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Opiskellian ia peFheen-
ern5nnEn elEl<elurva

Sen jdlkeen, kun yrittdjdt viime vuonna tulivat ansioeldkejdrjestel-
mdn piiriin, on useassa yhteydessd tuotu esiin, ettd opiskelijat ja
perheenemdnndt ovat viimeiset suuret pelkdn kansaneldkkeen va-
raan jddneet ryhmdt. Opiskelijoiden tydkyvyttrimyys- ja perhe-
eldkkeistd ehti eldkejdrjestelmdkomitea jo jattaa mietinntjn viime
kesdkuun alussa. Toivokaamme, ettd mietintci johtaa mycis lainsiiii-
ddntrjcin mahdollisimman pian. Vaikka komitea on kaavaillut jtirjes-
telmdn rahoitettavaksi kokonaan valtion varoista, ei luulisi miltddn
taholla olevan aihetta tdssd tapauksessa jarruttaa kehitystd valtion-
talouden vaikeuksiin vetoamalla. Jdrjestelmdn kokonaiskustannuk-
set tulisivat olemaan pienet, koska tyrikyvyttcimyys- ja kuoleman-
tapaukset ovat onneksi opiskeluikdisten keskuudessa suhteellisen
harvinaisia. Niissd harvoissa tapauksissa, joissa tdllainen onnetto-
muus sattuu, voisi suunniteltu eliikejdrjestely kuitenkin ratkaise-
vasti muuttaa eldmdnkohtaloa opiskelijan itsensd tai hdnen pien-
ten lastensa kohdalla.

Perheenemdntien ansioeldketurvaa ei eldkejdrjestelmdkomitea
tiettdvdsti vield o1e kdsitellyt. Sensijaan on asiaan kiinnitetty huo-
miota muilla tahoilla kuten erdiden jeirjestcijen keskuudessa. Viime
kevddnd oli mytis Pohjoismaiden Neuvoston sosiaalipoliittisen valio-
kunnan kokouksessa esilld kahden suomalaisen jdsenen aloite, jos-
sa toivottiin toimenpiteitd perheenemdntien sosiaaliturvan paranta-
miseksi mm. ansioeldkkeiden osalta kaikissa Pohjoismaissa. Esitys
ei kuitenkaan saanut vastakaikua kokoukseen kutsuttujen pohjois-
maisten naisjdrjesttijen edustajien taholta. He katsoivat, ettd "per-
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heenemdntS"-kdsitteen kdyttdminen erityisetujen perusteena sosiaa-
liturvassa olisi omiaan korostamaan eikd poistamaan perinteistd
roolijakoa sukupuolten viililld. Tavoitteena tulisi pikemminkin olla,
ettii kaikille niille henkiltiille - riippumatta sukupuolesta ja ase-
masta perheessd - jotka joutuvat olemaan poissa ansiotytistii pien-
ten lasten, sairaiden perheenjdsenten tai vanhusten vaatiman hoi-
don takia, jtirjestettiiisiin mahdollisuus ansioeldkkeen kartuttami-
seen my6s kotona ty<iskentelyn ajalta. Tdhdn joukkoonhan kuuluu
perheenemdntien lisdksi esim. iakkeita vanhempiaan tai orpoja si-
saruksiaan hoitavia naimattomia henkilciitS.

Ansioeldketurvaa ei kotitaloustydtd omassa perheessd suoritta-
ville henkilciille ole toistaiseksi missiidn jtirjestetty. MeillS Pohjois-
maissa tilanne on useimpiin muihin maihin verrattuna sikiili pa-
rempi, ettd kansanelSke takaa joka tapauksessa tietyn perusturvan
jokaiselle. Niissd maissa, joissa kaikki eldkkeet ovat ansioeliikkeitd
eikd vastaavaa perusturvaa o1e, on ldhttikohtana perheenementien
osalta ollut ajatus, ettd miehen eldke turvaa mycis vaimon toimeen-
tulon ja kuolemantapauksessa sen tekee perhe-eldke. Muut kotona
tydskentelevAt henkikit jdiiviit kuitenkin usein viiliinputoajiksi, joi-
den asema on varsin turvaton, ja samoin voi kdydti vaimolle avio-
eron sattuessa. Ldnsi-Saksassa on dskettdin tehty esitys, jonka mu-
kaan avioeron yhteydessd olisi jaettava avioliiton aikana kerty-
neet eliikeoikeudet puoliksi puolisoiden kesken. Perheenemdntii, jol-
le ei ole kertynyt omaa eleketurvaa, saisi ndin ollen tililleen puo-
let miehensii eldkeoikeudesta. Tdllainen jdrjestely ratkaisisi kuiten-
kin vain erddn osan niistd tapauksista, joissa kotitydhdn jddminen
voi muodostua eldketrrrvan kannalta kohtalokkaaksi ja joita kan-
saneldkkeestd huolimatta esintyy myiis meilld. Sellaiselle henkiltjl-
Ie, joka on vaikka vdliaikaisestikin uhrautunut omaisiaan hoita-
maan, saattaa uhraus muodostua paljon ajateltua raskaammaksi
oman sairauden sattuessa, ja ansiotydstd poissaolo on ehtinyt kat-
kaista oikeuden tulevan ajan huomioonottamiseen tydkyvyttcimyys-
eldkkeessd. Keinoja ndiden eldketurvan aukkojen korjaamiseksi
olisikin ryhdyttdvd vakavasti etsimddn.
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JUSSI LINNAMO

El5keiSniestel rn ien kehilt5rn isen
aian kohtaisia kysy rtryksi5*)

Eldkejdrjestelmdkomitea on tycisken-
nellyt kolme vuotta. Tdnd aikana on
osamietinttijd valmistunut kahdeksan.
Puhtaasti muodolliselta kannalta kat-
sottuna eliikejdrjestelmdkomitea on yI-
ldpitdnyt normaalia suomalaista komi-
teavauhtia. Eliikejiirjestelm5kysymyk-
sen perusongelmiin ei komitea o1e voi-
nut toistaiseksi puuttua. Voidaan jopa
sanoa, ettii komitea on monimutkais-
tanut suomalaista eldkejtirjestelmdd
sen asemasta, ettd se olisi sitd yksin-
kertaistanut.

Eldkejdrjestelmdkomitea on asetta-
miskirjelmiinsii mukaisesti kahdeksassa
toistaiseksi julkaisemassaan osamietin-
ndssd joutunut pysyttelemddn ehdo-
tuksissa, joiden tarkoituksena on ollut
varmistaa nykyisin kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevien toimeentulon
turvaaminen. Tdmd on puolestaan mer-

kinnyt, ettd tdhdnastiset ehdotukset
ovat keskittyneet todella kaikkein kii-
reellisimpiin kysymyksiin.

Ensimmdinen ja neljds osamietint<i
kosketteli sotainvalidikysymyksiii. Mo-
Iemmat mietinntit ovat johtaneet lain-
sddddntcitoimiin. Erilliskysymyksind
ovat invaliditeettiin, erityisesti sotain-
validiteettiin, kytkeytyvtit eldkeasiat
jo poissa komitean tyciohjelmasta. Td-
md ei estd sit6, etteiviitkti invaLidien
erityisongelmat saattaisi tulla esille
vield jonkin muun asian yhteydessS.

Eliikejiirjestelmdkomitean kolmas ja
viides osamietintci kiisittelivdt sotave-
teraanikysymystd. Edellinen niistii joh-
ti lainsiiiiddnttitin jokseenkin komitean
esittdmdssd muodossa. Jiilkimmdinen
mietintci on johtamassa lainsdiiddntcitin,
tosin kokonaan toisessa muodossa kuin
komitea esitti. Komitean enemmistcin
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jatkuvasti esittdmdn kdsityksen mu-
kaan sotaveteraanieldkkeen kdsittely oli
tullut vahingossa eliikejdrjestelmdko-
mitealle. Ilmeisesti sitd ei haluttukaan
mieltdd sosiaalieldkkeend, vaan palk-
kasotureiden vanhentuneiden palkka-
saatavien omalaatuisena ulosottona. It-
se komitean piirissd ei kukaan kai-
vanne sotaveteraanikysymysten uudel-
leenkdsittelyd. Se oli nimittdin ainoa
kerta, jolloin komitean sisdisessd tycis-
sd ilmapiiri pddsi tulehtumaan.

Komitean toisessa osamietinncissd
csitettiin asumistukea ja tukilisein ko-
rottamista. Esitykset johtivat lainsSS-
ddntcicin. Asumistuen tarpeellisuudesta
sosiaalivakuutusmuotona ei liene endd
erimielisyyttd. Sen piirissh on telle
hetkellii n. 50 000 eldkkeensaajaa. On
kieltdmdttin tosiseikka, ettd asumistu-
kijArjestelmdstd hycityvdt eniten asu-
tuskeskusten vuokra-asunnoissa eldvdt
vanhukset ja tycikyvyttcimAt. Toisaalta
suoritetuissa selvityksissd kSvi kiistat-
tomasti esille se tosiseikka, ettd asun-
tokustannukset olivat nimenomaan ne
menoerdt, jotka eldkeldisten kulutus-
budjeteissa tdysin joustamattomina
johtivat kohtuuttoman pieniin mahdol-
lisuuksiin elintarvikkeiden ja muiden
viilttiimdttcimyystavaroiden kulutuksen
kohdalla. Samanaikaisesti asumistuki-
jdrjestelmdn luomisen ohella korotet-
tiin tukilisiii. Telle hetkelld niiden eld-
keldisten tulotaso, joilla ei ole mitddn
muuta tuloa eldkkeensd lisriksi, on mel-
ko ldhe115 tycimarkkinoiden alimpien
palkkaluol<kien tuloja verot huomioon-
ottaen. Voidaan tdydellii syyllii sanoa,
ettd ndmd tulot ovat pienet, mutta sa-
maan hengenvetoon on todettava, ettd
kciyhimpien henkilciiden tulot Suomes-

sa, riippumatta siitd, ovatko he eliike-
ldisid vai eivdt, ovat pienet.

Kun Suomen kansan tulo- ja kulu-
tustutkimuksen tiedot Tilastokeskuk-
sessa ovat kdytettdvissd, on eliikejdr-
jestelmdkomitean epdilemdttd otettava
uudelleen kantaa eldkkeiden yleista-
soa koskeviin kysymyksiin. Tdllciin
voidaan luotettavasti selvittdd eri-
laisten eldkeldisruokakuntien kulutus-
mahdollisuuksien erot eri paikka-
kuntien vdlillti. Jos aihetta siihen ilme-
nee, on tietenkin silloin syytd tarkistaa
kalleuspaikkaluokittelu sekd tukiosien
ettd asumistukien osalta. Toistaiseksi
ei itse komitea ole tehnyt mitddn tut-
kimustycitd selvittddkseen harvaanasut-
tujen seutujen eldkeldisten kulutusbud-
jetteihin sisdltyvid erilliskustannuksia.
On mahdollista, jopa luultavaakin,
ettd heille muodostavat vdltttimiitt<i-
mdt asioimismatkat ldhimpiin palvelu-
keskuksiin ehkd merkittdvdn menoli-
sdn. Toivottavasti tdmdkin asia on sel-
vitettdvissd Suomen kansan kulutus-
tutkimuksen avulla. Ldhimmdn vuoden
aikana ei kuitenkaan eldkejdrjestelmd-
komiteasta ole odotettavissa mitddn
merkittdvdmpiiii edellii esitettyjd asioi-
ta koskevaa ehdotusta.

Puolison tulon etuoikeusrajen korot-
taminen kansaneldkejdrjestelmdssd on
mennyt melko tarkkaan huomaamatta
ohi. Se on kuitenkin ollut ilmeisesti
siind mddrin muita etuoikeutettuja tu-
loja koskevan keskustelun varjosta-
maa, ettei sen merkitystd ole oikein ta-
juttu. Kiisitykseni mukaan se on ollut
sellaisenaan merkityksellinen monelle
vdhdvaraiselle perheelle, jossa toinen
aviopuolisoista on ollut eldkkeelld ja
toinen ollut pienpalkkaisessa tycissd.
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Eliikejdrjestelmiikomitea ei ole vield
voinut paneutua yksityiskohtaisemmin
arkaan etuoikeutettujen tulojen ja
omaisuuden kdsittelykysymykseen.
Oleellinen osa rintamamieseliikekiis-
tasta on itse asiassa etuoikeutetun tu-
lon ja omaisuuden miidrittelyissii ja
mddrittdmisessd olevia tdmdnhetkisten
epdjohdonmukaisuuksien heijastumia.
On selvdd, ettii esim. Kansaneldkelai-
toksen omat tutkimukset niistd henki-
ItiistS, jotka saavat pelkdn perusosan
eldkkeendAn, ovat jossain mddrin sel-
ventdneet ndiden henkiltiiden nykyi-
sid muita tuloliihteitd. Kiusallisena ja
sitkednd, ndin muodoin mycis todelli-
sena ongelmana, on jatkuvasti pulpah-
tanut esille huoltoapulain 5 $:n mukai-
sen eldkkeen rajattu etuoikeus. Tiimdn
tuntevat varsinkin kipeiisti ne henki-
lcit, joiden syntymdvuosi on ollut tyci-
eliikelakien maagisen 1897 pahemmal-
la puolella. Kuten ja totesin, etuoikeus-
kysymykset eivdt ole kokonaisuudes-
saan vield olleet keskustelun kohteena.
LisiiA tutkimuksia tarvitaan.

Tytittdmyyseldke, jota eldkejiirjestel-
mdkomitea esitti kuluvan vuoden hel-
mikuussa, saattaa muodostua periaat-
teellisesti erittiiin tdrkedksi sosiaaliva-
kuutusmuodoksi. Telle en suinkaan
tarkoita sitd, ettd koko laaja tydttci-
myyden ja tyiikyvyttdmyyden viilillii
oleva vdlimaasto voitaisiin turvata
tdmiin vaatimattoman esityksen avulla.
Kysymyksen ytimenii on tietenkin se,
ettii tytivoimaviranomaisten mielestii
tycillistettiivd tai uudelleenkoulutetta-
va henkilti on aina sellainen, ettd hiin
pystyy tekemiiiin sitii suhteellisen ra-
joitettua tyiitS, joka tyiivoimaviran-
omaisten tarjottavana on ollut. Sosiaa-

livakuutuksen kannalta on taas tyd-
kyvyttin henkilci normaalisti ollut sel-
Iainen, jonka tydkyvyttdmyydellA on
selvd lddketieteellinen oirearvo. Niiin
ollen on tytillisyyspoliittisesti rakenne-
tun tydttcimyysvakuutus-, uudelleen-
koulutus- ja ty<ihtinsijoittamisverkos-
ton ja tydkyvyttcimyysvakuutuksen vii-
Iille jiiiinyt helposti joukko puoli-
kuntoisia henkilciitd, jotka ovat koke-
neet suomalaisen tydllisyys- ja sosiaali-
turvapolitiikan luukulta luukulle kul-
kemisena ja lopulta jiirjestelmien vd-
liin putoamisena. Erityisen suuret ris-
kit tiihiin on ollut ikiiiintyneilld tycinte-
kijdille, jotka syystd tai toisesta ovat
joutuneet tytitt<imiksi. Ikd on heitd es-
tiinyt ottamasta vastaan tytillisyysvi-
ranomaisten tarjoamia tytipaikkoja.
Uudelleenkoulutus on heiddn kohdal-
laan vain harvoin tullut kysymykseen.
Vanhuus on tullut vaivoineen, mutta
vaivat eivdt ole olleet riittdvdn selvid,
jotta he olisivat pddsseet tytikyvyttti-
myyseldkkeelle. Eliikejiirjestelmiikomi-
tean esitys tdhtdsi juuri ndiden henki-
lciiden elannon turvaamiseen.

