tietojen perus-
teella. Ryhmityksesse on ratkaisevana
luotonsaajan elinkeino, ei luotonkdyt-
tcitarkoitus. Niinpd rakennuslaina, joka
on my<innetty tehdasteollisuudelle,
kuuluu ryhmddn tehdasteollisuus. Elin-
keinojako on esitetty erikseen vakuu-
tusmaksulainoista ja erikseen muista
lainoista eli sijoituslainoista. Luottoi-
hin on Iuettu varsinaisten lainojen Ii-
sdksi mycis obligaatio- ja debentuuri-
lainat.

Edeliseen vuoteen verrattuna on va-
kuutusmaksulainojen suhteellinen ja-
kautuma pysynyt ldhes muuttumatto-

Yhteensd

olo

0,4
0,5

47,0

2,1
6,9

16,3
to
6,0
2rl
3,4
2,4
,o
7,1

Sijoitus-
Iainat

Vak.mak-
sulainat

milj
mk

olo
milj
mk

olo
milj
mk

0,5
0,7

61,6
1,9
2,7

21,6
3,4
0,1
0,1
3,9
1,8
1,7

4
1

307
26

154
101
26

172
61
31

39
53

205

0,3
0,1

26,0
,,

13, 1

8,6
,,

14,6
5,2
2,6
3,2
4,5

17,4

L2
t4

1 359
59

200
469

84
173
62
98
70
83

205

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300

Maa- ja metsdtalous, kalastus
Kaivannaisteollisuus
Tehdasteollisuus
Voima- ja sdhkcilaitokset
Rakennusalan yritykset
Kauppa
Liikenne
Kiinteistdjen hallinta
Kunnat ja seurakunnat
Palveluselinkeinot
Henkil6- ja sekalaisluotot
Luottolaitokset
VaItio

Kaikkiaan (0100-1300)

I
13

052
.f.)

46
368

5B

1

1

67
l1
30

Luotonsaajaryhmd

1

1 708 100,0 1 180

28

100,0 a ooo 100,0



mana. Suurin muutos on 0,3 prosentti-
yksikktiii. Vakuutusmaksulainojen yh-
teismddrd on kasvanut 1 419 miljoonas-
ta 1 708 miljoonaan markkaan eli 20
prosenttia. Sijoituslainojen prosentti-
jakautuma on myiis pysynyt suunnil-
leen ennallaan. Suurin muutos on val-
tion osuuden kasvu 1,5 prosenttiyksi-
k<il1!i. Sijoituslainojen markkamddrd on
kasvanut 989 miljoonasta 1 180 miljoo-
naan markkaan eli 19 prosenttia.

Vakuutusmaksulainoista tehdasteol-
Iisuuden ja kaupan osuus on yhteensd
83 0/o kuten edeltiselldkin kerralla. Si-
joituslainojen puolella ndiden ryhmien
osuus on 35 0/0, joka sekin on yksik6n
tarkkuudella sama kuin edellisene vuo-
na. Sijoituslainauksen muita huomatta-
via luotonsaajaryhmid ovat kuten vuot-

Maa- ja metsdtalous, kalastus
Kaivannaisteollisuus
Tehdasteollisuus
Voima- ja siihkcilaitokset
Rakennusalan yritykset
Kauppa
Liikenne
Kiinteistiijen hallinta
Kunnat ja seurakunnat
Palveluselinkeinot
Henkilci- ja sekalaisluotot

Yhteensii (0100-1100)

Taulukko 3.

TEl-LEl-luottojen osuus kokonaisluotonannosta 31. 1^Z. lSTO

ta aikaisemminkin rakennusalan yri-
tykset, kiinteistdjen hallinta ja valtio.

3. Tytieliikejirjestelmln luottojen osuus
kokonaisluotonannosta

Taulukossa 3 on esitetty tycieliikeluotot
sekti kokonaisluotonanto Iuotonsaaja-
ryhmittdin. Taulukon sarakkeeseen
"kaikki luotot" sisiiltyy luottolaitosten
oman luotonannon, yhteensd 26 840
milj. mk, lisiiksi valtion varoista mytin-
netyt luotot 4 861 milj. mk. Kokonais-
luotonantoa koskevat tiedot on saatu
Tilastokeskuksen laatimasta luottokan-
tatilastosta*).

Tytieliikejiirjestelm5n rahastoista an-
nettujen luottojen osuus kaikista luo-
toista on noin 8,2 0/0, kun se edellisend
vuonna oli 7,9 0/0. Suurin suhteellinen

Tycieliike-
osuus

olo

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100

2 962
2t9

B 431
1 451

703
3 363

791
4 690
1 963

806
6 322

0,4
6,3

16,1

4,L
28,4
13,9
10,6

3r7
3,2

12,2
1,1

Luotonsaajaryhmd
Tycieldke-

luotot
milj. mk

Kaikki
luotot

milj. mk

t2
l4

1 359
59

200
469

84
173

62
98
70

31 701

r) Tilastokeskus: Tilastotledotus RT 1971:12 taulukko l?

ooO:Z2 600

29



osuus, 28 0/0, tydeldkeluotoilla on 'ryh-
mdssd rakennusalan yritykset. Mytis
tehdasteollisuudessa ja kaupassa tyci-
eldkeluottojen merkitys on huomatta-
vasti keskimddrdistd suurempi. Raken-
nusalan ja tehdasteollisuuden kohdal-
1a tytieldkeluottojen suhteellinen osuus
on pysynyt muuttumattomana edelli-
seen vuoteen verrattuna. Osuus on li-
siiiintynyt eniten ryhmissd kaivannais-

Palkkaindeksi
Tyrintekijiiin eldkeasetuksen 9. $:ssii ja
lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eliikeasetuksen 9. $:ssd tar-

teollisuus, kauppa ja palveluelinkeinot,
minkddn ryhmiin kohdalla se ei ole pie-
nentynyt.

