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l(ehittyv5
ty6flOrrayyslunva

Yhteiskunnan velvollisuutena on huolehtia tycitii vaille jddvdn hen-
kiltin ja hdnen perheensd toimeentulosta. Laajasti ymmdrrettynii
tycittdmyysturvalla tarkoitetaan kaikkia niitd, ldhinnd julkisen val-
lan toimenpiteitd, ioilla pyritddn tyrittdmyyden ennaltaehkdisyyn
tai sen vaikutusten lieventdmiseen. Suppeammassa mielessii silld
kdsitetiiiin vain jo tycittdmiiksi joutuneelle henkilcille mytinnettdvid
etuisuuksia. Nykyiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi eivdt
ole vield osoittautuneet meilld riittdviksi. Monet komiteat ja toimi-
kunnat ovatkin viimeaikoina pohtineet tycillisyysturvamme tehos-
tamista, ia mycis syksyn tyriehtosopimusratkaisussa siihen kiinni-
tettiin huomiota.

Harjoitettavalla ty<ivoimapolitiikalla on luonnollisesti asian hoi-
tamisessa keskeinen merkitys, ia dskettdin ilmestynyt talousneu-
voston mietintri sisdltiid useita tdtd koskevia kehittdmissuosituksia.
Tycivoimakysymys tulisi riittdvdsti koordinoida erityisesti koulutus*,
asunto- ja sosiaaliturvapolitiikan kanssa. TAmdn toiminnan kehittd-
misen on katsottu edellyttdvdn muun muassa laajoja uudistuksia
tycinviilityksen organisaatioon, joista tydvoimaministericin perusta-
minen on jo toteutettu. Esillii on ollut myris henkisen alan tytil-
lisyysturva, josta on valmistunut oma mietintdnsii.

Tycinvdlitys ei kuitenkaan aina kykene jdrjestiimririn ty6td, ja
tydtttimiin avuksi tulee tytitt<imyysavustus tai -korvaus. Avustusta
maksetaan valtakunnallisista tydttdmyyskassoista, joihin kuulumi-
nen on vapaaehtoista. Tdten niiden ulkopuolelle jiid melkoinen
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mdiird tydntekijditii. Tytittcimyyskorvausta taas voi saada tytivoima-

toimikunnan kortistoihin hyviiksytty henkil6' EriiSt ryhmdt' kuten

vajaatydkykyiset, jdiiviit kuitenkin tiimiinkin turvan ulkopuolelle'

Vuoden 1969 tydttcimyysvakuutuskomitean mukaan tydttdmyys-

vakuutus-, tycittcimyyskorvaus- ja eri eliikejdrjestelmien tulisi nivel-

tyd toisiinsa nykyist?i paremmin' Kaikkien niiden ty<itttimyysturva'
jotka eiv?it ole tytittiimyyskassan jdsenid, olisi hoidettava - tar-

vittaessa vaikka eliikeikiidn saakka - korvausjdrjestelmdn avulla'

Tyti- ja kansaneliikejdrjestelmSssd tulisi mycintSa iiikkiiille tytittti-
milleennenaikaiselSkettS,koskaheiddnsijoittumisensatycimark-
kinoille on huomattavasti vaikeampaa kuin muiden'

El6kejiirjestelmdkomiteanehdotuksenmukaanty<itt<imyyseltik-
keeseen olisi oikeutettu 60-vuotias tytintekij6 tai yrittiijd sen j61-

keen, kun hdn on saanut vuoden aikana yhteensii 200 piiiv?iltii

tyiittiimyyskorvausta tai -avustusta' Lisdksi edellytetS6n' ettei hd-

nelld arvioida olevan mahdollisuutta ldhiaikoina sijoittua tydmark-
kinoille. Tamiin arvion antaisi tytrvoimaviranomainen. EISke vas-

taisi mdiirdltEitin tytikyvytt<imyyseldkettS'
vaikka eliikejSrjestelmiin ehdotettu muutos on omiaan tekemadn

ne entista monimutkaisemmiksi, on paikallaan, ett6 jiirjestelmiit

ottavatosaltaanvastatakseenty<itt<imyysturvastamme.Tytittiimyys-
eliike saattaa tulla voimaan jo heindkuun alussa, jolloin tyrieldke-
lakeihin on odotettavissa muitakin muutoksia'
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ElSketu rvakeskuksen eduslaiisto
vv. l97l-Zg