Kolmen valtion komitean, eliikejtir-
jestelmiikomitean, ty<ittcimyysvakuu-
tuskomitean ja ty<illisyyslainsddddnttj-
komitean yhteistyti oli melko sauma-
tonta. On toivottavaa, ettd toisaalta so-
siaali- ja terveysministeritin ja toisaal-
ta ty6voimaministeridn yhteistyti jat-
kossa tulee niin saumattomaksi, ettii
enin osa vajaakuntoisista nuoremmista-
kin henkiltjistii liiytEiii paikkansa tyiivoi-
massa, uudelleenkoulutettavina, tydt-
tcimyysvakuutuksen saajina tai tyiiky-
vyttcimyyseldkkeellii. On kuitenkin sel-
vdd, etteivdt sosiaalivakuutuksen ver-
kon silmukat voi koskaan olla niin 'ti-
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heitd, etteikd joku monien erilaisten
yhteensattumien vaivaama huono-osai-
nen joutuisi myds turvaamaan sosiaali-
huoltoon. Sen pddtarkoituksena ei kui-
tenkaan voi olla ihmisten jatkuva eldt-
tdminen, vaan sellaisten erityispalve-
lusten tarjoaminen, joiden tarpeen ris-
kid ei juuri kiiy vakuuttaminen.

Yhteiskunnassamme on erds riski-
ryhmd, joka kasvaa jatkuvasti, mutta
jonka ty<ikyvyttcimyyssuoja on heikos-
ti jiirjestetty. Tarkoitan tAlld peruskou-
lun jdlkeen opiskelevia henkildii. Ny-
kyisessd yhteiskunnassamme heitd on
n. 150 000. Heillti on ainakin tilapiiisiii
kontakteja tydeldmdiin ja siind ominai-
suudessa he tulevat mytis tilapdisesti
tyrieliikejiirjestelmien vakuutussuojan
alaisiksi. Koska opiskelijoiden ansiot
ovat pienet ja tydsuhteet opiskelun
ohessa lyhyet, ei eldkesuojaa kuiten-
kaan kerry riittiivdsti. Eliikejiirjestel-
mdkomitea valmisteli kevddn aikana
lakiesityksen opiskelijain ty<ikyvyttti-
myys- ja perhe-eldkkeestd. Jo aikai-
semmin on tietenkin eldke- ja koulu-
tuspolitiikan yhteys tullut esille erilai-
sissa kuntouttamisohjelmissa. Te[e
kertaa laadittavana olevan esityksen
varsinaisiksi pulmiksi ovat muodostu-
neet kysymykset siitii, mikii on ns.
opiskelijan palkka ja mitEi riskiii vas-
taan opiskelija halutaan vakuuttaa.
Eliikejiirjestelmdkomitea on pyrkinyt
ratkaisemaan kysymyksen melko yksi-
viivaisesti. Riski, jota vastaan opiske-
lija halutaan vakuuttaa, on se kuvitel-
tu tulonmenetys tulosta, jonka opiske-
lija olisi ilmeisesti saanut, jos hdn olisi
ollut opiskelun sijasta ansiotytissd tai
yrittiij iinti viilittcimtisti ennen tydkyvyt-
tdmyyttd aiheutuvan tapahtuman syn-

tymistd. Opiskelijan palkkakysymystii
ei tietenkdiin pyritd ratkaisemaan eliik-
keestii kdsin ldhtien.

Nyt esitetty rakenne edellyttiid sitii,
ettii arvioidaan piiiillisin puolin, pal-
jonko opiskelija olisi voinut saada palk-
kaa hdnen suorittamansa tutkinnot tai
opintojen vaihe huomioon ottaen, jos
hdn olisi jiidnyt ansiotytihdn. Periaat-
teessa nditd laskennallisia palkkoja oli-
si tietenkin rajaton mddrd. Jdrjestel-
mdn yksinkertaistamiseksi esitettiin
kuitenkin vain neljd erillistd elSketa-
soa. On jossain miidrin kiistanalaista,
voidaanko koko asia kuitata ndin kaa-
vamaisesti. Jdrjestelmdn hallintokus-
tannusten kurissa pitdmiseksi on kui-
tenkin ilmeisesti mentdvii suhteellisen
kaavamaisiin ratkaisuihin. Kokonaisuu-
dessaanhan opiskelijain eliikejiirjestel-
mdstd tulee halpa jtirjestelmd,, sillii
opiskelijaikdluokkien tytikyvytttimyys-
riskit ovat toki pienet.

Opiskelijaeliikejiirjestelmiistd ei mis-
sddn tapauksessa saa tulla mikiiiin tiiyt-
tymdttdmien toiveiden vakuutusjdrjes-
telmH,. On selviid, ettd opiskeluaikana
sattunut tycikyvytttimyyden aiheuttava
tapahtuma saattaa estdd tulevaisuudes-
sa suurtenkin tulojen syntymisen. Ndi-
den suurten tulojen syntymisen yksi-
killinen todenndkdisyys on kuitenkin
todistamattomissa. ltsestddn selvee on
s€, ettd opiskelijaeliikkeen tarkoituk-
sena on kattaa kaikki peruskoulun jdI-
keen tapahtuvat opiskelumuodot. Se ei
suinkaan tule rajoittumaan vain kor-
keakouluihin. Niikisin opiskelijaeliike-
jdrjestelmdssd mytis suhteellisen suu-
ren periaatteellisen merkityksen siitd-
kin huolimatta, ettd se muodostuu yh-
teiskunnalle halvaksi. Opiskelu on mycis
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kansalaisen tydkuntoon liittyvd tapah-
tuma eikd vain yksilcillinen huvi.

Eldketurvakeskuksessa ja erdissd
muissa tutkimuslaitoksissa on viime
vuosien aikana tehty erittiiin ansiokas-
ta tutkimustyiitd, jonka tarkoituksena
on ollut selvittdd erdiden vaarallisten
ammattien sairastuvuusriski ja eliik-
keellepddsyasenteet. Niiistii on tullut
kieltiimiittd paljon uutta valaistusta
moniin komplisoituneisiin kysymyksiin.
On selvdd, ettd erddt ammatit ovat
luonteeltaan sellaisia, ettei niistd juuri
eldkkeelle siirrytd. Asianomaiset siir-
tyvdt aikaisemmin joko joihinkin v6-
hemmdn kuluttaviin, mutta useimmi-
ten myds heikosti palkattuihin ammat-
teihin tai sitten tycikyvyttrimyyden ta-
kia eivdt lainkaan siirry vanhuuselSk-
keelle.

Tiilld hetkelld kuitenkin, tutkimuk-
sen ollessa keskenerdistd, on huomatta-
va vaara siitii, ettd yhd useampien am-
mattien harjoittajat saattavat katsoa
arvovaltasyiden vaativan sen, ettd juu-
ri heiddn ammattinsa julistettaisiin
erittdin kuluttavaksi. Tiimii merkitsisi
yleisen eliikeidn laskua. Lukuunotta-
matta sitii tosiseikkaa, ettei jtiljelle
jiiiinyt tytiikdinen vdesttj jaksaisi kan-
taa pidentyneen koulutusiiin ja alen-
tuneen eldkeiiin aiheuttamaa rasitusta,
ei ole niinkiiiin selvdd, ettii ihmiset
yleensd olisivat halukkaita siirtymiidn
ennenaikaiselle eldkkeelle. Tydeliimii
rasittavuudestaan huolimatta antaa in-
himillisesti ottaen mahdollisuuden sii-
hen mddrddn kontakteja muihin ihmi-
siin, ettii se ei olisi korvattavissa ny-
kyisen eliikeliiisten viihtyvyyspolitii-
kan keinoilla.

Eliikejdrjestelmdkomitea on tietoinen

kaivosmiesten, valimojen tydntekijtii-
den, kirjatydntekijdiden, metsdtydmies-
ten ja sukeltajien erikoisongelmista.
Eliikejiirjestelmdkomitea ei kuitenkaan

- enempdd kuin kukaan muukaan ta-
savallassa - tunne samassa mddrin
esim. kuorma-autonkuljettajain, ah-
tausalan tycintekijriiden, rakennustyti-
miesten, eriiiden kemiallisen alan tycin-
tekijciiden ja sahamiesten vaikeuksia,
erditd umpimiihkiiisid esimerkkejd poi-
miakseni.

On mahdollista, ettii on vdlttiimiittin-
td ainakin viiliaikaisratkaisuna tutkia
osatycikyvyttdmyyseliikettd. Eltikejiir-
jestelmdkomiteassa on tdstti asiasta
kiiyty melko laaja keskustelu, ja tar-
koituksena on ennen syksyd saada ai-
kaan jonkinlainen ratkaisu siitd, onko
ttillii tiellii yleensd etenemismahdolli-
suuksia. Jo tdilii hetkellii on selvdd, et-
tei osatydkyvyttiimyyseliike ole yhdis-
tettiivissd kansanelSkejdrjestelmddn.
Sen sijaan tytieliikejiirjestelmiin se oli-
si istutettavissa. Jdrjestelmii siis edel-
lyttdisi sitd, ettii sekd kuntouttamis-
vaiheen aikana ettd kunnon heikettyii
vakuutettu ei kokisi tulotason romah-
dusta. Olen valmis mydntdmdln, ettei
komiteassa ole vield mitdiin valmista
kantaa asiasta. Tekniikka on jokseen-
kin pitkiille tutkittu ja tuntien tyiielii-
kejdrjestelmdn teknisen valmiuden oli-
si lakiesitys toteutettavissa melko no-
peasti, jos sellainen annetaan ja edus-
kunnassa hyvdksytddn.

Korostan erityisesti, ettii tdllainen
jiirjestelmii tuskin kaikilta osin tulisi
pysyviiiseksi, mutta ainakin kuntou-
tettaville se saattaisi tuoda ratkaisun
kaikissa invaliditeettijdrjestelmisse ole-
viin puutteellisuuksiin.
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Mainitsin jo alussa, ett6 tosiasiassa
eldkejdrjestelmdmme tuntuu vain mo-
nimutkaistuvan. Monimutkaistumisen
estdminen ja syrjdryhmien toimeentu-
lon turvaaminen ovat kuitenkin risti-
riitaisia tavoitteita. PaIjon puhuttu ta-
saeldkejdrjestelmd toteuttaisi tdllii het-
kellS yhteiskunnallista vddryyttii, kos-
ka kaikki eldkeldiset eivdt suinkaan
ole muita tuloja tai omaisuutta vailla
olevia. TasaelSkejdrjestelmd olisi tie-
tenkin teknisesti helppo jdrjestelmd,
mutta se ei suinkaan ole yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden takaaja.
Tyrieliikejdrjestelmd on jo niin monin
sitein nivoutunut Suomessa harjoitet-
tavaan tulopolitiikkaan, ettd sen pur-
kaminen on toivotonta eikd edes toi-
vottavaakaan. Kokonaan eri asia on se,

eik6 tydeliikejiirjestelmen karttuvien
rahastojen kiiyttcitapoja voisi tehdd ny-
kyistii joustavammaksi. Tdmdn asian
pohtiminen ei kuitenkaan kuulu eldke-
j iirj estelmiikomitealle.

Erds kansalaisen kannalta jiirjestel-
mien yksinkertaistamista merkitsevd
kysymys on selvitettdviind. Tarkoitan
tdlld valitusmenetelmien yhdenmukais-
tamista. Sekd oikeusturva- ettii eldke-
politiikan kannalta olemme menemds-
sd hakoteille, jos eri jiirjestelmistd tu-
lee erilaisia tycikyvyttcimyyspiidt<iksiii.

On kai toivottavaa, ettii jos joku edun-
saaja on todettu yhdessii jiirjestelmdssd
tyiikyvytttimdksi, niin hiin ei saa
muuta piidttistii toisessa jdrjestelmiissd.
Telle hetkellii valtion eliikejiirjestel-
mien mukaan saaminen tdhdn uudis-
tukseen tuntuu teknisesti vaikeim-
malta tehtdvdltii.

Itse eldkejdrjestelmien uudistuksen
aika ei ole vielii tullut. Ttihtin tarvitaan
vielS runsaasti tutkimustoimintaa, sel-
vityksiii ja asenteiden muuttumista. On
kuitenkin sanottava, etteivdt nykyiset
jdrjestelmdt ole suinkaan kelvottomia
eldketurvan kannalta. Niiden heikkous
on ldydettiivissii ldhinnd vaikeaselkoi-
suudessa ja siinii, etteivdt kansalaiset
tiedd tdsmdlleen oikeuksiaan. On niiin
ollen makukysymys, halutaanko suur-
ta tietoisuutta ja heikkoa jiirjestelmiiii
vai pientd tietoisuutta ja toimivaa jtir-
jestelmdd. Eliikekysymyksen kytkey-
tyminen matalapalkkoihin ja pieniin
ansioihin on kovin avoin kysymys yhii
edelleen. Tdmdn auttamiseksi tarvittai-
siin lisdd tietoa mm. tytieldmdn minimi-
palkoista. Sitti ei ole vielii saatavissa.

Tietomme Iisridntyvdt piiivii ptiiviil-
tii. Toivokaamme, ettd taitomme kehit-
tdd jdrjestelmiii kasvaisivat ainakin sa-
maa vauhtia.
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JOR,MA LEINONEN

N u rrrenotietoia tyiiel6kkeiden
lap:sikonoluksesla

Lapsikorotus Iiitettiin tydeldkejtirjes-
telmdn etuuksiin kuluvan vuoden hei-
ndkuun alussa. Lasta huoltavan tyciky-
vyttdmdn ja vanhuksen eldkkeeseen td-
md merkitsi 20 tai 40 0/o:n lisdystd. Ar-
vion mukaan lapsikorotukseen oikeu-
tettuja eldkkeensaajia on kaikkiaan
noin 20 000.

Lapsikorotuksesta aiheutuva eldke-
menojen lisdys on ensimmdisen puolen-
vuoden aikana noin 6 milj. markkaa.

Kesdkuun loppuun mennessd Eliike-
turvakeskukseen oli saapunut tieto lti-
hes 12 000 myiinnetystd lapsikorotuk-
sesta. Ndistd poimitun 1 000 kappaleen
otoksen perusteella pyrittiin saamaan
yleiskuva siitd, millainen merkitys lap-
sikorotuksella on eri eldkkeensaajaryh-
missii. Seuraavassa esitetdiin eriiiti
otoksesta laskettuja lukuja. Luvut ei-

vdt ole lopullisia, silld otantahetkelld
saapumattomat ilmoitukset eivdt ja-
kaannu tasaisesti eri elSkelaitosten kes-
ken. Ndin otoksessa saattaa jokin ryh-
md olla yliedustettu ja saatu kokonais-
kuva vastaavasti vddristynyt.

Tarkempia numerotietoja ty<ieliikkei-
den lapsikorotuksesta saataneen vasta
vuoden kuluttua.

1. Lapsikorotuksen yleisyys eri
elSkkeensaa jaryhmissii
Lapsikorotuksen esiintymistd tutkittiin
eldkelajien, sukupuolen ja idn mukaan.
Lisdksi kiinnitettiin huomiota siihen,
oliko kysymyksessd yhden lapsen vai
useampien lasten perusteella mydnnet-
ty lopsikorotus. Lakikohtainen jaottelu
oli mahdollinen vain erdissii suurim-
missa ryhmiss5.
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Vanhuus- ja ty<ikyvyttcimyyseldkkei-
den kesken lapsikorotukset jakaantui-
vat siten, ettd kaikista korotuksista tu-
li yhdeksdn kymmenesosaa tyrikyvyt-
tdmyysel6kkeisiin ja yksi kymmenes-
osa vanhuuseldkkeisiin. Korotuksen
saaneista tycikyvyttcimyyseliikeldisistd
o1i miehiS 84 0/o ja vanhuuseldkeldisid
perdti 99 0/0. Tdmd. merkitsee sitd, ettd
noin joka kolmas tyrikyvytcin mies saa
lapsikorotuksen ja tydkyvyttdmistri
naisista suunnilleen joka seitsemds.
Vanhuuseldkkeeseen korotus tulee vain
neljdlle miehelle sadasta ja yhdelle nai-
selle tuhannesta.

Kuviossa 1 on esitetty lapsikorotuk-
seen oikeutettujen tycikyvyttcimvys-
eltikkeensaajien prosenttinen ikdjakau-
tuma. Kuvioon on otettu vertailun
vuoksi mukaan vastaava ikdjakautuma
kaikista tycikyvyttrimyyseldkkeen saa-
jista 31. 12. 19?0.

Kuvio 1. Tyiikyvytttimyyseltikkeiden
jakautuminen ikiiryhmittiiin

Lapsikorotuksen saajista on yksilap-
sisia noin 45 0/0. Tycikyvytttimyyseldk-
keissd yksilapsisten osuus on 43 0/o ja
vanhuuseldkkeissd 67 o/0.