Ty<ieldkejiirjestelmiin luottojen osuus
on kasvanut tdhdn mennessd keskimdd-
rin prosenttiyksikon vuodessa. Vuoden
1970 aikana kasvu oli 0.3 yksikktiA, jo-
ten kasvuvauhti on hidastunut. Kasvu
jatkunee kuitenkin vielS ldhivuosina,
joskin yhd hitaampana.

koitettu palkkaindeksiluku vuonna
1972 on 247 (asetuskokoelma 75ll7l).
Vuonna 1971 palkkaindeksiluku on o1-
lut 216.

Vuoden 1972 palkkaindeksilukua vastaavat markkamiidriit

Lain tai asetuksen kohta, Alkuperdinen Markkamddrd

jossa markkamddriistii on sdrdetty markkamddrd vuoden 1972
alusta

TEL 1 $:n 1 momentti 180,00 313,10
LEL 5 $:n 1 momentti 200,00 494,00
LEL 7 $:n 1 momentti 800,00 1 976,00
LEL 7 $:n 4 momentti 200,00 494,00
YEL 7 $:n 1 momentti 50 000,00 62 690,36
YEL 19 $:n 5 momentti 20 000,00 25 076,14
MYEL 1 $:n 3 momentti 500,00 626,90
MYEL 8 $:n 2 momentti (uusi) 550,00 686,59

225,00 282,7L
125,00 156,73
50,00 62,69

2 200,00 2 758,38
MYEL 8 $:n a momentti 35,00 43,88

MYEL 10 $:n 1 momentti (uusi) 6 000,00 7 522,84

MYEL 19 $:n 2 momentti 6 000,00 7 522,84
MYEA 1? $:n 2 momentti (uusi) 2 200,00 2 758,38
YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n sovel-
tamisesta annetun piiiitdksen 1 $ 250,00 313,45

YEL 9 $:n 2 momentti (ehdotettu) 3000'00 376L,42
10 000,00 12 538,07
I 000,00 10 030,46
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HEIKKI VARHO

Oy Tietokonepalvelu Alr
l(D- YLtOtias

Automaattinen tietojenkdsittely oli
1960-luvun alkupuolella maassamme
viel6 alkuvaiheessa. Viimeksi kulunei-
den kymmenen vuoden aikana on ATK
apuvdlineend levinnyt l6hes kaikille
eldmiin aloille ja koskettaa nykyisin ta-
vallista ihmistd hdnen jokapAivdisessd
eldmdssddn mitd moninaisimmilla ta-
voilla.

Tycieliikejdrjestelmdd suunniteltaessa
ja kehitettiiessii otettiin ATK:n mah-
dollisuudet alusta liihtien huomioon ja
tietokoneita on koko ajan laajamittai-
sesti kiiytetty hyvdksi jiirjestelmiiti to-
teutettaessa. Merkittdvdstd osasta tyd-
eliikejiirjestelmdn tietojenkiisittelyd
huolehtii Oy Tietokonepalvelu Ab, joka
hoitaa Eldketurvakeskuksen sekd usei-
den elSkelaitosten tietojenkdsittelyd.

Oy Tietokonepalvelu Ab perustettiin
lokakuussa 1961, joten yhtiti on alusta
asti ollut mukana tydeltikejdrjestelmdn
toteutuksessa. Yhtidn tarkoituksena on
henkisiii ja teknisid voimavaroja yhdis-
ttimtillii saada aikaan tehokas ja talou-
dellinen ratkaisu osakkaiden tietojen-
kdsittelylle. Toiminta on vuosien mit-
taan laajentunut voimakkaasti. Esimer-
kiksi yhtidn henkilijkunnan mdiirii on
kasvanut vuoden 1962 lopussa olleista
noin 110 henkil<ist5 yli kaksinkertaisek-
si eli noin 240:een. Yhtitin osakkaat
ovat ElSketurvakeskus, EIdke-Varma
keskiniiinen vakuutusyhtiti, Eldkeva-
kuutusosakeyhtid Ilmarinen, Maata-
lousyrittdjien eliikelaitos, Metsdalan
tydelSkekassa, Rakennusalan tytieliike-
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kassa ja Keskindinen Henkivakuutus-
yhtici Suomi-Salama.