Sosiaali- ja terveysministeritj on mdd-
reinnyt Eldketurvakeskuksen edustajis-
ton kolmivuotiskaudeksi 1g?1-19?3.
Edustajiston puheenjohtaja on toimi-
tusjohtaja J. E. Niemi ja hdnen hen-
kilcikohtainen varamiehensd oikeustie-
teen tohtori Matti A h o. Varapuheen-
johtajaksi on mddrdtty piidjohtaja Alli
Lahtinen ja hdnen varamiehekseen
ylijohtaja Vilho J dppinen.

Muut jdsenet (suluissa henkil<ikohtai-
nen varamies): vuorineuvos Erkki
Partanen (vuorineuvos Mikko
Tehtinen), vuorineuvos Stig H.
Hdstd (vuorineuvos Bjcirn Wester-
lun d), toimitusjohtaja Piiivici Hete-
mdki (varatuomari Nils Svart-
strdm), kauppaneuvos Kalervo Salo
(varatuomari Kauko Markkanen),

agronomi Olavi Jaakkola (agronomi
Viljo S i r ki ti), puheenjohtaja Niilo
H dm dl dinen (puheenjohtaja Viiinci
Ku janpdii), sihteeri Simo EIomaa
(puheenjohtaja Jarl Sund), puheen-
johtaja Sulo Penttilii (puheenjoh-
taja Pekka Virtanen), puheenjoh-
taja Lauri Vilponiemi (sihteeri
Erkki L a ssin en), toimitusjohtaja
Aarne I. Velikangas (toiminnan-
johtaja Kalervo Tuure), agronomi
Veikko Ihamuotila (maanviljelys-
neuvos Kusti Eskola), maanviljelijd
Toivo Hakamiiki (varapuheenjoh-
taja Lauri Nikula), agronomi Tor
Nymalm (kalastaja Veli Lind-
strcim), ekonomi Matti Jaatinen
(talousneuvos Hartti J o k i nen), dipl.
kauppias Aarno Pajunen (toimitus-
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johtaja Erkki H e i k k o n e n), toimitus-
johtaja Lars P a I m 6 n (toimitusjohtaja
HAkan StrandeII), toimitusjohtaja
Nils Erik Ingman (johtaja Klaus
Ekholm), filosofian tohtori Viljo
K e i n dn e n (varatoimitusjohtaja Arvi
Fin6rus), hallinto-opin kandidaatti
Mikko Haramo (johtaja Samuli Si-
mula), varatuomari Jarl Hohen-

th a1 (sosiaalijohtaja Ake L a u n i k a-
ri), professori Martti Karvonen
(lddketieteen ja kirurgian tohtori Turo
Niemi).

Eltiketurvakeskuksen hallituksen pu-
heenjohtaja on filosofian tohtori Erkki
P es on en. Laitoksen toimitusjohtaja
on filosofian maisteri Markku K a i k-
konen.

Eltkelautakunla YV- l97l-73

Sosiaali- ja terveysministerici on miid-
rdnnyt Eldketurvakeskuksen yhteydes-
sd toimivan eldkelautakunnan kokoon-
panon kolmivuotiskaudeksi 1971-1973'
Eldkelautakunnan puheenjohtaja on
osastopiidllikkti Olof Ojala ja vara-
puheenjohtajat vanhempi oikeussihteeri
Erkki Ahonen ja vanhempi hallitus-
sihteeri Lasse S i n iv irt a.

Muut jdsenet (suluissa henkiltikohtai-
set varamiehet): varatuomari Kaarlo
S a a r i (varatuomari Juhani J iintti)'
filosofian kandidaatti Armas Save-
Iius (filosofian maisteri Kaarlo Hon-
ka), yliliidkdri Ruben Bjtirkst6n
(ldiiketieteen lisensiaatti Jarl H e i k e l),
Iddketieteen lisensiaatti AIpo Luppi
(lddketieteen ja kirurgian tohtori Eero
Valanne), varatuomari Niis Svart-
strOm (varatuomari Vesa Vainio),
oikeustieteen kandidaatti Henrik
Nordstrtim (oikeustieteen kandi-