2. Lapsikorotuksen suuruus

Lapsikorotuksen suuruus on Iaskettu
korotetun eldkkeen perusteella siten,
ettd Iapsikorotuksen mddrdnd on pi-
detty yhtd kuudesosaa tai kahta seitse-
mdsosaa eldkkeen mddrdstd sen mu-
kaan, onko korotukseen oikeuttavia
lapsia vksi vai useampia. Yhteensovi-
tusta ei ole otettu huomioon, silld se
esiintyi vain yhdeksdssd tapauksessa
tuhannesta.

TEL-tyrikyvyttrimyyseldkkeissd kes-
kimddrdinen lapsikorotus on yksilapsi-
silla 55 mk/kk ja useampilapsisilla 92
mk/kk. LEL-tycikyvytttimyyseldkkeissd
vastaavat luvut ovat 28 mk/kk ja 56
mk/kk sekd kaikissa tycikyvyttrimyys-
eldkkeissd 35 mk/kk ja 83 mk/kk. Kes-
kimddrdisen tycikyvyttrimyyseldkkeen
lapsikorotukseksi saadaan ndistd lu-
vuista laskemalla 51 mk/kk.

Kaikkien 31. 3. 1971 maksettavien
tydkyvytt<imyyseliikkeiden suuruus oli
176 mk/kk. Tiistii liihtemdlld lapsiko-
rotuksen keskimddrdiseksi suuruudeksi
saataisiin yksilapsisilla 35 mk/kk ja
useampilapsisilla 70 mk/kk.

Vanhuuseldkkeissd oli keskimddrHi-
nen lapsikorotus yhdestd lapsesta 30
mk/kk ja kahdesta tai useammasta lap-
sesta 46 mk/kk eli kaikilla keskimdS-
rin 35 mk/kk. Kaikkien vanhuuselek-
keiden keskimdiirdinen suuruus oli
maaliskuussa 200 mk/kk, josta lasket-
tuina vastaavat luvut olisivat 40 mk/
kk ja 80 mk/kk.
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Jakautumia vertaamalla ndhdiiiin, et-
td lapsikorotus on yleisin 35-44 vuo-
tiaiden tyrikyvyttcimyysel5kkeiss6.
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3. Korotetun elIkkeen suuruus

Kuviossa 2 on esitetty lapsikorotettu-
jen tytikyvyttdmyyseliikkeiden prosent-
tinen suuruusjakautuma sekd 31. 12.
1970 voimassa olleiden kaikkien tyiiky-
vyttcimyyseliikkeiden prosenttinen suu-
ruusjakautuma vuoden 1971 tasoon kor-
jattuna.

Kuvio 2, TyiikyvyttiimyyselSkkeiden
iakaantuminen el5kkeen suuruuden
mukaan

vdhdisempien tytikyvytttimyyseldkkei-
den osalle.

Lasta huoltavien vanhuuselSkkeen-
saajien keskimddrdinen eldke on niin
alhainen, ettd korotuksen jdlkeenkin
keskiarvo on vain 154 mkikk. Kaik-
kien vanhuuseldkkeensaajien keski-
mddrdinen, ilman lapsikorotusta lasket-
tu eldke on 200 mk/kk, joten lapsiko-
rotuskaan ei riittdnyt kohottamaan las-
ta huoltavien eldkkeitd muiden eldk-
keiden tasolle.

Lapsikorotetun vanhuuseldkkeen al-
haista keskiarvoa selittiid se, ettti otok-
seen sattuneista eldkkeistd oli y1i puo-
let tycieldkekassojen myiintdmid. Kaik-
kien LEl-vanhuuseldkkeiden keskiar-
vo oli maaliskuun lopussa nimittiiin 118

mk/kk.

4. Yhteenveto

Edellii esitetyn perusteella voidaan to-
deta, ettd lapsikorotus merkitsee huo-
mattavaa toimeentulomahdollisuuksien
paranemista lasta huoltaville elSkkeen-
saajille, ryhmdlle jonka eliikkeet ovat
tdhdn asti olleet muita eliikkeitd hie-
man pienemmdt. Huolimatta eldkelai-
tosten tuntuvasta ty6nlisdyksestii tiiyt-
tdd lapsikorotus hyvin paikkansa ty6-
eliikejdrjestelmdn etuuksia parannet-
taessa.

f99 10f199 200-299 300'-399 400' 499 500- tln<e '.k \k
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lapsi korotetut tyokyvyttomyyseldkkeet,
keskimaarin 215 mk/kk
kaikki ty6kyvyttomyyselakkeet ilman
lapsikorotusta keskimaarin 176 mk/kk

Kuvion mukainen lapsikorotettujen
tyrikyvyttcimyyseldkkeiden keskiarvo
2L5 mk/kk on 22olo suuremPi kuin
kaikkien tycikyvyttcimyyseliikkeiden iI-
man lapsikorotusta laskettu keskiarvo.
Lapsikorotettuj en tycikyvytt<imyyseliik-
keiden saajista on 43 0/o yksilapsisia,
joten keskimddrdiseksi lapsikorotuk-
seksi tulee 31 0/0. Niiyttdd siis siltd, ettd
lapsikorotus on tullut keskimddrdistd
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MARGARETHA AARNIO

Hollannin
ty6 e I E k eiEi ni este I rn 5nerityispiinleitE

Tdmdn lehden viime numerossa esitel-
tiin Hollannin sosiaaliturvaa kokonai-
suudessaan, ja siind yhteydessd oli
myds lyhyt selostus sikdldisestd tyci-
eldkejdrjestelmdstS. Seuraavassa pala-
taan viel6 asiaan kdsittelemdllii hie-
man yksityiskohtaisemmin erditd tdlle
tydmarkkinaosapuolten aikaansaamalle
ja niiden vahvasti kdsissiidn pitiimdlle
jiirjestelmdlle ominaisia erityispiirteitd.

Taustaksi seuraavassa esitetylle tois-
tettakoon tdssd, ettd 1940-luvun lop-
puun mennessd oli Hollantiin syntynyt
tyrimarkkinaosapuolten toimeliaisuuden
tuloksena lukuisa joukko silloista laki-
sddteistd eldketurvaa tiiydenttivid jtir-
jestelyjii, toisaalta ammattialoittaisia
eldkekassoja toisaalta yrityskohtaisia
jiirjestelyjd. NAitti silmiilldpitden sdd-
dettiin vuonna 1949 kaksi lakia, "Laki
ammattialoittaisista eldkekassoista" ja
"Eldkekassa- ja siidstcikassalaki". Tdstd
alkoi Hollannin tytieldkejiirjestelmdn
kehittyminen nykyiseen muotoonsa.

TytieliikejHrjestelyn pakolliseksi
julistaminen
Laki ammattialoittaisista eldkekassois-
ta antaa sosiaali- ja terveysministerille
valtuudet julistaa alan eldkekassaan
kuuluminen pakolliseksi kaikille tie-
tylld elinkeinoeldmdn sektorilla toimi-
ville yrityksille (tai mycis jollekin ra-
joitetummalle ryhmiille ndistd), jos
ministeritin "alaa edustaviksi" katso-
mat tytimarkkinajdrjestiit yhdessd te-
kevdt ttistd muodollisen esityksen.
Edustaviksi katsotaan ne jdrjestcit, jot-
ka sopivat keskenddn alan tyciehtosopi-
muksesta. Tytintekijdjitrjestcijd on tdl-
I<iin mukana vdhintddn kaksi, usein
kolmekin, koska ammattiyhdistysliike
on Hollannissa jakaantunut osiin
konnollisilla perusteilla. Katoliset tydn-
tekijdt ovat yleensd kaikilla aloilla
muodostaneet omat jdrjesttinsd; muut
voivat lisdksi olla jakaantuneina pro-
testantteihin ja sosialisteihin. Samoin
tycinantajapuolella on tavallista jdrjes-
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tcijen muodostuminen uskonnon perus-
teella.

Ennen pakolliseksi julistamista on
sosiaaliministerin neuvoteltava ko. alan
asioita hoitavan ministerin (esim. teol-
lisuusministerin) ja valtion vakuutus-
tarkastuksen sekii sosiaali- ja talous-
neuvoston kanssa. Voidakseen tulla pa-
kolliseksi on eldkekassan tiiytettiivd tie-
tyt edellytykset. Sen on esitettiivd las-
kuperusteista ja rahastojen riittdvyy-
destd aktuaarin raportti, jonka sosiaa-
Iiministeri hyviiksyy. (Kiiyt5nntissd ra-
portin tarkastaa valtion vakuutustar-
kastus, joka myds jatkuvasti valvoo
eldkekassojen toimintaa.) Kassan sii6n-
ttijen on tiiytettdvti lain vaatimukset
mitd tulee sen toiminnan tavoitteisiin,
hallintoon, rahoitukseen, varojen sijoi-
tukseen, valitusoikeuteen, vakuutukses-
ta vapauttamiseen jne. Kaikki hallinto-
elimet on muodostettava tytinantajien
ja ty<intekijciiden edustajista pariteetti-
periaatteella. Sen sijaan itse el5ketur-
van materiaalisesta sistilliistd kassa saa
piiiittiiii tdysin itsendisesti - sellaista
lakisddteistii peruselSketasoa, jonka
meillti TEL ja LEL mddrittelevdt, ei
Hollannissa tunneta. Tdstd seuraa se,

ettd eliikejiirjestelyn pakolliseksi julis-
tamisen jiilkeen eldkekysymys poistuu
tyciehtosopimusneuvotteluista ja eldke-
turvan parannuksia koskevat tycinteki-
jtiiden vaatimukset jddviit kassan hal-
lintoelimissii olevien tytintekij Fljtirjestti-
jen edustajien hoidettaviksi.

Ministerin pSdttis elSketurvan pakol-
lisuudesta koskee luonnollisesti mytis
jiirjestdytymtitttimiti tyiinantajia ja
tycintekijtiitii, joiden on sen jdlkeen
noudatettava alan eliikekassan sdiinttijfi
ja maksettava sen miiiirliimiit vakuu-

tusmaksut.

Alan eliikekassan j?isenyydestl
vapauttaminen
Sdddettdessd lakia ammattialoittaisista
eldkekassoista liihdettiin siitd periaat-
teesta, ettd olemassaolevaa on kunnioi-
tettava. Jos yrityksessd oli oma-aloit-
teisesti ryhdytty huolehtimaan tycin-
tekijtiiden eldketurvasta - joko perus-
tamalla yrityksen oma eldkekassa tai
ottamalla ryhmdelEikevakuutus vakuu-
tusyhtiiistii - sille katsottiin kuuluvan
oikeus jatkaa tiitii toimintaa alan yhtei-
sen eldkekassan perustamisesta huoli-
matta. Samoin ei katsottu olevan ai-
heellista sekaantua niiden yksityisten
ty<intekijdiden asioihin, jotka itse oli-
vat jo hoitaneet eldketurvansa ottamal-
Ia riittiivdn eldkevakuutuksen.

Tdsti syystii lakiin on otettu miiS-
rdykset siitii, ettii pakollisen eliikekas-
san on mydnnettiivd vapautus jiisenyy-
destiidn yritykselle joka sitti haluaa ja
jonka oma eliikejiirjestely on (tai aio-
taan muuttaa olemaan) ainakin yhtd
hyvii kuin pakollisen kassan jiirjestel-
md. Yrityksen vapauttaminen ei tee
eliikejiirjestelmddn kuulumista sen
ty<intekij<iilIe vapaaehtoiseksi, vaan
ndiden on sen jdlkeen kaikkien kuu-
Iuttava pakollisesti yrityksen oman
eldkejdrjestelyn piiriin. Vapautuksen
mytint6nyt kassa valvoo jatkuvasti yri-
tyksen eldkejdrjestelyd, jotteivdt eldk-
keet jtiii jdlkeen pakollisen kassan ta-
sosta. Yritys, joka on aluksi kuulunut
pakollisen kassan piiriin, voi myohem-
minkin perustaa oman jdrjestelyn ja
anoa sen nojalla vapautusta.

Yksityisille henkil<iille ei sen sijaan
ole mahdollista saada vapautusta endd
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kassaan kerran liityttyddn, vaan vapau-
tus voidaan mycintdd ainoastaan pakol-
Iisen jdrjestelmdn voimaantulon yhtey-
dessd ja vain kahdesta syystd. Perus-
teena voi olla joko ennen pakollisen
eldketurvan voimaantuloa otettu, riit-
tdvdn suuri yksityinen eldkevakuutus
tai syy, jota kutsutaan nimelld "peri-
aatteen kunnioittaminen". Jiilkimmdi-
nen tarkoittaa sitd, ettii henkikid, jon-
ka periaatteet sotivat kaikkia vakuu-
tustoiminnan muotoja vastaan, ei pa-
koteta jdseneksi elSkekassaan. Hdnen
on tiilltjin kuitenkin liityttiivii johonkin
sddstdkasssaan ja sddstettdvd sinne van-
huutensa varalle jatkuvasti vdhintbdn
pakollisen kassan vakuutusmaksua vas-
taava mddrd.

Yrityskohtaisten elilkejdrjestelyjen
rooli
Yrityskohtaisia eliikejdrjestelyjit on ny-
kyisin kdytcissii kolmessa eri merkityk-
sesse. Ensiksikin niillti muutamilla
aloilla, joilla ei vield ole alakohtaista
kassaa ja joiden piirissui arvioidaan ole-
van 200 000-300 000 tycintekijdd, yri-
tyskohtaiset jiirjestelyt hoitavat koko
tvtieldketurvan. Tiirkeimmdt ndistd
aloista ovat kemian- ja sdhkriteknilli-
nen teollisuus sekd erddt kaupan ja
liikenteen sektorit. Sdhkciteknillinen
teollisuus on tyypillinen esimerkki sii-
td, ettd pakollisen tydeliikejiirjestelyn
puuttumisen alalta ei suinkaan aina
tarvitse merkitd huonompia etuja. Td-
mdn alan tycintekijiit eivdt kuulemma
ole edes kiinnostuneita pakollisen ala-
kohtaisen jiirjestelyn perustamisesta,
koska he ovat kdytdnncillisesti katsoen
kaikki Philipsin tytintekijriitii ja Phi-
lipsin kassan antama eldketurva on

huomattavan hyvd. Esim. kaupan ja
liikenteen piirissd yrityskohtaisten jdr-
jestelyjen peittdvyys sen sijaan on ver-
rattain huono.

Toisen yrityskohtaisten jdrjestelyjen
ryhmdn muodostavat edellii selostetun
vapautuksen saaneiden yritysten el6ke-
jiirjestelyt. Ntiissii on sekd vanhastaan
olemassa olleita, ettd mycis uusia, pa-
kollisen kassan perustamisen jdlkeen
syntyneitd. Syynii uusiin jiirjestelyihin
on joko pyrkimys nostaa tycintekijciiden
elSketurva korkeammalle kuin pakolli-
sen kassan tarjoama tai - yrityksen
omaa kassaa perustettaessa halu
saada rahaston varat yrityksen ja sen
tytintekijriiden omaan hallintaan. Usein
lienevdt molemmat syyt yhdessd vai-
kuttaneet asiaan.

Kolmantena ryhmdnd ovat puhtaat
lisdetukassat ja lisiietuvakuutukset.
Yritys ei tdlltjin ole anonut vapautusta
pakollisesta kassasta, vaan on sen an-
taman eldketurvan piiiille rakentanut
oman lisdetujdrjestelyn joko kaikkia
ty<intekijriitddn tai jotakin ryhmdd -usein toimihenkilciitd - varten. Ndmd
henkikit saavat siten eldkettd ainakin
kolmelta taholta, kansanel6kettd "So-
siaalivakuutuspankista", tydelSkettd
alan eldkekassasta ja lisiieliikettii yri-
tyksen kassasta tai sen kiiyttdmdstd va-
kuutusyhtiiistd.

Noin 2/3 yrityskassoista - nimen-
omaan pienemmdt - on turvannut toi-
mintansa ottamalla jdlleenvakuutuksen
henkivakuutusyhti6std. Kaikkiaan on
yritysten omia eldkekassoja yli 1 500.