Yhti<in toimitilat ovat tdlld hetkellii
kolmessa eri kiinteistdssd, Kalevankatu
6:ssa, Yrjtinkatu 17:ssd ja Eerikinkatu
24:ssd. Tietokonepalvelussa hoidetta-
vista sovellutuksista suurin on Eldke-
turvakeskuksen henkilci- ja tycisuhde-
rekisterien ylliipito. Henkiltirekisteri
kiisittiiii noin 4 miljoonaa henkikid ja
tytisuhderekisterissd on noin 2,5 mil-
joonan henkil<in tytisuhde- ja yrittiijii-
toimintatiedot. Rekisterisysteemin eri-

laisista tulosteista tdrkeimmdt ovat ele-
kelaitoksille ja vakuutetuille toimitet-
tavat rekisteriotteet. Muista sovellu-
tuksista voidaan mainita Eldketurva-
keskuksen eldketapahtumien rekiste-
rciinti sekd vakuutusmaksujen lasken-
taan ja perintddn liittyvdt systeemit.

Suunnittelu- ja ohjelmointitehtdvistd
vastaavat yhticin kolme suunnittelu-
osastoa, joissa tiilld hetkellii tytiskente-
lee yhteensd noin 100 henkil<jd erilai-
sissa suunnittelu-, ohjelmointi- ja tes-
taustehtdvissd.

Niikymii l5vistyssalista. Etualalla magneettinauhakirjoittimia.
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Materiaalin alkukiisittely seke mo-
net tarvittavat selvittelytehtdviit hoi-
detaan yhtitin ldvistys- ja selvittely-
osastolla. Piiiisytittcimateriaalina on
edelleen reikdkortti ja ldvistyskoneita
yhtitillii onkin tdlld hetkellS noin 50

kpl. Kuluneen syksyn aikana on kuiten-
kin osittain siirrytty suoraan magneet-
tinauhalle kirjoittaviin Iaitteisiin, joi-
ta on tdlld hetkellti 17 kpl. Osaston ko-
ko henkiltimddrd on noin 70 henked.

Ulospdin ndkyvimmdn osan yhticistd
muodostavat tietokoneet, jotka ovat

kiiyttdosaston hoidossa. Tietokonepal-
velu aloitti vuonna 1962 siihen aikaan
suurella tietokonelaitteistolla IBM 1410
ja IBM 1401. Niiin koneiden osalta teh-
ty ostopddtds on ollut taloudellisesti
erittdin edullinen ratkaisu, silld ndmd
koneet ovat vielSkin kiiyttissii. Piiiiko-
neena on kuitenkin IBM Systeemi/360
malli 50. Koko tietokonelaitteisto tul-
laan voden 1972 lopulla korvaamaan
uudellan laitteistolla IBM Systeemi/3?O
malli 155. Kiiytttiosaston henkil<jmddrd
on kaikkiaan 30.

Yhtiiin uusi tietokonesali ja tietojenklsittelyjiirjestelmii IBM Systeemi/360
malli 50.
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ERKKI R,AINOS

El5kekassoien ia -s5Eli6itten
toirnihenkilOitten koulutus alkanrrt

Ensimmdinen eldkeasioiden peruskurssi
jiirjestettiin Eeldketurvakeskuksen toi-
mesta eliikekassojen ja -sddtitiiden toi-
mihenkildille 1.-5. 11. Vahitteiskaup-
piasopistolla Espoon Siikajdrvelld.
Kurssiin, joka pidettiin viikon kestd-
vdnd internaattikurssina, osallistui 20
toimihenkil<iii yhtd monesta eldkekas-
sasta ja -sittiti<istii. Kurssin luennoitsi-
joina toimivat ldhinnd Eldketurvakes-
kuksen toimihenkiltit.

Kurssin ohjelma oli suunniteltu kii-
sittdmddn koko sen tehtdvdkentzin, jo-
ta kassojen ja sdiitididen eldkeasioiden
tuloksekas hoitaminen edellyttiii. Lu-
entojen, ryhmdtciiden ja harjoitusten
muodossa perehdyttiin mm. eldkehake-
musten kdsittelyyn, eliikkeiden laske-
miseen, eliikepddttiksiin, eldkelomak-
keen tdyttdmiseen sekii tietoliikentee-
seen liittyviin kysymyksiin. Samoin
selvitettiin kuntoutustoimintaa, lausun-
toja muutoksenhakuelimille sekd luot-
tovakuutustoimintaa. Tycikyvytt<imyy-
den mddrittelyn periaatteet olivat kurs-
silla myds esilld.

Omana aihepiiriniidn olivat eldke-
kassan ja -siiiiticin toimintaperusteisiin
ja teht6viin liittyvdt asiat. Alustusten
ja keskustelujen pohjalta perehdyttiin

eldkeasiakirjojen arkistointiin, elSke-
kassan ja -siidticin rekisteriin sekd kir-
janpitoon ja ptiytdkirjojen laatimiseen.

Tydeliikejdrjestelmdn kokonaiskuvan
selventdmiseksi ja eliikekassojen ja
-sddtiriiden aseman miidrittelemiseksi
tdssd jdrjestelmdssd kiisiteltiin kurssil-
Ia tycieldkejiirjestelmii ja muu sosiaa-
livakuutustoiminta yleisesitysten puit-
teissa.