daatti Mikko Hurmalainen), vara-
tuomari Tauno Jaatela (oikeustie-
teen kandidaatti Martti U o t i), agro-
nomi Viljo Sirkid (agronomi Erkki
P alo j dr vi), toiminnanjohtaja Matti
K a u k o r a n t a (yhteiskuntatieteiden
maisteri Yrjd R a i t a), tiedotussihteeri
Antti Hietanen (naissihteeri Helvi
Ra a tik ain en), valtiotieteen kandi-
daatti Paavo Hyv ii nen (tybturvalli-
suussihteeri Veikko Kansikas), pu-
heenjohtaja Erkki Lassinen (talou-
denhoitaja Esko Honkavaara),
maatalous- ja metsdtieteiden kandi-
daatti Heimo Tuomarla (agronomi
Paavo Vuoksinen), agronomi Reino
Uronen (agronomi Bertel Bdcks),
lainopin kandidaatti Raimo Lahti-
nen (varatuomari Erkki Leino), va-
ratuomari HarrY OIsson (ekonomi
Rauno Riisaio).
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MARTTI LEHTINEN JA
PEKKA KARHUNEN

Sukellaiien ia rmetsEtyiirrrieslentenveystulkirnus

Syksyllii 1969 ja talvella 1970 suoritutti
Rakennusalan tyrieldkekassa sukelta-
jien ja Metsdalan ty<ieldkekassa met-
sdtydmiesten terveystutkimuksen. Ne
toimeenpantiin Helsingissii tyiieliike-
kassojen terveysasemalla ja erdissd
tutkimuslaitoksissa. Tutkimusten oh-
jelma oli varsin laaja, ja tdssd yhtey-
dessd voidaan ldhinnd tarkastella nii-
den toteuttamiseen johtaneita syitd ja
esitelld erditd keskeisid tuloksia. Su-
keltajatutkimus kdsitti koko rakennus-
alan sukeltajien ammattikunnan, met-
sdtyiimiestutkimus sensijaan vain otok-
sen maan metsdtytimieskunnasta. Tut-

Sukeltaiien teFveystutkirnus
Rakennusalan tytieldkekassa harjoittaa
LEL:n mukaista toimintaa ja huolehtii
rakennusalan tyiintekijciiden ty6eldke-
turvasta. Sen piirissd on kiinnitetty

kimusohjelmat poikkesivat monissa
kohdin toisistaan. Niitii laadittaessa oli
otettu huomioon kummankin ammatti-
alan erikoisluonne ja tytihtin sisiiltyviit
vaaratekijiit. Edellii mainituista syistii
johtuen tulokset ovat vain osittain ver-
tailtavissa. Tutkimusohjelmien suunnit-
telussa ja niiden toteuttamisessa olivat
aktiivisesti mukana kummankin alan
tytimarkkinajiirjesttit. Tutkimukseen
kutsuttujen tytintekijriiden my<inteistd
ja uhrautuvaa asennoitumista kuvaa-
vat parhaiten saavutetut korkeat osal-
listumisluvut.

ty<ikyvyttrimyyseldkeasioiden kdsittelyn
yhteydessii huomiota rakennusalan am-
mateille ominaiseen suureen tycikyvyt-
trimyysalttiuteen ja todettu, ettd ylei-

7



simmdt pitkdaikaisen tai pysyvdn tyo-
kyvyttiimyyden syyt tdlld alalla ovat
verenkierto-, hengitys- sekd tuki- ja
liikuntaelinten sairaudet. Rakennus-
alan tytieldkekassa on pyrkinyt selvit-
tdmiidn tytissd kdyvien talonrakennus-
alan tytintekijtiiden terveydentilaa toi-
meenpanemalla v. 1965 erddn helsinki-
ldisen rakennusliikkeen ty6mailla ter-
veystutkimuksen, johon osallistui kaik-
kiaaan 466 rakennusalan tyrintekijd6.