EISke-edut
Koska ammattialoittaiset kassat itse
piiiittdvdt eliiketurvan sisdlldstd, ovat
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eldkkeiden laskusddnncit ja taso tois-
taiseksi eri aloilla varsin erilaiset. Kdy-
tdnncissd on sekii ansioihin suhteutettu-
ja ettd palkasta riippumattomia, vain
vakuutusajan mukaan mdiirdytyvid
eliikkeitii. Vakuutettujen mldrdlld mi-
tattuna ndmd kaksi eltiketyyppid lie-
nevdt nykyisin suunnilleen yhtii ylei-
siii. Ansioihin suhteutetuissa el5kkeis-
sd on sekd loppupalkan mukaan mdii-
riiytyviii ettd koko vakuutusajan an-
sioihin perustuvia. Tavallisin lasku-
sddntii on, ette vanhuuseldke on (kan-
saneldke mukaanlukien) 1,70-1,750/o
ansiosta vakuutusvuotta kohti maksi-
mina 40 vakuutusvuotta eli ikdvuodet
25-64 vakuutuksen piirissd.

Eldketurvan taso on ammattialoit-
taisissa kassoissa tiillii hetkellii keski-
mdiirin sellainen, ettd nykyisten ak-
tiivien vakuutettujen kokonaisel6ke-
turvan, kansaneldke ja tydeliike yh-
teensd voidaan katsoa vastaavan 50-
70 olo ansioista. (Nykyiset eldkeldiset
eivdt vield ole tdhdn yltiineet). Tavoit-
teena, johon on voimakkaasti liihdetty
pyrkimddn - sqqlimpat kassat etu-
nendssd - on 70 0/o loppupalkasta vas-
taava kokonaiseldke, minimipalkkalai-
silla 100 o/o palkasta.

Yrityskohtaisissa eliikejiirjestelyissd
on eldkkeiden taso toistaiseksi kor-
keampi kuin alakohtaisissa kassoissa.
Etenkin suurimpien yritysten kassat
maksavat varsin hyviii eldkkeitii. Pa-
rasta tasoa edustanevat td115 hetkellii
valtion virkamiesten, opettajien, soti-
laiden ja rautatieldisten erityisjiirjes-
telmiit, joissa eldke - kansaneliike mu-
kaanlukien - on jo yli 70 0/o palkasta.

Yhteisiii piirteitd tybel6keturvassa
ovat seuraavat. Eliike-edut ovat van-

huus- ja perhe-el5ke. Tytikyvyttdmyys-
eliikettii varten on erillinen, erittdin
korkeatasoinen lakisddteinen jiirjestel-
md, mutta koska sen eldkkeet lakkaa-
vat 65 vuoden idssd, antavat useimmat
alakohtaiset eldkekassat jdsenilleen oi-
keuden jatkaa vakuutusta myds tyti-
kyvytttimyyseldkkeensaajina ollessaan,
jottei vanhuuseliike pienenisi. Aloilla,
joilla tyiieliiketurva on pakollinen, ei
sovelleta karenssiaikoja (25 vuoden
mahdollista alaikdrajaa lukuunottamat-
ta) eikd mitddn liiiiketieteellistl kont-
rollia, vaan jokainen uusi ty<intekijd
tulee eliikejirjestelyn piiriin samana
pdiviind jolloin hdn aloittaa tydt. Elii-
keikii on erditii poikkeustapauksia
(esim. kaivosmiehet ja sairaanhoidon
alalla toimivat naiset) lukuunottamatta
65 vuotta. Ansaittu eldketurva siiilyy
alaa tai tytipaikkaa vaihdettaessa. Tdtii
koskevat lain mddrdykset koskevat sekii
ammattialoittaisia ettd yrityskohtaisia
kassoja - my6s vapaaehtoisella pohjal-
la toimivia.

Rahoitus
Rahoitukseen osallistuvat aina tytinan-
taja ja tytintekijii yhtd suurin vakuu-
tusmaksuin. Maksu vaihtelee kassoista
riippuen 2-8 0lo (tydnantajan ja tytin-
tekijdn osuus yhteensd) koko palkasta
laskettuna. Jos se lasketaan siitd palkan
osasta, johon tydeldkkeen katsotaan
kohdistuvan eli kansaneldkkeen mdd-
r6n ylittdviistd palkan osasta, on maksu
prosentti noin 10-24. Rahoitusjdrjes-
telmd on kaikissa kassoissa voimak-
kaasti rahastoiva.

Kiiytetty laskuperustekorko on 3-4
olo. Sijoitusten tuotto on 8-9 0/0, ja
korkomarginaalin avulla kassat pyrki-
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vdt sdilytttimiitin eldkkeiden reaaliar-
von, vaikka varsinaista indeksipykdliid
ei minkdiin kassan siidnniiissd oIe. Kas-
sojen hoitokulut ovat yleensii 2-8010
vakuutusmaksuista.

Kassojen yhteistoirninta
Ammattialoittaisilla elSkekassoilla on
yhteistycielin, "Koordinointikomitea",
johon kaikki ndmd kassat, mycis ei-pa-
kolliset, kuuluvat. Se antaa suosituk-
sia, joita kassat siiSnncillisesti noudat-
tavat. Sen ansiosta on viety l6pi mm.
viimeisen eliikelaitoksen periaate, jo-
ten eri kassoissa elSkeoikeutta ansain-
neet henkilcit saavat koko ansaitseman-
sa eldkemiidriin yhtenii suorituksena
viimeisestii kassasta. Pakkoperintdoi-
keutta ei viimeiselld kassalla toisten
kassojen osuuksiin ole, mutta yleensd
ndmi suorittavat sen ilman muuta
siidnniillisesti viimeisen kassan ilmoitet-
tua niille eliikkeen alkamisesta. (Muu-
ta kustannusten tasausta ei kassojen
vSlillii toistaiseksi tapahdu, mutta ty<i-
markkinajdrjestdt tydskenteleviit taI-
laisen aikaansaamiseksi.)

Eriidt ammattialoittaiset kassat ovat
perustaneet yhteisen keskustoimiston

- vastaa suunnilleen tyiiel6kekassojen
keskustoimistoa meillii - joka hoitaa
niiden kdytiinniin tytit, joten kassa itse
hoitaa pii5asiassa vain rahastoaan.
Keskustoimiston asiakaspiiriin kuuluu
nykyisin 21 kassaa. Ammattialoittaisia
oli viime toukokuussa yhteensai 89.

Yrityskohtaisilla kassoilla on myds
oma yhteistytielin, "Henkil<ikuntakas-
sojen taloudellinen neuvontakomissio".

Muutoksia jiirjestelmiiln odotettavissa
Viime toukokuussa sopivat ty6mark-

kinaosapuolet Hollannissa siirtymisestd
tycieliikkeissd uudenlaiseen jiirjestel-
mddn noin neljdn vuoden kuluessa.
Tiind aikana aiotaan siiiitdii uusi laki,
joka mddrdd ansioihin suhteutetun eld-
keturvan pakolliseksi kaikille palkan-
saajille - mytis nii116 muutamilla am-
mattialoilla, joilla eliikevakuutusta ei
viel6 nykyisen systeemin mukaan o1e
julistettu pakolliseksi. Laki tulee myds
mddrittelemddn eldketurvan pakollisen
minimitason samaan tapaan kuin esim.
meilld TEL, joten kassojen itsendisyys
tdssd suhteessa pddttyy. Tavoitteena on
eldketaso, joka yhdessd kansanelSk-
keen kanssa merkitsee joko 65 tai 70 0/o

palkasta (prosentti on vielii avoin), mi-
nimipalkkalaisten kohdalla kuitenkin
100 0/o palkasta. Toisin sanoen on tar-
koituksena pddstd koko maassa samaan
tavoitetasoon, johon parhaat kassat vii-
me aikoina ovat olleet pyrkimdssd.

Nykyinen hajasijoitettu organisaatio
aiotaan mycis uudessa jrirjestelmdssd
siiilyttdii. Pddpaino tulee ammattialoit-
taisille eliikekassoille, joiden mddrdd
kuitenkin mahdollisesti jonkin verran
supistetaan. Tytinantajilla stiilyy silti
edelleen valinnanvapaus alakohtaisen
kassan ja yrityksen oman eldkejdrjes-
telyn viililii, kunhan jSlkimmdinen
vain tdyttdd lain mddrSdmiit viihim-
mdisehdot elSketurvan tason ym. seik-
kojen osalta. Rahoituksessa tullaan
noudattamaan nykyistd maksurasituk-
sen kahtiajakoa tyOnantajien ja tytin-
tekij<iiden kesken sekd pysymdiin edel-
Ieen melko puhtaan rahastoinnin lin-
joilla. Samoin kassojen hallinto pysyy
ilmeisesti kokonaan tytimarkkinajSr-
jestiijen kiisissii.
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sEPPo PrETrLArNrr.l

Englannin
I u op u rm isiEni eslel rn5

Maanviljelijdiden luopumisjdrjestelmdt
tulevat meitlii Suomessa yleisen mielen-
kiinnon kohteiksi kuluvan syksyn ai-
kana. Vertailukohtia ldytyy monista
Ldnsi-Euroopan maista, erityisesti
EEC:n piiristd. Koska Englannin jiir-
jestelmii edustaa erSiinlaista keskiver-
toa, voitaneen sitii tarkastella liihem-
min. Johtopiidttiksiii tehtdessd on syy-
td muistaa, ettd Englannissa ei jiirjes-
telmdd kiiytetd ylituotanto-ongelman
ratkaisemiseen niin kuin meilli joudu-
taan tekemddn. On mytis huomattava,
ettii maatalouden rakenne Englannissa
on kehittynyt pitemmiille kuin esim.
EEC-maissa.

Luopumisjdrjestelmiid koskevat pdd-
sddnnijkset sisiiltyviit vuonrra 1967 an-
nettuun lakiin maataloudesta. Lain pe-
rusteella on maatalousministeri anta-
nut asetuksen, jossa on tarkemmat
sidnniikset maanviljelijciiden luopumis-
jdrjestetmdstd. Asetuksen mukaan mak-
setaan pientilan haitijalle korvausta
valtion varoista, jos hiin luopuu tilas-
taan maatalouden rakenteen paranta-
miseksi.

Asetus tuli voimaan 31. 10. 1967.

Vuoden 1971 alusta tehtiin siidnnciksiin
joitakin viihdisiii muutoksia. Jdrjestel-
m5 on vdliaikainen, ja lakkaa olemas-
ta voimassa vuoden 1977 pddttyessti.
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Tdllainen mddrdaikaisuus on yleensd-
kin ominaista eri maiden luopumisjer-
jestelmille.

Soveltamisala
Korvauksen maksamisen edellytyksend
on ettd liiketaloudellisesti kannattama-
ton maatalousyritys yhdistetdiin kan-
nattavaan maatalousyritykseen. Toise-
na vaihtoehtona on, ettd tdllainen tila
luovutetaan valtiolle. Jiirjestelmdn so-
veltamisen helpottamiseksi on maatilat
jaettu kolmeen eri luokkaan:

1. Liiketaloudellisesti kannattamaton
yritys. Silld tarkoitetaan maatilaa,
jonka tydmenekki on vdhintddn
80 ja enintdiin 600 tyiipdivdii vuo-
dessa.

2. Vdliasteen yritys, jonka tytime-
nekki on vrihintddn 275 ja enin-
tiidn 600 tytipdivlid vuodessa.

3. Liiketalodellisesti kannattava yri-
tys, jonka ty<imenekki on vdhin-
ttiiin 600 tytipdivtid vuodessa.

Kun mddritelldiin yrityksen luokkaa
tycimenekin perusteella, liihdetiiiin sii-
td, ettd em. raja-arvot tarkoittavat yri-
tystti, jota hoidetaan jdrkiperdisellS ta-
valla ja jossa ainakin puolet yritykses-
sd pidettdvdn eldinmddrdn rehusta saa-
daan viljelmSltd. Arvioinnin helpotta-
miseksi on laadittu erityinen taulukko,
josta ilmenee, kuinka monta tytipdivdii
vuodessa vaatii tietyn vilja- tai kasvi-
lajin viljely taikka miidrdtyn eliiimen
hoito. Esimerkiksi 1 eekkerin alan veh-
ndd katsotaan vaativan vuodessa 2
tycipdivdd, 1 eekkerin alan sokerijuuri-
kasta 10 ty<ipdivdd ja 1 eekkerin man-
sikkaa 70 tytipiiiviiS sekd lypsylehmdn
hoitamisen 10 tytipiiiviid ja lihasian 4
ty<ipiiivdti vuodessa (1 eekkeri : 0,4

ha). Yleissiidntcind voidaan sanoa, ettd.
tila on liiketaloudellisesti kannattava
silloin, kun se tarjoaa t6ystyrillisyyden
yhdelle isdnndlle ja tdmdn lisiiksi yh-
delle tdysipdivdiselle apulaiselle (tai
perheenjdsenelle).

Korvausta mycinnetiidn vain, jos luo-
vutettava tila voidaan luokitella liike-
taloudellisesti kannattamattomaksi. Li-
sdksi edellytetddn, ettii siitd uudesta
tilasta, johon Iuovutettava tila liite-
tddn, muodostuu Iiketaloudellisesti kan-
nattava yritys. Poikkeuksellisesti voi-
daan korvausta mycintiiii silloinkin,
kun uudesta tilasta tulee vdliasteen
yritys. Ndin saadaan menetelld, jos uu-
si yritys kykenee antamaan riittdviin
toimeentulon maatalouteen perehty-
neelle henkiltjlle ja jos liittdmistd voi-
daan pitdii askeleena kohti liiketalou-
dellisesti kannattavan yrityksen muo-
dostamista. Tdllainen vdliasteen yrityk-
sen muodostaminen voi tulla kysymyk-
seen alueilla, joissa nykyiset tilat ovat
pieniS ja sen vuoksi on mahdotonta
luoda yhdellS kertaa liiketaloudellises-
ti kannattavaa yritystd.

Uudelta yritykseltd edellytetddn ai-
na, ettd se on yksityisen maanviljelijiin
omistuksessa. Hdn ei saa olla vuokra-
mies, eikii yrityksen omistajana voi
myriskddn olla yhteisti.

Korvauksen saamisen edellytyksenii
on lisiiksi:
1. Luopuja on hallinnut viljelmdd kes-

keytymiittii 4. B. 1965 alkaen (pdivd,
jolloin korvausjdrjestelmdstd ensi
kerran ilmoitettiin julkisuudessa).
Jdrjestelmii koskee sekd omistajaa
ettd pysyvdn vuokraoikeuden halti-
jaa. Jos maatila on peritty, luetaan
edelld mainittua aikaa laskettaessa
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mukaan myds perinn<injdttdjiin hal-
linta-aika. Jos tilan hattija on kuol-
lut ja jos hdnen puolisonsa jatkaa
viljelyd, saa puoliso lukea hYvdk-
seen mytis vainajan hallinta-ajan.

2. On oltava kysymys maatilasta, joka
koko 1. kohdassa mainitun ajan on
voitu luokitella liiketaloudellisesti
kannattamattomaksi yritykseksi. Oi-
keutta korvaukseen ei siis ole, jos
Iuopujalla on 4. 8. 1965 ollut liike-
taloudellisesti kannattava yritys ja
hdn sen jdlkeen on myynYt osan sii-
td pois.

3. Jos luopujalla on maatalouden lisdk-
si ollut joitakin muitakin tuloja, td-
md tulo ei sa ylittdd mddrdttYd ra-
jaa. Sivutulo jdtetddn huomioon ot-
tamatta, jos se on 750 f, (1 f, :10
mk) tai vdhemmdn. Vaikka sivutulo
ylittdisi 750 f, vuodessa, se jdtetiiiin
huomioon ottamatta, jos luoPuja on
saanut maataloudesta tuloa vdhin-
tiiiin 3 f, jokaista 1 f kohden, jolla
sivutulo ylittiiti 750 f. Jos esirn. si-
vutulo on 900 f vuodessa, pitiid maa-
taloustuloa olla vdhintdiin 450 S vuo-
dessa, jotta luopuja pddsisi jiirjestel-
mdn piiriin.