Kurssia kohtaan tunnettu vilkas mie-
lenkiinto ja kurssilta saadut kokemuk-
set osoittivat, ettd eldkeasioiden perus-
koulutus eldkekassojen ja -sddti6iden
toimihenkiliiiden piirissii on aiheellista.
Koska internaattimuotoinen koulutus
osoittautui sekd oppimisen tehokkuu-
den ettd eri eldkekassojen ja -sti6ti<ii-
den toimihenkilciiden vSlisten koke-
musten vaihdon ja kontaktin lisdiimi-
sen kannalta varsin kdytt<ikelpoiseksi
keinoksi parantaa eldkeasioiden hoita-
jien tietdmystii tiillii sektorilla, jatkaa
Eeldketurvakeskus ensi vuonna vastaa-
vanlaisten kurssien jdrjestdmiste. Vii-
kon kestdvien peruskurssien rinnalla
jdrjestetddn mycis pdivdn mittaisia
kursseja eri osatehtdvistd, kuten esim.
eliikkeiden laskemisesta ja eldkelcmak-
keen tdyttdmisestd.
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ElEketurvakeskus
El6keturvakeskuksen hallitus mydnsi
8. 12. 71 eron laitoksen toimitusjohta-
jalle fil.kand. Markku Kaikkosel-
1e. Toimitusjohtaja Kaikkonen pyysi
vapautuksen terveydellisistd syistd.
Kaikkonen tuli Eldketurvakeskuksen
vakuutusteknillisen osaston pddllik<iksi
laitosta perustettaessa. Johtajaksi hdnet
nimitettiin vuonna 1966 ja toimitusjoh-
tajaksi 196?.
Eldketurvakeskuksen hallitus on 2?. 10.
1971 nimittiinyt laitoksen koulutusp66l-
liktiksi valtiotieteen maisteri Erkki
Rainoksen.

Maisteri Rainos on tullut Eldketur-
vakeskuksen palvelukseen 1. 5. 19?1.
Aikaisemmin hdn on toiminut mm. Toi-
mihenkilci- ja Virkamiesjdrjesttijen Kes-
kusliiton jdrjestcisihteerind.

Eldketurvakeskuksen tiedotusosas-
tolle perustettuun apulaisosastopiidlli-
k6n toimeen laitoksen hallitus valitsi
22. 9. l97l filosofian kandidaatti Yrjci
LarmoIan.

Uusia yleiskinieit5
Yleiskirje n:o 21 sisiilsi neljdnnesvttosi-
tiedot eliikkeensaajista ja maksetuista
eliikkeistS.

Yleiskirje n'.o 22 k:isitteli tycivoima-
viranomaisen antamaa todistusta tydt-
ttimyyseliikkeen saantia varten, ja kir-
jeeseen liittyi todistuslomakkeen kaa-
va.

Yleiskirje n:o 23:n liitteind jaettiin
uudet piiiittislomakkeet vanhuus-, ty6-

Maisteri Larmola on aikaisemmin
toiminut mm. Ylioppilaslehden pddtoi-
mittajana sekd Lahden kesdyliopiston
sihteerind.

Tiedotusosastolle on tiedotussihtee-
riksi otettu valtiotieteen maisteri Mauri
Vanhatalo ja toimittaja Tuomo
T a I v i. Kummankin tydsuhde on alka-
nut 15. 11. 19?1.

Maisteri Vanhatalo on toiminut mm.
Kustannus- oy Otavassa kustannustoi-
mittajana. Toimittaja Talvi on tycisken-
nellyt poliittisena uutistoimittajana eri
Iehdissii sekd toiminut mm. Helsingin
sanomalehtimiesyhdistyksen puheen-
johtajana.

Vakuutusteknilliselle osastolle perus-
tettuun apulaisosastopiiiillikcin toimeen
on Eliiketurvakeskuksen hallitus 1. 12.

71 nimittdnyt filosofian kandidaatti A1-
po Mustosen.

Maisteri Mustonen on tullut Eliike-
turvakeskuksen palvelukseen vuonna
1963.

kyvytttimyys- ja perhe-eldkepddttiksiS
varten sekd uutena lomakkeena tyoky-
vytttimyyseldkepiiiittislomake.

Yleiskirje n:o 24 kiisitteli hallituksen
esitystd Iaiksi el6kesddtitilain muutta-
misesta. Lakiesityksen teksti oli liittee-
n5.

Yleiskirje n:o 25 sisdlsi vastaavasti
hallituksen esityksen YEL:n ja MYEL:n
muuttamisesta. Jatkuu sivutle 42
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Tietola ly6el5kkeen saallsla
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-el6kelaitosten myrintdmien 30. 9. 1971 voimassa olevien eldkkei-
den lukumddrdt ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
VanhuuselSkkeet

32 702
3 929
I 401

319
376
365

157
160
t7t

236

290

194

185

Kaikki

46 032

t0 842
17 tt?

160
257

43
79

247
303

60
118

334
329

76
123

318
315
97

149

327
323

85
r39

Tyiikyvytttimyyseliikkeet

TEl-eldkelaitokset .....
Ellikevakuutusyhtitjt
Eliikekassat
EldkesAdtirit

TEL-eldkelaitokset
YEL-elAkelaitokset
MYEL-eltikelaitos
LEL-eliikelaitokset

Vanhuus- ja tyiikyvytttimyyseliikkeet

12 500
1 008
3 593

13 993
1 283
2 t49

223
25t
285

17 101
| 352
3 713

23 724

t7 425
535

3 428
2 602

34 526
I 887
7 t4t

26 326

235
286

72
143

230
242
288
242
296

65
133

147
170
186
153
21.3

44
87

242
44
84

314
367
357

752
163
177
157

Liseksi edellisista sal TEl-liseelekett5 1129 vanhuuselekkeensaajaa keskimaerin 488 mk/kk ja 657
tyokyvyttiimyyselekkeensaajaa keskimaerin 369 mk/kk, seka yrittajien elekelakien mukaista tisa-
elekette 2 vanhuuselekkeensaajaa ja 1 tybkyvyttdmyyselekkeensaaja.
Perhe-eldkkeet

EdeUisiin kesklmaariin sisaltymettomien TEL-Iiseetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukume5ra oli
634 ja keskimaSra 400 mk/kk. Tete perhe-elekettd sai 621 leskea ja 516 lasta.

40 3t7
3 094
I 334

39 132

40 241
| 526
8 649
4 311

80 558
4 620

17 983
43 443

190

Eliikkeen mytintiijii
Eliikkeensaajia Keskimdiir. eldke mk/kk

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Kaikki
TEl-eldkelaitokset .....

Eliikevakuutusyhtidt
El5kekassat
Eldkesddtitit

16 066
I 4t2
5 738

16 636
2 5r7
3 663

TEL-el6kelaitokset
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

23 2t6
I 742
5 621

15 408

22 8t6
991

5 221
1 709

Kaikki tydeldkelaitokset 45 987 30 737 76 724 231 139

Eliikkeen myrintiijti Naiset
Eldkkeensaajia

Miehet Yhteensii Naiset
KeskimAdr. elAke
Miehet Kaikki

26 493
229L
5 142

308
354
344

45 890 23 990 69 880 213 732

Eldkkeen my6ntiijd
la

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset
Keskimiiiir. eldke

TEl-elAkelaitokset .....
Eldkevakuutusyhticit
Eldkekassat
Eliikesiiiititit

28 566
2 420
I 331

30 629
3 800
5 812

59 195
6 220

15 143
TEl-el5kelaitokset yhteensd
YEl-eldkelaitokset .
MYEL-elAkelaitos
LEL-eldkelaitokset .

Kaikki tycieliikelaitokset 97 877 54 727 146 604 | ZZZ 136

Erakk.
lukum.

Keskim.
eliike

mk/kk

TEl-eliikelaitokset yhteensii
YEL-eldkelaitokset
MYEL-elSkelaitos .

LEL-eliikelaitokset
Kaikki tyrieldkelaitokset 2t 528 170 20 123 15 344

2t7
240
224
220
200

54
100

Eliikkeensaajia
Lesket

myd,ntiijA

35 467

TEL-eliikelaitokset
Eldkevakuutusyhticit
ElAkekassat
EliikesEi6ti<it

8 763
718

2 953
12 434

?09
1 310
7 075

5 405
501

1 349
7 255

590
1 511
5 988

13 571
1 126
4 087

18 784
| 249
2 744

12 690

8 166
625

2 738
11 529

659
1 233
6 702

Lapset I II LEEIISA

Kaikki tytiel[kelaitokset



Eldke-
kassat

Eliike-
sAtitirit

Tytield-
kekassatI TEL-LEL-PIIRI 31. 12. 1970 Vakuu-

tusyhtitit

1. Eliikelaitosten luku
2. Tycinantajien luku
3. Henkilciiden luku
4. Palkkasumma milj. mk/v

II MAKSUTULO 1970

1. Maksutulo *+) milj. mk
1a. Peruseldketurva
1b. Lisdeldketurva

III MAKSETUT ELAKKEET

1. Maksetut eliikkeet 1 000 mk
1a. Vanhuuseldkkeet
1b. Ty6kyvyttdmyyseliikkeet
1c. Perhe-eliikkeet
1d. Rekisterriidyt lisAelSkkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eliikkeiden lukumiiArd
1b. Vanhuuseliikkeet
1b. Tyrikyvyttdmyyseldkkeet
1c. Perhe-eliikkeet

2. EISLkkeet I 000 mk/v
2a. Vanhuuselakkeet
2b. Tyrikyvyttdmyysel[kkeet
2c. Perhe-eliikkeet

3. Hautausavustusten lukumiiZird
4. Hautausavustukset 1 000 mk
V. VOIMASSA OLEVIEN ELAK-

KEIDEN ELAKEKANTA
31.12.1970

1. Eliikkeiden lukumddrA
1a. VanhuuselSkkeet

Tycikyvyttcimyyseldkkeet
Perhe-elSkkeet

2. Eliikekanta 1 000 mkiv
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvytt<imyyseliikkeet
2c. Perhe-eldkkeet

VI. VAKUUTUSMAKSURAHASTO
(SAATIOILLA ELAKE.
VASTUU ) 31. 12. 1970

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseliiketurva
Lb. LisAeliiketurva

2. Vastuuvajaus milj. mk

1b.
1c.