4. Maatalousyrityksestd on luovuttava
kokonaan. Luopujalle pyritddn kui-
tenkin varaamaan mahdollisuus jiiii-
dd asumaan entisiin asuinrakennuk-
siinsa, jos hiin sitd haluaa. Ministe-
ri6 voi mddrdtii, ettd asuinrakennus
ja pieni ala maata jdtetiidn luovutta-
jan hallintaan.
Korvausta on mahdollista maksaa

myds silloin, kun tila luovutetaan suo-
raan valtiolle. Vattio ei ole kuitenkaan
ostanut tiloja. Ministerid on ldhtenyt
maatalouspolitiikassaan siitd, ettdmaa-
talouden rakenteen parantamiseen olisi
pyrittiivii liihinnii nojautumalla yksi-
tyiseen aloitteeseen.

Erityissddnn<iksin on haluttu var-
mistaa, etd jdrjestelmdn avul1a muo-
dostettu uusi tila sdilyttiiii sille tarkoi-

tetun luonteen. Tdmdn vuoksi on mdd-
rdtty, ettd seuraavat 15 vuotta uutta
tilaa on kiiytett?tvii maatalouteen, se

on pidettdvd jakamattomana ja yhden
omistajan hallussa. Ministerid voi kui-
tenkin erityistapauksissa antaa luvan
poiketa tdsti mddrdyksestii. Niinpti tila
voidaan luovuttaa jo ennen mddrdajan
piiiittymistii, jos osoitetaan, ettd uusi
luovutus vielii entisestddn parantaa
maatalouden rakennetta, tai jos tila
myydddn juikiselle yhteiscille.

Korvausten miiiirii
Jdrjestelmdstd maksetaan joko luopu-
miskorvausta tai Iuopumiseldkettd.
Kumpikin etuus on lievdsti porrastettu
Iuovutettavan tilan pinta-alan mukaan.
Luopumiskorvauksen miidrd on 1 000 f,
ensimmdiseltd 10 eekkeriltii ia sen ylit-
ttivSltii osalta 10 f eekkerid kohden'
Korvauksen enimmdismddrd on 2 000 f,
ja suurin pinta-ala, joka otetaan huo-
mioon on 110 eekkerid. Luopumiseldk-
keen mddrd on 200 f vuodessa, jos ti-
Ian pinta-ala ei ylitd 10 eekkeriii. YIit-
tiivdltti osalta maksetaan 15 shillinkiii
eekkerid kohden. Luopumiseldkkeen
enimmdismddrd on ndin ollen 275 €
vuodessa ja enimmdispinta-ala, joka
otetaan huomioon, 110 eekkerid.

Oikeus korvaukseen riiPPuu mY6s
luopujan idstd:

1. Jos luopuja on alle 55-vuotias, hdn
saa luopumiskorvauksen.

2. Jos lopuja on 55-64-vuotias, hdn
saa valita joko luoPumiskorvauk-
sen tai luopumiselSkkeen.

3. Jos luopuja on 65 vuotta tiiyttiinyt.
hdn saa luopumiseliikkeen.

Luopumiskorvauksen voi sen saaja
ktiyttliii periaatteessa, miten hdn ha-
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luaa. Hdn saattaa esim. ostaa sillii uu-
den maatilan ja aloittaa maanviljelyk-
sen. Luopumisel5kkeen saamisen edel-
lytyksend sen sijaan on, ettii maatalous
lopetetaan pysyviisti. Tiimii vaatimus
koskee mytis luopujan aviopuolisoa.

Jos luopumiseliikkeen saaja kuolee,
maksetaan hiinen leskelleen puolet luo-
pumiseliikkeestd. Lesken eldke lopete-
taan kuitenkin, jos hdn menee uudel-
leen naimisiin.

Jiirjestelmfin merkitys
Jdrjestelmdn tarkoituksena on ollut en-
si kddessd saada pienten tilojen halti-
jat, joiden muuten on vaikea selviytyii
kilpailuissa, luopumaan maataloudes-
taan. Niiin vapautuva maa voidaan
kAyttdd maatalouden rakenteen paran-
tamiseen. Samalla on pyritty siihen, et-
td maata voidaan ostaa kohtuulliseen
hintaan. Ndin on estetty, ettd maanhin-
ta kohtuuttomasti nousisi maatalouden
rakennemuutoksen mukana.

Vuoden 1971 maaliskuun loppuun
mennessd oli jiirjestelmdss5 tehty kaik-
kiaan 5 229 hakemusta. Niistd oli hy-
tiitty 1 980 kappaletta e1i 38 prosent-
tia. Mydnnettyjd oli 1 738 e1i 33 prosent-
tia. Tiistii miidriisti oli mytinnetty suun-
nilleen yhtd paljon luopumiskorvauksia
kuin luopumiseldkkeitd. Luopumiskor-
vauksia oli maksettu koko aikana yh-
teensd 1,2 milj. f. Luopumiseliikkeitii
maksetaan vuodessa 0,2 milj. f.

Maatalousviranomaisten kisityksen
mukaan luopumisjdrjestelmd on jossain
mddrin edistdnyt pienistii tiloista luo-
pumista. Hakemuksia ei ole kuitenkaan
saapunut niin paljon kuin oli odotet-
tu. Mitdiin ratkaisevaa syyt6 hakemus-

ten vdhdisyyteen ei ole ltiydetty. Jdr-
jestelmdt ovat kuitenkin jatkuvan uu-
distumisen alaisia. Erddn6 vaikeutena
jSrjestelmdn onnistumiselle on ollut, et-
tii tilat usein koostuvat omasta maasta
ja vuokratusta maasta. Omistus- ja
hallintasuhteet ovat usein varsin mo-
nimutkaisia. Tiimii johtaa siihen, ettd
tilojen yhdistdminen vie aikaa. Maata-
lousviranomaisten puolelta on erdiind
esteend jtirjestelmiille ndhty, ettii luo-
pumisjdrjestelmrin kautta kulkenut maa
joutuu erityisrajoitusten alaiseksi. Tdl-
laista maata ei ole saanut kiiyttdti muu-
hun kuin maanviljelykseen 40 vuoden
aikana luovutuksesta lukien. Vuoden
1970 alusta ltihtien tdmii aika on, kuten
edelld esitetystd kdy selville, lyhennet-
ty 15 vuoteen.

Viranomaiset odottavat, ette jdrjes-
telmdn kiiytt<i tulee ldhiaikoina lisdiin-
tymddn. Maanviljelijdt ovat olleet Eng-
lannissa niin kuin muuallakin aluksi
varsin varovaisia suhtautumisessaan
tSmdn tapaisiin uudistuksiin. Odote-
taan mieluummin, ettd naapuri Iuopuu
tilastaan ja hakee eltikettii ensin. Vas-
ta sitten uskalletaan tehdd hakemus.

Rakennerationalisointipalkkio
Tilasta }uopumista tuetaan my<is mak-
samalla palkkiota tilojen yhdistdmises-
td aiheutuneista erityiskustannuksista.
Tdmdn palkkion voi saada luopumis-
korvauksen tai luopumiselSkkeen li-
sdksi. Kustannuksina korvataan kau-
pan laillistamiskulut, maanmittauspalk-
kiot jne. Korvauksen m55rd on 60 0/o

kustannuksista.
Luovutetun tilan vastaanottajalla on

mahdollisuus saada tukea lainojen, ve-
rohelpotusta ja avustusten muodossa.



Keskuslelua
orkesteri rrr u u s i koid en
ty6et5ketunvasta

Suomen ohjelma- ja konserttitoimistojen yhdistys r.y. ktisittelee oheisessa kirjoi-
tuksessa ohjelmatoimiston ja muusikon tycioikeudellista suhdetta ja sen mukaan
mii6riiytyviin elskelain soveltamista. Kirjoituksessa viitataan tiimiin lehden nu-
merossa 4ll97\ julkaistuun vakuutusoikeuden pddtcikseen. Vastauksen yhdistyk-
selle on laatinut Eldketurvakeskuksen lainopillinen osasto'

TydelSkelainsiidddnniissd ilmenee jat-
kuvasti tulkintavaikeuksia sen seikan
suhteen, onko johonkin tiettyyn tytin-
tekijii- tai henkil<iryhmiiiin sovellettava
tydntekijiiin eliikelakeja vai ei. Erds
tdllainen henkildryhmd on orkesterien
muusikot, jotka ohjelmatoimistojen vd-
littdminii soittavat ravintoloissa. Koska
vakuutusoikeuden 20. 5. 1970 antamal-
Ia piiiittiksellii n:o 2745168 ei tdmd tul-
kintakysymys in casu ratkaisuna ole
tullut kaikkiin erilaisiin ohjelmatoimis-
tojen ja muusikkojen sekd ravintoloi-
den vdlisiin suhteisiin kokonaisuudes-
saan ratkaistuksi ja kun kaikki eldke-
laitokset eivdt myiiskddn vield ole ot-
taneet kantaa tiihdn kysymykseen, Iie-
nee paikallaan, ettd ohjelmatoimistojen
taholta mytis tuodaan esiin ne ndkci-
kohdat, jotka niiden mielestd ovat mer-

kitykseliisid tdmdn kysymyksen selvit-
tdmiseksi sen eri muodoissa.

YlIe mainitussa vakuutusoikeuden
pdiitciksessd, oli katsottu, ettS eris muu-
sikko oli yhtyeen muiden jdsenien
kanssa yhteisesti tytikuntana sitoutunut
tekemddn tydtti ohjelmatoimiston lu-
kuun tdmdn johdon ja valvonnan alai-
sena ja ettii hdn ndin ollen oli tycisuh-
teessa ohjelmatoimistoon ja tycieliike-
lakeja sovellettava hdneen. Tdmd va-
kuutusoikeuden ratkaisu perustui eld-
keturvakeskuksen ja eldkelautakunnan
piiiitdksissiidn esittdmiin lausumiin et-
tei yhtye, johon muusikko kuului, saa-
nut sopimuskauden aikana ilman oh-
jelmatoimiston suostumusta esiintyS
muualla kuin sopimuksessa mainitussa
ravintolassa ja ettii ohjelmatoimistolla
oli oikeus muuttaa yhtyeen ohjelmis-
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toa. Yhtye sai esiintymisestddn ravin-
tolalta tdyden yltispidon sekd rahapalk-
kaa tycipdiviltd, jonka ohjelmatoimisto
maksoi yhtyeen johtajan ilmoittaman
jakoperusteen mukaan yhtyeen jdse-
nille.

Edellii mainitussa pddtdksessd fak-
toina esitetyt tiedot eivdt kuitenkaan
muutamissa oleellisissa kohdissa pidd
yhtd tosiasioiden kanssa. Mainintaa
esimerkiksi siitd, ettd ohjelmatoimisto
voisi estdd yhtyettti esiintymdstd
muualla kuin ravintolassa ei ole kdy-
tdnncissti olevissa sopimuksissa, koska
yhtyeen johto ja valvonta vapaa-ajan-
kin esiintymisessd kuuluu ao. ravinto-
lalle ja sen antaman suostumuksen pii-
riin. VieIS vdhemmdn ohjelmatoimistol-
la on valtaa tai edes mahdollisuuksia
muuttaa yhtyeen ohjelmistoa. Tdmdn
seikan esiintuominen yhtend kriteerind
ohjelmatoimiston johdosta ja valvon-
nasta tuntuu krisitttimiittcimdltd. Mis-
sddn sopimuksissa eikd asiakirjoissa
kiydy miiiiriiystti tdstd vaan pdinvas-
toin sopimuksissa sanotaan selkedsti,
ettd "orkesteri sitoutuu noudattamaan
soittopaikassa annettuja mddrdyksid."
Todettakoon siis selvdsti, ettd ohjelma-
toimisto ndin ollen ei sopimuksessa eikd
muutenkaan ole piddtttinyt itselleen
johto- ja valvontavaltaa yhtyeeseen,
sen johtajaan eikii jdseniin ndhden.

Edelld olevasta seuraa johdonmukai-
sesti, ettd ravintolalla ja vain ravinto-
lalla on yksinomainen oikeus mridrdtd
yhtyeen ohjelmistosta, sen esiintymi-
sestd muualla kuin ravintolassa sekd
ettd sille ndin ollen kuuluu tycisopi-
muslain edellyttdmd johto ja valvonta
yhtyeeseen ja sen jiiseniin ndhden.

Vakuutusoikeuden kdsiteltdvdnd ol-

leessa tapauksessa jouduttiin yhtyeen
kanssa tekemddn sopimus ravintolassa
soittamisesta suomalaisten kaavakkei-
den tilapdisesti loputtua englannin-
kieliselle kaavakkeelle, jossa kansain-
vdlisen tavan mukaisesti oli mm. mai-
ninta ravintolan suojaamiseksi siitd,
ettl vhtye ei saa esiintyd sopimuskau-
den aikana muualla. Mitiiiin vastaavia
mridrriyksid suomenkielisissd sopimuk-
sissa ei ole, joten edelld oleva maininta
yhtyeen esiintymiskiellosta on ollut
harhaanjohtava.

Vakuutusoikeuden ratkaisussa oli
priiidytty siihen, ettd ko. yhtye, jonka
jdscnend mainittu muusikko oli, oli
muiden yhtyeen jdsenien kanssa yhtei-
sesti tyiikuntana sitoutunut tekemddn
tycitti ohjelmatoimiston lukuun tdmdn
johdon ja valvonnan alaisena. Voidaan-
ko yhtyettii pitdd tycikuntana on mie-
lestdmme tulkinnan varainen kysymys.
On nimittdin huomattava, etta ravin-
tolan johto voi poiketen tydsopimuslain
9 $:n 2 momentin sAdnnciksistd harkin-
tansa mukaan erottaa jopa yhtyeen
yksityisen jiisenenkin. Erottamisoikeus
yhtyeeseen ja sen jdseniin ndhden on
voimassa olevan kdytdnnrin mukaan ra-
vintolan johdolla eikd ohjelmatoimis-
tolla. Ndin ollen ei myciskddn ohjelma-
toimiston ja yhtyeen vdlisen sopimuk-
sen allekirjoittamisella synny tyciehto-
sopimuslain edellyttdmdd riippuvuus-
suhdetta yhtyeen jdsenten ja ohjelma-
toimiston vdlilld, mikd on tycisuhteen
t:irkeimpid tunnusmerkkejii.

Tulkinnanvaraista on myiiskin se
minkdlainen tyrioikeudellinen asema
yhtyeen johtajalla tai yhtyeelld on.
Nykyisin ravintolayhtyeen ehdottoma-
na edellytyksend on korkealaatuiset ja
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kalliit tekniset varusteet, jotka useim-
miten ovat yhtyeen johtajan omai-
suutta maksaen 20-60.000 mk. Myciskin
ndmd laitteet voivat olla yhtyeen yh-
teisomaisuutta. Tyiioikeuden mukaan
ei tiillciin hevin voida puhua tycinte-
kijdstii vaan kysymyksessd on itsendi-
nen yrittdjd ja ammatinharjoittaja, jo-
hon ei myoskddn tytisopimuslain 12 $:n
sddnndkset tycintekijiin ja tycivdlineen
osuudesta sovellu. Kiistattomasti teh-
diiiin ohjelmatoimiston ja yhtyeen kes-
ken sopimuksia ravintolassa soittami-
sesta, joita ei em. syistd mitenkddn voi-
da tyiioikeudellisin perustein pitdd tyci-
sopimussuhteena eikd yhtyettd tytikun-
tana vaan itsendisenS yrittiijdnii.

Tdllaiseen ty<ioikeuden kannalta se-
kavaan tilanteeseen ollaan jouduttu oh-
jelmatoimistojen, ravintoloiden ia yh-
tyeiden kesken siitd yksinkertaisesta
syystd, ettd maassamme tycinvdlitys on
monopolisoitu vattiolle ja kielletty yk-
sityisiltii. Kansainvdlisen tavan mukaan
muualla maailmassa ohjelmatoimistot
toimivat agentteina, mutta meilld Suo-
messa on valtion tydnvdlitysmonopolin
johdosta jouduttu tilanteeseen, jossa
ohjelmatoimistot ovat muodollisia pal-
kanmaksajia, vaikka kuten kaikkialla
muualla maailmassa de facto palkka-
kustannukset todella kuuluvat ravin-

tolalle, jonka hyvdksi ja jonka johdon
ja valvonnan alaisena yhtyeet tyiitddn
suorittavat.