270
887
727
656
390
026
943
427

60
28
t2

52
77
55
19

25,3

1

137
183

147 500
2 033

I
63 400

618 400
6 955

7t,6
71,6

385,6
343,5

42,t

150 826
68 214
58 440
16 167
8 005

48 963
25 t92
16 621
5 496
1 654

4 157
1 646
1 753

758
13 228
5 707
5 642
1 879

16 180
8 526
5 218
2 436

49 535
27 624
15 502
6 409

1 973,1
I 660,9

312,2

456,5
456,5

17 068
6 747
8 033
2 288

44 190
18 338
19 979

5 873
49

123

12
2 335

73 200
780

14 805
8 081
5 283
I 440

1

1 829
905
747
L77

4 689
2 317
1 913

459

5 956
3 421
1 949

586
15 513

5 069
1 557

1,3

201,0
201,0

230 000*)
1 886

67 015
19 ?17
40 801

6 496
1

14 765
4 438
8 373
r 954

18 387
5 549

10 799
2 039

44 635
14 996
23 965

5 674
59 669
19 389
33 883

6 397

94,3
nnj

4

469,2
469,2

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO
A. Eriiitii tilastotietoia tytieliikelaitosten TEL- ia LEl-toiminnasta v. 1970

Yht.

162

11 654

3? 819
13 736
18 906
5 L77

B0 494
31 911

588,7
546,6

42,1

281
Lzt
L2t
,o
I

609
204
145
599
661

38 333
10 250

49
L23

t27 04L
55 830
54 859
16 352

277 L07
t32 926
1 l0 397
33 784

3 099,8
2 787,6

3t2,2
26,6

*) Vuoden 19?0 ajalta arvioitu tyontekijdiden keskimaere kuukaudessa.
s*) Maksutuloon ei sis2iUy aikaisempien vapaaehtoisen elekejArjestelyjen varoista iakisaeteisten elek-

keiden osal1e suoritetut siirrot (24.1 mlIj. mk). Myoskaan ei maksutuloon siseuy tyiittiimyyskasso-jen keskuskassan TEL 12 a S:n perusteella vuodelta 1969 suorittama vakuutusmaksu 8.6 miu. mk,joka vuonna 19?0 hyvitettiin tydelekelaitoksille.
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B. Er[itii titastotietoia tyiieliikelaitosten YEL- ja MYEl-toiminnasta sekii koko
Iakisiiiiteisestii toiminnasta vuonna 1970

Yrittejien elekelakien mukainen toiminta

I PrIRI 31. 12. 1970

II MAKSUTULO 1970

Maksutulo milj. mk
1a. Peruseldketurva
1b. LisdelAketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1970

Maksetut eldkkeet 1 000 mk
1a. Vanhuuseltikkeet
1b. TytikyvyttbmyyselAkkeet
1c. Perhe-eliikkeet
1d. Rekisterriidyt lisiieliikkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

l. Eldkkeiden lukumddrii
1a. Vanhuuseldkkeet
1b. Tytjkyvyttdmyyseliikkeet
1c. Perhe-eldkkeet

2. Eldkkeet 1 000 mk/v
2a. VanhuuselAkkeet
2b. TytjkyvyttcimyyselHkkeet
2c. Perhe-elSkkeet

V VOIMASSA OLEVIEN ELAK-
KEIDEN ELAKEKANTA
31.12.19?0

l. Eldkkeiden lukumiidrd
1a. Vanhuuseldkkeet
lb. Tydkyvyttrimyyseliikkeet
1c. Perhe-eliikkeet

2. ElSkekanta 1000 mk/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tycikyvyttcimyyseldkkeet
2c. Perhe-eliikkeet

VI. VAKUUTUSMAKSURAHASTO
31. 12. 1970

l. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseliiketurva
1b. Lisiieldketurva

Vakuu-
tusyhtidt Yhteensa

TEL:n,
LEL:n, YEL:nja MYEL:n
mukainen toi-

minta yh-
teensa

164

13 908

668,7
626,4

42,3

286 536
124 010
t22754
30 111
I 661

45 591
19 081
20 762

5 748
90 128

134
61
56
16

286
r39
112
34

708
t25
673
910
661
t02
884
675

38 107
40 863
11 158

3 164,9
2 851,9

313,0

*) Maksutuloon ei siselly aikaisempien vapaaehtoisten elakejarjestelyjen varoista lakisegteisten elak-
keiden osalle suoritetut siirrot (0.8 mi1j. mk).

t.) Ei siselly valtion maksama osuus elekkeista 0.6 milj. mk.

Elake-
kassat

Maata-
Iousyrit-

tajien
elake-
laitos

l Elhkelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tydtulot/Palkat milj. mk/v

I
105 900

I 142

53,3*)
53,1
0,2

2 057
| 204

557
296

6 354
3 999
1 652

?03

I

,6
,o

46
45

0

3 115
1 781

953
381

2 002
1 187

533
282

6 356
4 004
I 663

689

1
392 300

1 078

25,1 **)
25,1**;

0,0

| 742
975
641
126

0

5 626
4 083
I 272

271
3 072
2 076

803
193

t7,2
L7,2
0,0

5 614
4 113
1 290

27t
3 148
2 093

857
198

15
500 900

2 254

7 667
5 295
1 814

558
I 554
6 176
2 487

891

4
2
1

927
806
609
5t2

0

65,1
64,3

0,8

80,0
79,8

012

I I lZ
5 345
1 856

5?1
I 634
6 196
2 530

908

5
2 700

34

1,6,l

70
50
15j

4L
28
I
4

L32
104
2l

39
25
I
5

L26
96
2t
I

1,5
1,5



English Surnrtraries

Training
(The leader on Pages 3-4)
The editorial is written by Erkki Rainos,
the new director of training of the Central
Pension Security Institute. It deals with the
topicalness of training in various spheres
of social life. The author writes:

Greater attention has been paid to train-
ing matters in the labour market, too. This
has been observed among emPloYers,
salaried employees and workers. A training
agreement was concluded in 1971 at central
labour market organisation level in which
the controcting parties - the most impor-
tant central organisations in Finland -stress the role of training connected with
work and urge their members to adopt a
positive attitude to training matters'

What has made training and its related
issues topical just now? The answer is easy
to find. Fast technological development and
the continuous are reflected in working life
as factors teading to a permanent need of
training. To put it simply, evaluations are
changing to a more democratic and man-
centred direction. 'We already speak in
working life of "personnel administration
close to man" and "company democracy".
However, the useful implementation of all
new views at working sites presupposes
psychological preparedness and changes in
attitude. This can be promoted by training
at all organisational levels.

All training should be based on the re-
quirement. The problem often encountered,
however, is how to discover the realistic
need of training. It is important that it be
clarified as throughly as possible. Very great
attention must be paid to careful training
of new staff, i.e. the training of newcomers,
and primary information. Methodical and
continuing training, analysis of achieve-
ments and budgetary questions must also
be taken into consideration in the training
programme.

Law amendments under consideration
(Article on pages 5-7)
Matti Uimonen, assistant director of the
legal department of the Central Pension
Security Institute, discusses three bills
under consideration in Parliament to amend
employment pension acts,

It is proposed that the administration of
pension foundations be changed to enable
ihe beneficiaries to elect two representatives
of their own to the board of the pension
foundation.

The self-employed pay today an insurance
premium which is as many per cent of the
earned income as the average insurance
premium payable by employees under the
pension act is of the employees' pay. Ac-
iording to the proposed amendment, the
insurance premium of the self-employed
will in future be in ratio to their earned
income. Entrepreneurs of small means will
thus have their insurance premium reduced.

According to the third bill, a correspond-
ing relief will be granted for the insurance
premium of farmers. The labour income
of farmers engaged in the same farm unit
area t present added together for calculation
of the insurance premium. In future, the
insurance premium of a person who works
on the family holding as a member of the
family will be calculated in accordance with
the new principle proposed for the Pensions
Act for Self-EmPloYed.

It has been proposed that the Employees'
Pensions Act be amended to exempt the
employer in some cases from having to meet
the retroactive pension protection costs of
an employee when the legal practice has
changed: work earlier regarded as entrepre-
neurial activity has become lvork subject
to the Employees' Pensions Act. The in-
sured's legal protection will not suffer from
the changel the retroactive protection will
be provided in such cases by the pension
institutions jointly.

An amendment to the TemPorarY Em-
ployees' Pensions Act is being prepared to
safeguard the employee's position in the
event of the empolyer's negligence.

A review of the past, a glance at he
future
(Article on pp. 8-16)
The illustrated article contains a description
of the 10th anniversary proceedings of the
employment pension system in the National
Theatre on October 10, 1971. Speeches were
delivered by Mr. J. E. Niemi, chairman of
the Council of Delegates of the Central
Pension Security Institute, Minister for
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Social Affairs and Health pekka Kuusi, andMarkku Kaikkonen, managing director ofthe Central Pension Security Institute. The
speeches by Mr. Niemi and Minister Kuusiare reproduced in the article, and the fes_tival address by Mr. Kaikkonen is sum-
marised.

Pension risks to be distributed between
the pension establishments in l9Z0
(Article on pp. 17-19)
Different types of pension institutions
(u1d-er JEL, LEL, yEL and MyEL) paid
out 286.5 million marks in pensions in fOZO.Of these pensions, 160.8 million marks (56
per cent) was distributed among the pension
institutions for payment. pensions that had
been paid by one institute but were charge_able to another were setfled in this distlri_bution. 884,679 marks was collected from22 pension institutions and distributed
among 54 pension institutions.

Roughly one-half of all pensions payableyearly are a joint charge on the pension
in^stitutions. The proportion increased by1.8 per cent units in 19?0. This was dulpartly to the Pensions Act for Self-Em_ployed (YEL) which took effect at the be-ginning of 1970; all pensions under the yEL
are _the joint responsibility of the pension
institutions. However, the effect of the yEi
on the collective risk share was relativelysmall as the Farmers, pensions Act (MyELentered into force concurrenfly and thepensions payable under MyEL are notshared evenly among the pension institu_
tions.

S_o faq, all old age and survivors,pensions
und-er the basic TEL protection have been
paid. jointly. The practice was changed aithe beginning of 1971 for survivor.; pu"_
sions, since when pension institutions'navonly the so-called funded part. A coire-_soonding change will be made in the costsof old age pensions in the next few years. -

Rulings of the fnsurance Court
(Article on pp. 20-21)
One of the Insurance Court rulings reportedhere relates to a journalist who whiie noiemployed by the paper wrote articles forit on the assignment ot the editorial board.The Central Pension Security Institute
considered that the pension Act for WageEarners and Salaried Employees (TEL) wisnot applicable to him. The pensions iloard
disagreed, but the fnsurance Court thentook the same view as the Central pension
Security Institute.