Kuten edelld olevasta ilmenee on oh-
jelmatoimistojen ja ravintolassa soitta-
vien yhtyeiden ja yksityisten muusik-
kojen vdlinen tytioikeudellinen suhde
edelleen erittdin epSselvd ja tulkinnan-
varainen myds huomioon ottaen, ettd
useat eldkelaitokset ovat kehottaneet
ravintolayhtyeiden johtajia ottamaan
yrittdjdeliikevakuutuksen, minke monet
ovat ottaneetkin, koska ovat katsoneet
olevansa yksityisiii yrittiijid.

Olemme edelld olevassa osoittaneet,
ettd tosiasiallisesti ravintolayhtyeiden
johto ja valvonta kuuluu yksinomaan
ravintolalle, jonka hyviiksi yhtyeen
suorittama tyci koituu ja ettti muodol-
linen palkanmaksu ohjelmatoimiston
toimesta johtuu vain valtion monopoli-
soimasta tycinvdlityksestd.

Piddmmekin niiin ollen kysymYstd
ohjelmatoimistojen ja ravintolayhtyei-
den tytioikeudellisesta asemasta ja
muusikkojen tytieliikkeiden jdrjeste-
Iystd edelleen tdysin avoimena, mite
kiisitystii tukevat hallussamme olevat
lukuisat todisteet ja asiakirjat.

Suomen ohjelma- ja
konserttitoimistojen YhdistYs

Edellii olevan kirjoituksen johdosta
ElSketurvakeskus toteaa seuraavaa:

Kirjoituksessa pidetiidn vakuutusoi-
keuden piiiitiistii yksittdistapauksessa
annettuna ratkaisuna, jo1le ei voitaisi
antaa yleisempdd merkitystii tytieliike-

lain soveltamisessa ohjelmatoimistoihin
ja muusikkoihin.

Mainituissa piidttiksissd on katsottu
kysymyksen olevan sopimuksen perus-
teeI1a toisen lukuun vastiketta vastaan
tehdystii tydst6, jossa tycinantajalla on
johto- ja valvontavalta. Sopimuskump-
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paneina ovat ohjelmatoimisto ja orkes-
teri, jonka viimeksi mainitun puolesta
orkesterin johtaja on allekirjoittanut
sopimuksen. T6ten orkesteri on tytj-
kuntana sitoutunut tytiskentelemddn
ohjelmatoimiston lukuun vastiketta
vastaan sen johdon ja valvonnan alai-
sena. Eri asia on, ettd ohjelmatoimisto
on siirtdnyt johto- ja valvontavaltansa
ravintolalle, jossa orkesteri kulloinkin
on esiintynyt. ElSketurvakeskuksen ja
eliikelautakunnan asiassa antamat rat-
kaisut ovat perustuneet tiihdn tulkin-

taan, ja vakuutusoikeus on sen p56tdk-
sessddn hyvAksynyt. Niiin ollen tuntuu
selvdltd, ettii vakuutusoikeus vastaa-
vanlaisissa tapauksissa pdtityy samaan
lopputulokseen.

ElSketurvakeskuksen kannan mu-
kaan vakuutusoikeuden puheena ole-
vaa pddttistd on pidettiivd ennakkota-
pauksena, jota yleensii on noudatetta-
va ohjelmatoimistojen ja muusikkojen
vdlisiin suhteisiin tydeliikelainsiiiiddn-
ntin mukaisen vakuuttamisvelvollisuu-
den osalta.
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Et5ketunvakeskuksenyleistiloirnisto

- Hyvin erilaisia asiakkaita meilld
kdy. Tarkemmin kiivijiikuntaa tuskin
voi eritelld. Muuankin nainen ilmoitti
erddnh pdivdn6, kuinka hiin, jos valtaa
olisi, ldhettdisi meidiit pilven reunalle
jalkaa heiluttamaan. Merimies taas
kertoi, miten hdnelte iei neljd lasta
isiitttjmiksi Madagaskarille. Ndmi ovat
kuitenkin poikkeuksia ja toisaalta kan-
ta-asiakkaat saattavat tuoda kukkia ja
karamelleja hyviistii palvelusta, kertoo
rouva Inger Koskinen Eltiketurva-
keskuksen yleisdtoimistosta.

Eldketurvakeskuksen yleisiitoimisto
Kalevankatu 6:n alakerrassa on perus-
tettu lokakuussa 1966 palvelemaan
kansalaisia kaikissa tytieliikeasioissa.
Hallinnollisesti se on lainopillisen osas-
ton alainen. Toimistossa on vakituista
henkiliikuntaa kolme rouvaa: Anneli
A h o n e n, Inger Koskinen ja Leena
H y v ti n e n. Heistd rouva Ahonen o1i

vield elokuussa lomalla esikoista hoi-
telemassa. Rouvat Ahonen ja Koskinen
ovat tydskennelleet asiakaspalvelussa
jo useita vuosia ja rouva Hyvdnen run-
.saan vuoden.

Toimisto pyrkii mahdollisimman hy-
vddn palveluun. RuotsinkielisiS palvel-
laan heiddn didinkielellddn. Normaalis-
ti keskustelu tapahtuu ptiyddn ylitse,
mutta jos asiakas haluaa kahdenkes-
kistd neuvottelua, kiiy tiimdkin piiinsd.
Sitd varten voidaan siirtyd toimiston
yhteydessd olevaan yksityiseen neuvot-
telusuojaan. Jos jokin asia ei alaker-
rassa selvid, voi tarkemmat tiedot saa-
da muualta Eliiketurvakeskuksesta on-
gelman erityistuntijalta. Toimistosta on
maksutta saatavissa Eldketurvakeskuk-
sen esitteitii ja julkaisuja. Eldketurva-
keskuksen yleisiitoimistoa on muualla
pidetty mallina, esim. valtiokonttori on
perustanut vastaavanlaisen toimiston'

- Asiakkaiden mddr6 on viime vuo-
sina noussut nopeasti. Olemme joskus
vdhdn tilastoineet kdvijiimiiiiriii. Paras
pdivd lienee ollut 23. 11. 1970, jolloin
toimistossamme ktivi 126 henkiltiii.
Keskimddrin on asiakkaita ktiynyt vii-
meisimmdn kirjanpidon mukaan piii-
vittiiin yli 70. Kesi on ollut hiljaisem-
paa. Vilkkain piiivii on tavallisesti maa-
nantai. Luultavasti tiimii johtuu siit6,
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Aamiaistunnin aika on yleensi yleistitoimisto:sa sesonkia, jolloin voi syntyii pieniii jonojakin.
Tyiieliikekorttia ia rekisteriotetta koskevat asiat selviiiviit tavallisesti nopeasti. Sen sijaan
eliikehakemukseen voi ioskus mennii aikaa runsaasti. Postinkantaja Uuno Hilve (!iiir. vas.)
keskustelee tii,ssii fnger Koskisen kanssa tytisuhteistaan.

ettd ihmiset miettivdt viikonvaihteessa
ongelmiaan ja piiiittdviit ldhted selvit-
tdmiidn niitii heti.

- Eniten toimisto saa avustaa ele-
kehakemusten laatimisessa. Tyrieliike-
korttia kaivataan liihinnd eniten. Ty<in-
tekijdt pyytiiviit kadonneen tilalle uut-
ta ja kdyvdt valittamassa, jos eivdt ole
saaneet korttia lainkaan, kun katsovat
sellaisen itselleen kuuluvan. Myds re-
kisteriotteesta on paljon kysyttdvdd.
Sen tilaaminen ja siihen merkittyjen
tytisuhdetietojen tarkistaminen ovat
myds piiivittdistii toimiston palvelua.
Runsaimmin kysellSdn "muita asioita",
jotka jakautuvat niin monenlaisten
asioiden kesken, ettei niitd voi sen tar-
kemmin luokitella. Paljon meittd tie-
dustellaan kansanelSkkeistii ja muusta
sosiaaliturvasta, kertovat yleisdtoimis-
ton rouvat.

Asiakkaina ruotsinsuomalaisiakin
Yleensd yleisritoimiston asiakkaat ovat
Helsingistd tai sen ympdristiistd. Niin
oli sindkin pdivdn6, kun haastatteluja
tehtiin. Poikkeuksina ovat muutamat
henkilcit, jotka matkustavat pitkiinkin
matkan takaa varta vasten tycieldket-
tddn selvittdmddn. Kesdisin on kdynyt
jossain mddrin myds Ruotsissa tycis-
kentelevid suomalaisia.

Ensimmdistd kertaa oli Eldketurva-
keskuksen yleisdtoimistossa asioimassa
Henry Hellstriim, 34. Hiin oli pa-
nemassa vireille tytikyvyttcimyyseldke-
hakemusta. Hellstrdm on ollut poissa
tytistii kesdkuusta 1967 l6htien. Amma-
tiltaan hdn on peltiseppd ja hiin tyris-
kenteli ennen sairastumistaan useissa
alan yrityksissd. Viimeksi hdn oli kir-
vesmiehend erddllii insindtiritoimistolla.

Hellstrtim oli saanut Espoon sairaus-

+!'
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vakuutustoimistosta kuulla, ettd tyti-
eldkettii voi hakea Eldketurvakeskuk-
sen kautta. Hdn ei tiennyt, ettii pankki
tai posti olisi myds voinut avustaa eld-
kehakemuksen laatimisessa. Tdstd mah-
dollisuudesta kuultuaan Hellstriim to-
tesi, ettd hdn olisi niiitii kdyttdnytkin,
sillii se olisi siidstdnyt hiineltti matkan
Leppdvaarasta Helsinkiin. Haastatelta-
va oli kuitenkin tyytyviiinen yleistitoi-
mistossa saamaansa opastukseen ja us-
koi hakemuksen tulleen kaikin puolin
hyvin tehdyksi.

ElSkeneuvontaa Hellstriim oli saanut
ldhinnd naapureiltaan, jotka itsekin
ovat eldkkeelld. Tiedotusvdlineistd hdn
ei ollut saanut informaatiota paljon-

Henry Hellstrtim

Helmi Valden

Tiirked, joskaan ei niin vakava syy
oli mycis Helmi Valdenilla kdyn-
tiinsd Kalevankatu 6:n yleistitoimis-
tossa. Viime kevddnii hdn joutui sai-
raalaan, jossa huomattiin, ettd hdnen
tycieldkekortissaan on vddrii syntymd-
vuosi. Sen vuoksi Valden nyt kdvi iI-
moittamassa oikean syntymavuotensa
Eldketurvakeskukselle. Aluksi Valden
ei tiennyt, mistd hdn saa uuden ja oi-
keat tiedot sisdltdvdn tyrieldkekortin.
Oikean paikan etsintd alkoi puhelin-
Iuettelon selaamisella. Sieltd l<iytyi ty6-
eldke-alkuisten nimien joukosta mytis
Tytieldkekassat, josta Valden sitten sai
lopullisen vihjeen Eldketurvakeskuk-
sesta. Rouva Valdenia huvitti hieman
se, ettd hdnen tarvitsi esittdd virka-
todistus ennen kuin uskottiin hdnen oi-
kea syntymdvuotensa.

Eldketurvakeskuksen Valden tunsi
nimeltd jo ennestddn, mutta hdnen

kaan. Hellstrrim arveli,
saattaa olla tehokkain
vtilittdjii.

ettd televisio
sosiaalitiedon
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mieleensd ei ollut jiidnyt, mitd tehtii-
vid sen toimintapiiriin kuuluu. Eliike-
informaatiota rouva Valden on saanut
sekii lehdistcjstd ettii televisiosta. Ty6-
paikalla ei eldkeasioista ole tullut pu-
hetta, koska ne eivdt ole olleet vield
kenellekddn ajankohtaisia.

Postinkantaja Uuno Hilven oli
Eldketurvakeskuksen yleisiitoimistoon
neuvonut hdnen tydtoverinsa, joka kan-
taa postia tiihiin laitokseen. Vaikka
Hilve onkin lihinnii valtion eldkelain
alainen, katsoi hiin asiakseen selvittdd,
oikeuttaisiko mikddn hdnen sivutoimis-
taan yksityisen sektorin tytieldkkee-
seen. Hilve on varsinaisen tytinsd ohel-
la ollut vahtimestarina Kansallisteatte-
rissa ja Oopperassa. Stadionilla hdn on
myynyt lippuja. Ndiden sivutoimien
eldkeoikeudellisen merkityksen selvit-
tdmiseksi Hilvele tilattiin rekisteriote.
josta ilmenevdt ETK:een rekistertiidyt

ty<isuhteet. Ilmeisesti hiin voi saada
mytis tyiielSkettd, silld hdnelle on ai-
koinaan tuIIut tytielSkekortti.

Tyyne Pasonen

Rouva Tyyne Pasonen tarvitsi nyt
toista kertaa yleistitoimiston palveluk-
sia. Hdn on itse jtiiinyt hiljattain eliik-
keelle valtion konepajalta, ja miehensa
kuoltua hiin saa perhe-eliikettd mytis
tyciel6kepuolelta. Tdmdn perhe-eIdke-
hakemuksen rouva Pasonen oli pannut
vireille samassa toimistossa. Nyt hiin
oli tuomassa verokirjaansa toimitetta-
vaksi edelleen eldkelaitokseen. Vero-
kirja oli jiiiinyt entiselle tytinantajalle ja
ensimmdisestd eldke-erdstd oli pi-
ddtys toimitettu vanhan taulukon mu-
kaan.

Rouva Pasonen oli hyvin perilld
eldkkeen hakemisesta. Myds Eldketur-
vakeskuksen merkityksen ja sijainnin
hdn tiesi hyvin. Tyripaikan luottamus-
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mies oli antanut hdnelle ohjeet eldk-
keen hakemisesta. Mies taas oli ollut
tytissd Eldketurvakeskuksen naapuris-
sa. Rouva Pasonen tiesi, ettd eldkeasioi-

Sosiaaliopas

Sosiaalitoimen ja terveydenhoidon laa-
jentuessa on havaittu tarpeelliseksi
koota tiirkeimmdt sitd koskevat tiedot
ja neuvot lyhyeksi hakemistoksi, joka
pulmatilanteessa antaa tiedot ensi toi-
menpiteistd ja yhteiskunnan jdrjestd-
mistd palveluksista. Sosiaali- ja ter-
veysministeriti, sosiaalihallitus, Itilikin-
tdhallitus, ElSketurvakeskus, kansan-
eldkelaitos, Sosiaalihuollon Keskusliit-
to, Suomen Vakuutusyhticiiden Keskus-
liitto sekd kunnalliset keskusjSrjesttit
Finlands Svenska Kommunfdrbund,

ta hoidetaan mycis pankeissa ja postis-
sa, mutta piti parempana kddntyd tyti-
eliikejiirjestelmdn keskuslaitoksen puo-
leen.

Suomen Kaupunkiliitto ja Suomen
Kunnallisliitto ovat yhteistoimin val-
mistaneet tdllaisen "Sosiaalioppaan" jo-
ka lokakuussa jaetaan jokaiseen kotiin.
Suomalaisen painoksen mddrd on
1 600 000 kpl ja ruotsinkielisen 160 000
kpl. Kirjasen sisdltdmdt markkameidrdi-
set tiedot ovat 1. 6. 1971 vallinneen ti-
lanteen mukaiset. Sosiaalialaa koskeva
aineisto yleensd vanhenee nopeasti,
mutta 2-3 vuoden ajan kirjanen pys-
tyy antamaan tietoja riittiiviin tarkasti.
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HEIMER SUNDBERG

Tyiikyvylt6rnyyden iakarnatlorn u u s

Eliikejdrjestelmissd on tapana nimittdd
tyrikyvyttdmyydeksi sairaudesta, viasta
tai vammasta johtuvaa sellaista oloti-
laa, joka on edellytyksend tydkyvyttci-
myyseliikkeen saamiselle. Sana"ty6ky-
vyttdmyys" viittaisi tilaan, jossa kaik-
I<inainen tycinteko on mahdotonta. Ndin
absoluuttisena tytikyvyttcimyyttd ei
kuitenkaan yleensd kiisitetii eliikejdr-
jestelmissd, vaan tycikyvyttcimyyden
katsotaan olevan olemassa silloinkin,
kun asianomaisella vielS on tietty osa
tytikykyiiiin jeljellii. Myds tycieldkejdr-
iestelmdmme on viimeksi mainitulla
kannalla. Ty<intekijdii tai yrittiijiiii pi-
detddn tycieldkelakien mukaan tytiky-
vyttcimdnd, kun hdn ei kykene entiseen
tyrihrinsd eikd muuhunkaan tytihdn, jo-
ta ikd, ammattitaito ja muut seikat
huomioon ottaen on pidettdvd hdnelle
sopivana ja kohtuullisen toimeentulon
turvaavana.

Ei ole vallan harvinaista, ettei eldk-
keen hakija ole koskaan luopunut an-
sioty<istririn, vaan tyriskentelee edelleen-
kin, joskin paljon vdhemmdn kuin ai-
kaisemmin. Tiimii koskee ehkd erityi-
sesti yrittdjiS, mutta jossain mddrin se
pdtee mycis tytintekijtiihin. Jos eldk-

keen hakijan tyrinteko aikaisempaan
verrattuna on niin vdhdistS, ettei sen
voida katsoa turvaavan hdnelle koh-
tuullista toimeentuloa, ei tydnteko es-
te tyrikyvyttrimyyseliikkeen mycintd-
mist5.

Esimerkki 1. TEL:n piirissd tycis-
kentelevd tydntekijd on terveend
ansainnut keskimddrin 1 000 mk
kuukaudessa. Kun hdn sairastuu,
tycinantaja j?irjestdd hdnelle ke-
vyempS5 osapdivdtytitd, josta palk-
ka on 300 mk kuukaudessa.

Edellti olevassa tapauksessa sama
tycisuhde siis jatkuu edelleenkin, mutta
tycisuhteen ehdot ovat muuttuneet ja
palkka alentunut varsin huomattavas-
ti. Eltikelaitos voi hyvinkin katsoa, et-
tei muutoksen jdlkeinen tycinteko tur-
vaa kohtuullista toimeentuloa ja, jos
muut edellytykset ovat olemassa,
my<intdd tytikyvytttimyyselSkkeen.
Eldkkeen suuruus mddrdt66n sen palk-
katason perusteella, joka tytintekijelle
oli ennen sairastumistaan, siis 1 000 mk
kuukaudessa, eikri se seikka, ettii tyti-
suhde jatkuu ja tytintekijii edelleenkin
ansaitsee 300 mk kuukaudessa, vaikuta
maksettavan tyokyvyttdmyyseliikkeen
mddrddn.
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Edeltd sanottu lienee tdysin riidaton-
ta voimassa olevan ]ainsddddnntin mu-
kaan. Niin ikddn katsotaan yleisesti,
ettd tulos on aivan sama, jos tyrinteki-
ja sairastumisensa jiilkeen hakeutuu
kokonaan uuteen tytisuhteeseen, jossa
palkka on edelld sanotussa mddrin pie-
nempi. Site vastoin on kdytdnncissd
esiintynyt erimielisyyttd menettelystd
silloin, kun tycintekijii on tytiskennellyt
rinnakkain kahdessa tai useammassa
tydsuhteessa ja hdn on sairastumisensa
takia joutunut lopettamaan jonkin niis-
td, mutta ei kaikkia.

Esimerkki 2. TEL:n piirissd tytis-
kentelevd tycintekijd on terveenl
ollut rinnakkain kahdessa tytisuh-
teessa. Tydsuhteessa A hdn on an-
sainnut 700 mk kuukaudessa ja
tycisuhteessa B hdn on ansainnut
300 mk kuukaudessa. Sairastut-
tuaan hdn joutuu eroamaan ty6-
suhteesta A, mutta sivutointaan
ty<isuhteessa B hdn pystyy jatka-
maan.

Tdssd tapauksessa erimielisyys kos-
kee kysymystd, onko tytikyvyttdmyys-
eliike mycinnettdvd myds tytisuhteen B
perusteella. Sen kohdallahan tydntekijd
jatkaa edelleenkin tycitdiin ja voidaan
kysyd, onko mitddn elSketapahtumaa
viel6 sattunut.

On syytd palata ty<ieltikelakien tyti-
kyvytttimyysmddritelmdiin. TEL 4 $:n
3 momentissa ja LEL 4 $:n 2 momentis-
sa sdddetddn tytikyvytttimyyseldkkeen
edellytyksend mm. ettd eldkkeen hakija
on "kykenemdtcin suorittamaan tyti-
tddn tai muuta tydtd, mitd on pidettd-
ve - - - kohtuullisen toimeentulon
turvaavana". Sanonta osoittaa mieles-
tdni selvdsti, ettd "entiselld tydllS" tar-
koitetaan koko entistd tydpanosta eikii

tiettyyn tydsuhteeseen tai yrittdjiitoi-
mintaan liittyviiii osaa siitd. Muussa
tapauksessa ei entisen tytin asemesta
tehdyltii muulta tytiltd olisi mielekdstd
vaatia, ettd se turvaa kohtuullisen toi-
meentulon. - Jos ede116 mainitussa
esimerkissd 2 tydkyvytttimyyseldke oli-
si mycinnettzivd vain tyrisuhteen A pe-
rusteella, jdisi kysymd5n, missd .vai-
heessa tytintekijiille olisi mytinnettdvd
ty6kyvyttcimyysel6ke tydsuhteesta B.
Jos vastaus on, ettd eldke on mytinnet-
tdvd, kun tyrintekijd sairautensa vuok-
si on joutunut Iopettamaan tdmdn tyti-
suhteensa, voidaan kysyd, vaikuttaako
ratkaisuun, ettd hdn on pystynyt jat-
kamaan toisessa tydsuhteessa, joka to-
sin ei turvaa kohtuullista toimeentuloa,
mutta jossa kuitenkin palkka on yhtd
suuri kuin tydsuhteessa B. Herdd myiis
kysymys siitd, miten olisi meneteltdvd
aikaisempien vapaakirjojen suhteen.
Olisiko jokaisen vapaakirjan osalta
erikseen harkittava, mytinnetddnkti
mycis sen perusteella tytikyvyttcimyys-
eliikettii? Kun vield todetaan, ettd sa-
maa tytisuhdekohtaista harkintaa ilmei-
sesti olisi johdonmukaisuuden nimessd
sovellettava silloinkin, kun pddtetddn
eldkkeen lakkauttamisesta tytikyvyn
palauduttua, huomataan miten suuriin
kdytdnntillisiin vaikeuksiin tdllainen
kanta johtaa.

Mielestdni on pidettdvd selvdnd, et-
tei tyrieldkejdrjestelmdssd voida jakaa
tycikyvytttimyyttd pitden vakuutettua
jonkin tyrisuhteen tai yrittdjdtoiminnan
osalta ty<ikykyisend samalla kuin hd-
net muiden tycisuhteiden tai yrittdjti-
toimintojen osalta katsotaan tytikyvyt-
tijmdksi. Pdinvastoin, tyiikyvytttimyyt-
td on arvosteltava vakuutetun koko
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tycipanosta silmiillli pitden, ja jos va-
kuutettua ndin arvostellen on pidettii-
vd ty<ikyvytttimdnd, ts. tytikyvyttti-
myyseldkkeeseen oikeutettuna, on hd-
net katsottava sellaiseksi joka suhtees-
sa "ldpi koko linjan". Teta siidntcid voi-
taisiin kutsua "tycikyvyttcimyyden ja-
kamattomuuden periaatteeksi".

Edellti mainittu siidntci on saanut en-
tistd suuremman merkityksen yrittdjii-
vakuutuksen voimaantulon johdosta.
Sekii MYEL:ssa ettd YEL:ssa sdiide-
tdiin, ettei oikeutta tycikyvyttcimyys-
eldkkeeseen ole sellaisen tycikyvyttti-
myyden perusteella, joka on alkanut
ennen lain voimaantuloa.

Esimerkki 3. Eldkkeen hakijalla
on pieni maatila, jota hdn on vil-
jellyt isiintdnd ja josta yrittdjdtoi-
minnasta ty<itulo MYEL:ssa sdd-
dettyjen perusteiden mukaan on
3 000 mk vuodessa. Tdmdn tytin
ohella hdn on tehnyt erilaista
LEL:n alaista tycitd ansaiten siitd

7 000 mk vuodessa. Terveydentilan
huonontuessa hdn syksylld 1969 on
pakotettu lopettamaan LEL-tytit,
mutta hdn jatkaa edelleenkin tyti-
tddn maatalousyrittdjdnii. Talvella
1971 hdn katsoo tulleensa tytiky-
vyttcimiiksi myris viimeksi mainit-
tuun tytihiin ja hakee elSkettd.

Tdssd tapauksessa tycikyvyttcimyyttd
ei voida kdsitvkseni mukaan arvostella
erikseen LEl-tciiden ja maatalousyrit-
ttijdtoiminnan osalta, vaan tydnteko on
kdsitelttivd yhtend kokonaisuutena. On
hyvin mahdollista, ettii hakijan on kat-
sottava tulleen tydkyvyttdmdksi hdnen
lopettaessaan LEl-tycit syksylld 1969,
ja siind tapauksessa hdn ei ole ensin-
kddn oikeutettu MYEL:n mukaiseen
tycikyvyttcimyyseldkkeeseen tdmdn tyci-
kyvyttcimyytensd perusteella. Vasta jos
hdnen tyrikykynsd mycihemmin palau-
tuu hdn voi uuden tycikyvyttrimyyden
perusteella saada tycikyvytttimyyseldk-
keen my<is MYEL:n mukaan.
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LAURI KOIVUSALO

Yakuulusoikeuden p55l6ksiE

Piiiitiis n:o 78711701401;
annettu 31. 3. 1971

Kassanhoitaja A. S., joka on syntynyt
6. 7. 1921 , oli hakenut TEL:n mukaista
tyiikyvyttcimyyseldkettd ilmoittaen jou-
tuneensa lopettamaan tytinteon sairau-
den johdosta helmikuussa 1967. A. S.
oli viimeksi ollut H. O:n palveluksessa
15. 6. 1966-28. 2. 1967 vdlisen ajan.
Eldkelaitos hylkiisi 22. l. 1970 tekemiil-
Iddn pddtciksellii hakemuksen, koska
hakijaa ei voitu pitiiii tytikyvyttrimiind.
Ttihdn pdiitcikseen A. S. haki muutosta
eldkelautakunnalta, joka katsoi A. S:n
olleen helmikuusta 1967 alkaen vdhin-
tddn vuoden ajan tycikyvytcin. Tdmiin
vuoksi eldkelautakunta kumosi vali-
tuksenalaisen pdiittiksen ja palautti sen
eliikelaitokselle uutta lainmukaista kii-
sittelyii varten.

Eldkelautakunnan pddtdkseen eliike-
laitos haki muutosta vakuutusoikeu-
delta, joka katsoi kdsiteltdviind olevas-
sa piiiittiksessddn, ettei ollut esitetty
syytd muuttaa eldkelautakunnan pdii-
tcistii.

Asiakirjoista ilmenee, ettd A. S. oli jo
aikaisemmin kahdesti hakenut TEL-
eldkettd nimittdin 18. 11. 1967 ja 19. 11.

1968. Molemmilla kerroilla sekd eliike-
laitos ettd eldkelautakunta hylkdsivdt
hakemuksen katsoen, ettei A. S:n tyti-
kyvytttimyyden voitu katsoa kestdvdn
vdhintiiiin vuotta yhtdjaksoisesti. Toi-
sella kerralla A. S. haki vield muutosta
vakuutusoikeudelta, joka asettui 9. 10.

1969 antamassaan pddtciksessii niin-
ikdiin hylkiiiivdlle kannalle. Kun A. S.
nyt viimeksi eli 12. 12. 1969 on hakenut
eldkettd, eldkelaitos on edelleen hyliin-
nyt hakemuksen. Eldkelautakunta sitd
vastoin on katsonut aikaisempien pdd-
tristen perustuneen viidrddn ja puut-
teelliseen selvitykseen ja A. S:n olleen
helmikuusta 1967 alkaen vdhintiiiin
vuoden ajan tyokyvytcin ja palauttanut
asian elAkelaitokselle. Tete piiiittistii
vakuutusoikeus ei ole nyt kdsiteltiiviinii
olevassa piiiitdksessd muuttanut.

Viimeisimpiidn hakemukseensa A. S.
on liittiinyt mukaan terveydentilastaan
uuden 9. 10. 1969 annetun lddkdrinlau-
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sunnon. Se, ettd vakuutusoikeus aikai-
sempaa kannanottoaan muuttaen on
katsonut A. S:n tytikyvyttiimiiksi jo hel-
mikuusta 1.967 alkaen, johtunee juuri
tdstd uudesta selvityksestii. A. S:n tyri-
kyvytttimyys, jonka kestosta ei aikai-
sempien todistusten perusteella ole
ptidsty tdyteen varmuuteen, onkin
osoittautunut yhdenjaksoiseksi ja vd-
hintd5n vuoden kestdvdksi. Ndin ollen
on ollut perusteltua aihetta oikaista ai-

Englannissa ja Yhdysvalloissa 1gD0-
Iuvulla tehdyt tutkimukset osoittivat
huonon terveydentilan ratkaisevim-
maksi eliikepddtcikseen vaikuttaneeksi
tekijiiksi siitd riippumatta oliko ky-
seessd eldkkeelle siirtyminen ennen
normaalia eliikeikiiii vai normaalissa
eldkeiSssii. Yhdysvalloissa tarjoutui
1960-luvulla yhii useammille teollisuus-
ty<intekijtiille mahdollisuus jdddii eliik-
keelle vapaaehtoisten yrityskohtaisten

kaisempia pddt<iksi5 tytikyvyttcimyys-
arvion osalta. Samalla ptiiitris selven-
tea TEL 21 a $:n 2 momentin tulkintaa
sikdli, ettd tdmdn mukaan vakuutusoi-
keuden asiassa antaman pddtciksen es-
tiimiittii voivat alemmat asteet eli eld-
kelautakunta ja eldkelaitos oikaista
ptidtcistii vakuutetun eduksi ilman pur-
kumenettelyS. Edellytyksend on, ettii
on saatavissa uutta asiaan olennaisesti
vaikuttavaa selvitystd.

eldkejiirjestelyjen puitteissa ennen
yleisen palkansaajien eldkejdrjestel-
mdn soveltamaa 65 vuoden eliikeiktid
toimeentulon huonontumatta liian suu-
ressa mdArin. Vuosikymmenen keski-
paikkeilla varhaisempi eldkkeelle siir-
tyminen yleistyi niin, ettd esim. erddn
autokonsernin tycintekij<iistd yli puolet
jiii eliikkeelle ennen normaalia eliike-
ikaii.

Yhdysvaltain autoteollisuuden tyiin-

MUUALLA TUTKITTUA:

Ter.veydentila ennenaikaiseen el5kkeelle
siintyrniseen yaikuttavana tekiiEn5
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tekijciiden liiton jdsenten keskuudessa
suoritettiin 1960-luvun lopussa tutki-
mus, jonka tarkoituksena oli selvittdd
oliko huono terveydentila edelleen tdr-
kein syy varhaiseen eldkkeelle siirty-
miseen.*) Tutkimuksen kohteena oli
725 miespuolista 60-65-vuotiasta eldk-
keensaajaa. Kyselylomakkeen palautti
noin 60 0/o sen saaneista elSkeldisistd.
Vastaajia pyydettiin asettamaan omal-
ta kohdaltaan tdrkeysjdrjestykseen ne
tekijdt, jotka olivat vaikuttaneet hei-
ddn eltikkeelle siirtymiseensd. Valitta-
vina olivat seuraavat: tyytyvdisyys,
tyytymiittcimyys tycihcin, tytitovereihin,
tyiinjohtoon ja eldke-etuuksiin, tervey-
dentila sekd toive pitemmdstd vapaa-
ajasta. Vastaajat jaettiin ammattiryh-
miin heiddn omien tycinkuvaustensa
perusteella.