The other ruling conserned a teacher of
an educational institute for the disabled who

was entitled on the basis of his job to a
pension under the State pensions regulations.
He had also applied for a survivors' pen-
sion under the TEL and this had beengranted from January l, 1g67, because that
TEL was not applicable prior to January l,
1967, to a person who was entifled to pen-
sion protection paid for the greatest part
from public funds.

- The ruling noted that deciding the pen-
sion protection of persons in government
establishments often causes difficulties.
New political pensioners, organisations
(Article on pp. 22-23)
The number of pensioners, organisations
has grown by two. The National pensioners,
Associtation was established in associationwith the Conservative Party. The pen-
sioners' organisation affiliated with theFinnish Rural Party is called Association
of Justice to Pensioners.

Social policy in Europe - its formulation
and practical application
(Article on pp. 24-26)
Mr. Pertti Laesvuori, office manager of the
Pension Research Office of the Centrat
Pension Security Institute, reports on thesixth European social policy symposium in
Edinburgh in summer 19?1.

Te author was a member of the twelfth
working group of the symposium; its subject
was the contribution of social research tosocial poliey. The working group stressed
the importance of research for charting the
social structure and the changes that occurin it, for bringing out the social problems,
planning and evaluation of the alternatives
and the effects of the measures taken. The
importance of basic research parallel with
applied research was emphasised.

The working group stressed the increased
importance of researchers taking an interestin political factors and issues. political
decision-makers correspondingly, must givemore consideration to the opportunities
inherent in research.

Investments of the employment
pension system
(Article on pp. 27-30)
The funds of the employment pensions
system at the end of 1970 totalled 8.265million marks. The investments of p"rriio.,
institutions represented the greatesl part,
93.4 per cent, of the funds, financing aisets
2.3 per cent and fixed assets 0.4 per cent.Other cover thus totalled 3.9 ptr cent.Eighty seven per cent of investments were
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loans, 8 per cent bonds and debentures.
Total funds increased by 20 per cent in
1970.

The insurance premium loans granted
from the funds of the pensions system in-
creased from 1,419 million to 1,708 million
marks, in other words by 20 per cent, and
investment loans from 989 million to 1,180
million marks (19 per cent). The share of
the manufacturing industry and trade in
the premium loans was unchanged at 83
per cent. The share of investment loans
was 35 per cent.

About 8.2 per cent of the total lending
of the employment pension system is in the
form of credits. This proportion has grown
by an average of 1 per cent unit yearly. fn
1970, however, the increase was only 0.3
per cent units, indicating that the rate of
growth has slowed down. Credit lending
will propobly continue to increase for the
next few years, but at a decelerating rate.

Oy Tietokonepalvelu Ab 10 years of age
(Article on pp. 31-33)
The pensions institutions' own computer
centre has reached the age of 10 years. The
centre provides automatic data processing
services for its shareholders: the Central
Pension Sacurity Institute, Central Insur-
ance Company Eliike-Varma, Pension
Insurance Company Ilmarinen, the Farm-
ers' Pension Institution, the Forest 'Workers'
Pension Fund, the Construction Workers'
Pension Fund, and the Mutual Life Assur-
ance Company Suomi-Salama. The staff of
the computer centre is about 240 persons.
The main computer is an IBM Systen/360

model 50. It will be replaced at the end of
19?2 by an IBM System/370 model 155.

Training of office staff for pension
funds and pension foundations
(News on p. 34)

The Central Pension Security Institute
organised a course for employees of pension
fundsand pension foundations. The course
was the first of its kind and the positive
experience gained from it will be applied
when this new form of work becomes
permanent.

Appointments in the Central Pension
Security Institute
(News on p. 35)

Mr. Erkki Rainos, M.Sc. (Pol.) was appointed
director of training on May 1, f971, and Mr.
Yrjri Larmola, M.A. assistant manager of the
Information Department on October 1, 1971.

Mr. Tuomo Talvi and Mr. Mauri Vanha-
talo, M.Sc. (PoI.), are appointed information
secretaries in the Information Department
as from November 15.

Statistical data on the employment
pension system

The tables published here contain infor-
mation on recipients of employment pen-
sions under different acts, and statistical
data for 1970 on the TEL, LEL, YEL and
MYEL activity of employment pension
institutions.
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Jatkoa sivulta 35

Yleiskirje n:o 26 sisdlsi vastaavasti
hallituksen esityksen TEL:n ja LEL:n
muuttamisesta.

Yleiskirjeessd n:o 2? tiedotettiin, ettd
Kansaneldkelaitos tiist?iliihin ilmoittaa
ElSketurvakeskukselle - ja Eldketur-
vakeskus edelleen tytieliikelaitokselle

- paitsi tyiikyvyttdmyyseliikepddtcik-

sistd mycis Kansaneliikelaitoksen teke-
mistd tycikyvyttcimyyselSkettii koske-
vista ratkaisuista.

Yleiskirje n:o 28 sisdlsi vuoden 1972
palkkaindeksiluvun ja indeksilld kor-
jatut markkamS.Srdt.

Kaikki luetellut yleiskirjeet jaettiin
tycieliikelaitoksille.

TYOELAKE on tilattavissa mm. Elaketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6,00100 Helsinki 10.Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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