Tutkimus osoitti, ettd terveydentila
ei eneid ollut tdrkein varhaiseen eldk-
keelle siirtymiseen vaikuttava tekijti.
Oleellisemmaksi oli tullut varmuus sii-
td, ettd riittiivdn suuri eldke oli saata-
vissa. Melkein puolet vastaajista oli
asettanut tdmdn ensimmdiselle sijalle
eliikepiidtdstddn tehdessdAn. Vain yksi
neljdstd piti huonoa terveydentilaansa
tdrkeimpdnd tekijdnii. Lisdd vapaa-ai-
kaa oli halunnut noin 20 0/o vastaajista,
tytih<in tytymdttdmid oli noin 6 0/o ja
tytinjohtoon tyytymiitttimiS vain noin
3 oio.

Yli puolet, 53 0/0, kaikista vastaajis-
ta katsoi yhden tekijdn olleen ratkai-
sevana eldkkeelle siirtymispddttjksessd.
Niille, jotka mainitsivat kaksi eldke-

pddtcikseen ratkaisevasti vaikuttanutta
tekijdd, oli toisena useimmiten toive
pitemmdstd vapaa-ajasta (noin 21 0lo).

Seuraavana mainittiin riittdvd eldke
(noin 13 0/o) ja vasta sitten tuli esille
huono terveydentila. Vdhemmdn kuin
yksi kymmenestd vastaajasta (noin
B 0/o) piti huonoa terveydentilaa toise-
na eldkepddt<ikseen ratkaisevasti vai-
kuttaneena tekijdnii. Kaksikolmasosaa
vastaajista ei maininnut terveydentilaa
miss6Sn yhteydessd.

Ty6n laadun ja huonon terveydenti-
lan vdlinen vertailu osoitti, ettA vd-
hemmdn ammattitaitoa vaativissa ttiis-
S5, kuten autojen kokoonpanohihnan
ddrelld, huono terveydentila oli ratkai-
sevampi tekijii eldkepddtciksessii kuin
suurta ammattitaitoa vaativissa ttiissd.
Selitys tdhdn saattaa lciytyii juuri tydn
luonteesta. Korkean ammattitaidon
omaavat pystyvdt helpommin sovitta-
maan tycirytminsd fyysistd suoritusky-
kyiiiin vastaavaksi. Tiimd ei ole mah-
dollista ldheskddn yhtd usein niissd ta-
pauksissa, joissa kone yksinomaan
mddrdd ty<inteon nopeuden.

Tutkimus osoitti, ettd tdssd aineis-
tossa huonolla terveydentilalla ei ollut
niin suurta vaikutusta eltikkeelle jiiii-
misessd kuin aikaisemmissa tutkimuk-
sissa saadut tulokset antoivat ymmiir-
tiiii. On kuitenkin otettava huomioon,
ettd tutkitut tydntekijiit eivdt kokonai-
suutena edusta kaikkia amerikkalaisia
ty<intekijditd jo suhteellisesti parem-
pien eldke-etuuksiensakaan vuoksi.

t) Early Retirement: A Comparison of Poor Health to Other Retirement Factors, "Jour-
nal of Gerontology", 1/1971.
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Uusia yleiskinieit5

Yleiskirje n:o 16 kiisitteli tydeliikela-
kien muutoksia. Se jaettiin tydeltike-
laitoksille.

Yleiskirje n:o 17 koski lapsikorotuk-
sen hakemista ja mytintdmistii. Jake1u
sama kuin edellii.

Yleiskirjeessd n:o 18 ilmoitettiin val-
tion el6kelainsiiiidiinntin muutoksesta.
Jakelu sama kuin edelld.

Eldketurvakeskuksen tutkimusosastolla
suoritetaan eldkehakemusten kiisittelyd
koskeva tutkimus, jolla pyritiidn mit-
taamaan kiisittelyajan kestoa ja siihen
vaikuttavia tekijtiitii. Aineisto, jota
parhaillaan keriitiidn, koostuu eldkeva-

Yleiskirje n:o 19 sisiilsi ohjeet rekis-
teriiimiskelpoisista lisdeduista ty<inte-
kijdin eliikelain (TEL) ja yrittiijien elii-
kelakien (MYEL, YEL) mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 20 ilmoitti kansanelSk-
keen ja yleisen perhe-eliikkeen koro-
tuksesta. Jakelu oli tydeldkelaitoksille.

kuutusyhtitiissd, tydeldkekassoissa, eld-
kekassoissa ja -stiiitiiiissd ktisitellyistii
eldkehakemuksista. Tulokset annetaan
tutkimuksen valmistuttua el6kelaitos-
ten kdyttti<in.

ElEkehakernuslen kEsittelyEi lutkitaan
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Tietoia tyiteltkkeen saallsta
El6keturvakeskukseeri saatuien ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-eldkelaitosten mytintdmien 30. 6. 19?1 voimassa olevien eliikkei-
den lukumddriit ja eldkkeiden klskimiidrdt seuraavan taulukon mukaiset'

VanhuuselSkkeet

159
160
1?0

238
241
288

44 063
2 240
I 032

16 378

248
300

46
117

TEL-eliikelaitokset Yhteensa
YEL-eliikelaitokset .

MYEL-eliikelaitos
LEL-eldkelaitokset .

TEl-eldkelaitokset yhteensA
YEL-eliikelaitokset .

MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset .

KeskimAdr. eliike mk/kk
Miehet Naiset Kaikki

161
260

39
80

143 197

Kaikki

227
241
282

22 355
1 431
4 264

14 ?88

21 708
809

3 768
1 590

318
JOO
363
333
323

52
t27

70 713

TyiikyvyttiimyyselSkkeet

Vanhuus- ja tytikyvyttiimyyseliikkeet

38 874
2 422
6 709

37 517

320
312

68
729

t52
162
174

38 24L
1 215
5 955
3 991

77 rl5
3 637

t2 664
41 508

157
243
4l
83

239
289

55
t24
188

mk/kk ia 632
mukaista lise-Liseksi edellisiste sai TEl-liseeleketta 1061 vanhuuselekkeensaajaa keskimeerin 480

tyOtWyiiti-VyietaXteensiajaa keskimaerin 3?0 mk/kk, seke yrittejien elekelakien
eiat6tti 2 va"nhuuseldkkeeniaajaa ia 1 tviikyvvttdmvvselSkkeensaaia'

Perhe-eliikkeet

Eldkkeen mycintdjii Miehet i Naiset lYhteensd
Eldkkeensaajia

TEl-eldkelaitokset .....
EIdl<evakuutusYhtiot
Eliikekassat
Eldkesdtiticit

15 438
1 371
5 546

785
405
518

3t 223
3 776
9 064

1 5
2
3

42838toksetKaikki

Naiset Miehet Naiset
Eliikkeensaajia

Miehet Yhteensd
I(eskimdiir. eldke

'IEl-eliikelaitokset .....
EldkevakuutusYhtiot
Eliikekassat
Eldkesiidti6t

Eldkkeen mytjntdjii

to,
JJI
323

t44
166
181

13 251
1 197
2 085

25 287
2 162
5 603

12 036
965

3 518

TEl-eldkelaitokset yhteensli
YEL-eliikelaitokset .

MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitokset .

Kaikki

2002t 527 64 271 133 178

16 519
991

2 445
22 729

2L4
242
271

301
296

95
134

16 533
406

2 187
2 401

33 052
1 397
4 632

25 130

150
270

43
85

226
271

70
t29

42 684Kaikki tydeliikelaitokset

eliike mk/kkKeskim:iiir.
Miehet I Naiset I

ElAkkeensaaiia
MiehetEliikkeen mytintlijii

306
364
348

56 510
5 938

14 66?

036
602
603

29

5

27 474
2 336
I 064

TEl-elAkelaitokset .....
Eliikevakuutusyhti6t
Eliikekassat
Eliikestiiiti6t

13949 402 134924 | 21685 522Kaikki tyrieliikelaitokset

Erekk.
iukum.

Keskim.
eliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket
Eliikkeen mycintdjii Yhteensii

32 445

7 712
566

2 592
10 870

530
797

6 226

TEL-eldkelaitokset
Eliikevakuutusyhti<it
Eliikekassat
Eltikestiiiticit

TEl-eldkelaitokset yhteensa
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eltikelaitos .

LEL-eliikelaitokset

5 128
460

7 212
6 860

482
976

5 704

218
252
221
221
200

55
101

I 246
631

2 791
11 668

573
843

6 572

12 840
1 026
3 864

17 730
1 012
I 773

11 930
173 18423 | 1402219 656Kaikki tytieldkelaitokset

Edetlisiin keskimaAriin siseltymdtttimien TEL-lisaetuien mukaisten perhe-elakkeiden lukumaere o1i
59t ja keskimeere 405 mk/kk.-Tdte perhe-eleketta sai 582 leskea ja 489 lasta'
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English Sunrrrraries
Pension protection of students and
housewives accumulating an employment pension alsofor the period they work at home. Thisgroup includes in addition to housewives

e.g. unmarried persons responsible for theirelderly parents or orphaned siblings.
Employment pension protection has sofar not been provided anywhere for persons

doing household rvork in their orrrn familv.The situation in the Nordic countries is
better than it is in most other countries in
that the national pension guarantees in any
case a certain basic protecton for every-
body. In the countries in which all pensions
are employment pensions and no correspon-
ding basic security is available, the startingpoint for housewives has been the thought
that the husband's pension secures also thewife's subsistence, and that the survivor,s
pension does it in the event of death. Howe-ver, other persons working at home often
remain "in-betweens" who are totally un-protected, and the same may happen to
the wife in the case of divorce. A proposal
was recently made in Western Germanythat pension entitlements that have accu-
mulated during marriage should be halved
between the husband and wife at divorce.A housewife who has accumulated no pen-
sion protection of her own would thus ac-quire in her own name half of her hus-
band's pension right. An arrangement ofthis kind would, however, solve only a part
of the cases in which working at home
may prove fateful as regards pension pro-
tection and which are encountered also inour country in spite of the national pen-
sion. A person who has sacrificed herself,even temporarily, to taking care of her
relations may find when she falls ill thatthe sacrifice was an even heavier one than
foreseen if her absence from gainful emp-
loyment has interrupted her right to countfuture service towards an invalidity pen-
sion. Indeed, we must make a serious at-tempt to right these failings in the pen-
sion protection system.

(Editoriai, pp. 3-4)
After the self-emptoyed were covered bythe employment pension system in 192d,it was pointed out in many connectionsthat students and housewives were the ]astbig groups depending merely on the natio-nal pension. The pension system committeesubmitted a report on invalidity and sur-vivor's pensions for students at the begin-ning of June 1971. Let us hope that thisreport will also lead to legislation as soonas possible. Although the committee hasplanned that the system be financed enti-rely from State funds, one would not thinkthat any quarter would have cause to in_tervene by referring to the difficulties ofpublic finance. The total expenditure of thesystem would be small as cases of invali-dity and death are fortunately relativelyrare among persons of study age. However,in the rare cases in which such a misfor-tune happens the projected pension sys_tem could change decisively the fate ofboth the student himself and his small
children.

As far as is known, the pension system
committee has not yet considered the ques_ion of housewives' employment pensionprotection. But others, some organisations
among them, have taken up the matter.The motion introduced by two Finnish
members requesting action to improve thesocial security of housewives ai regards
e.g. employment pensions in all the Nordiccountries was debated in spring 19?1 atthe meeting of the social policy iommitteeof the Nordic Council. However. it metwith no response from lhe representativesof the Nordic women,s organisations invi-
te.d to,the meeting. They were of the opi-nion that the use of the ,,housewife,, con-cept as a basis for special benefits in so_cial security would serve to emphasise andnot eliminate the traditional division ofroles between the sexes. The aim should
be rather that all persons - regardless of
sex and position within the family - whoare barred from gainful employment
through having to take care of small chil-dren, sick members of the family or the
aged, should be given an opportunity of

Topical questions in the development ofpension systems

(Article on pp. 5-10)

This article is a review by Jussi Linnamo,
chairman oI the pension svstem committee.
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of the eight part memoranda submitted by
the committee during its three years of
work. Mr. Linnamo concludes by stating
that the time for reform of the pension
systems has not yet arrived and that a great
deal of further research is necessary as
well as clarifications and a change in atti-
tudes.

Numerical data on the chilil increment in
employment pensions

(Article on pp. 11-13)

The article gives som calculations based on
a sample for the child increment which was
incorporated in the employment pension
system on JuIy 1, 1971. The number of
beneficiaries entitled to the increment is
estimated at approx. 20,000. About 90 per
cent of them are recipients of invalidity
pensions and about 10 per cent receive old
age pensions. The child increment is 20 or
40 per cent of the pension, depending on
whether the recipient has one or more
children. The average child increment in
the invalidity pension is 51 marks/month
and in old age pensions 35 marks/month.
The growth in the pension expenditure
caused by the child increment is estimated
at around 6 million marks during the first
six months.

Special features of the Dutch employment
pensions system

(Article on pp. 14-18)

The author continues his introduction of
the pension systems applied in the Nether-
Iands which she began in our previous
issue. The employment pension systems are
described here.

The British farm closure system

(Article on pp. 19-22)

A farm closure pension system is being
planned for Finnish farmers. This foresees
a farm closure pension for a farmer who
before pension age gives up farming and
sells his farm to the State or a private
buyer for tt e structural improvement of
agriculture.

A corresponding system has been in forcein England since 1967. The author of the
article, who is secretary of the committee
preparing the closure system, states that
the British farm closure system can be
regarded as some kind of average of the
systems in other countries. However, the
British method is not applicable as such

to Finnish conditions. Britain does not suf-
fer from the problem of agricultural over-
production, whereas one of the essential
objects of the closure pension in Finland
is to reduce production capacity.It may be said on the strength of the
statistics that the British farm closure sys-
tem has made slower progress than expec-
ted. This is a common phenomenon obser-
ved in the systems of other countries as
well. The probable reason is the general
caution of the farming population and its
desirc to keep things as they are. Only
rvhen one's neighbour has given up his
farm and received a pension does a farmer
dare apply for one.

Discussion concerning the employment
pension protection of orchestral musicians
(Article on pp. 23-26)
The Association of Finnish Programme and
Concert Bureaus has commented in an ar-
ticie submitted by it on the ruling, repor-
ted in our journal, of the Insurance Court
concerning the contractual relation betweena programme bureau and a musician. The
Legal Department of the Central Pension
Sccurity Institute answers this article.

The Public Bureau of the Central Pension
Security Institute
lArticle on pp. 27-31)
This article deals with the duties of thePublic Bureau of the Central Pension
Security Institute. After interviewing the
employees of the bureau, the author states
that the clientele is very mixed. There are
three permanent employees in the bureau
rvhich was founded in 1966. It is administ-
ratively a part of the Legal Department.
The bureau is capable of serving also
Swedish-speaking customers. There is also
provision for private, confidential talk witha staff member in a special booth. The
daily average of callers at the bureau is
over 70. The record is 126. The clients aregenerally from the Helsinki district. Four
randomly selected clients were interviewed.
They were asked what business brought
them to the bureau, where they had learnt
about the existence of the bureau, where
they obtained pension information and their
wishes concerning it.

Social guide

(Article on p. 31)

The most important data and advice con-
cerning social work and public health have
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been assembled in a short compendium
which provides citizens with social "first
aid" in a potential state of need. The Cent-
ra1 Pension Security Institute participated
in the preparation of this social guide book,
in cooperation with the authorities, organi-
sations and some institutions. The guide
book will be distributed to every Finnish
home in October. The Finnish edition is
1,600,000 and the Swedish 160,000 copies.

Rulings of the Insurance Court

(Article on pp. 35-36)

A legal expert reports here on a ruling of
the Insurance Court cencerning a rejected
application for on invalidity pension. It is
stated in the article that lower instances
may reverse the decision in favour of the
insured without hindrance by the ruling gi-
ven on the matter by the Insurance Court.
The condition is that new evidence af-
fecting the issue essentially is offered.

Studied elservhere

(Article on pp. 36-37)

In this summary is a report on an Ame-
rican study of the reasons for retirement.
Studies conducted in the 1950s showed that
poor health had contributed most to the
decision to retire. An investigation made
among automobile workers at the end of
the 1960s revealed that the motive today
for the decision to retire was mostly cer-
tainty of an adequate pension. Almost a
half of the respondees put this as the most
important reason. OnIy a fourth considered
their poor state of health to be the most
important motive. The study also showed
that poor health influenced the decision
to retire more in work calling for less occu-
pational skill than in exacting work.

The tab'le on page 39

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the second quarter of 1971.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.
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