Virikkeen esiteltdvdnd olevaan su-
keltajien terveystutkimukseen antoi
Rakennusalan tytieldkekassan hallituk-
selle toukokuussa v. 1968 saapunut
Suomen Sukeltajain Liiton kirjelmd.
Siinii kiinnitettiin huomiota sukeltajien
ammattiin liittyviin terveydellisiin vaa-
roihin ja todettiin yleisimpien liiton jii-
senten ilmoittamien sairauksien olevan
keuhkolaajentuma, verenpainetauti se-
kd painetydstii johtuvat korvavammat.
Kirjelmdssd todettiin lisiiksi, ettd maas-
samme vallitseva kiiytiintii poikkeaa
kansainvdlisen tytijdrjesttin suosituk-
sesta sukeltajien eldkeidksi. Tutkimus-
ohjelma laadittiin Rakennusalan tyti-
eldkekassassa erdiden erikoislddkdrien
ja sukeltajien liiton edustajan avusta-
mana. Site suunniteltaessa otettiin
huomioon sukeltajien ammatin erikois-
laatuisuus; heiddn tyciympdristtinsdhdn
on vesi ja siinii oleskelu edellytttiii tek-
nisid varusteita hapensaannin turvaa-
miseksi. Veden alla elimistti joutuu alt-
tiiksi poikkeuksellisten fysikaalisten
tekijtiiden vaikutuksille. Syvyyssuun-
taan liikuttaessa paine kasvaa yhden
ilmakehdn verran joka 10,3 metrin
matkalla. Paineen kasvaessa kaasujen
ominaisuudet muuttuvat. Korkean pai-
neen alaisena tydskentely ja iikillinen

paineen lasku nopean pintaan nousun
seurauksena saattavat johtaa erilaisiin
sukeltajan taudiksi kutsuttuihin sai-
raustiloihin.

Tutkimusaineisto

Kutsu sukeltajatutkimukseen lShetet-
tiin 16? sukeltajalle eli kaikille, jotka
kuuluvat Suomen Sukeltajain Liittoon.
Kutsutuista saapui tutkimukseen 148,
joista 104 toimi tutkimushetkelld su-
kellustehtdvissd, 36 oli eliikkeelld ja
kahdeksan oli siirtynyt muihin ammat-
teihin. Poisjddmisen yleisin syy oli sai-
raus. Tutkittujen sukeltajien ik6jakau-
ma oli seuraava: 2O-29-vuotiaita oli 11,

30-39-vuotiaita 38, 40-49-vuotiaita
37, 50-59-vuotiaita 32 ja 60 vrrotta
tdyttiineitd ja sitd vanhempia 30. Kuvio
1 esittdii aineiston aluejakauman.
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Tutkimusohjelma

Tutkimukseen sisdllytettiin haastattelu,
jossa selviteltiin tydhistoriaa, tytiolo-
suhteita ja erityisesti tydhcin sisdltyvid
vaaroja sekii terveydentilaa, ty<ikykyii,
aikaisempia sairauksia ja niiden hoitoja
sekd mahdollisia subjektiivisia oireita.
Tutkitut osallistuivat erikoishaastatte-
luun, joka liittyy Eltiketurvakeskuksen
kdynnissd olevaan eliikeikiitutkimuk-
seen. Tutkimukseen sisdltyi joukko la-
boratoriokokeita ja lddkdrintarkastus.
Rtintgentutkimus kiisitti rintaontelon
elinten kuvauksen (ns. iso thorax-kuva),
nendn sivuonteloiden kuvauksen sekd
hampaiston tutkimisen ns. orthopan-
tomo-menetelm5lld. Kaikki 53 vuotta
tdyttdneet samoin kuin ne, joilla esiin-
tyi suurten nivelten oireita ldhetettiin
lisdksi olka-, kyyndr-, lonkka- ja polvi-
nivelten kuvaukseen. Syddmen ja keuh-
kojen toiminnan tutkimukseen kuului
leposyddnfilmi ja, mikiili tutkittavan
kunto salli, syddnfilmi polkupyiirdergo-
metrirasituksessa ja siihen liittyvd suo-
rituskyvyn mittaus. Ndktikyvyn tutki-
misessa kiiytettiin ns. ndktjseulaa. Au-
diometrinen kuulotutkimus suoritettiin
jokaiselle ja tarvittaessa siihen Iiitet-
tiin korvatautien erikoisliidkdrin tar-
kastus. Kaikki 53 vuotta tdyttdneet ja
ne, joilla oli joskus esiintynyt merkit-
tdvid keskushermoston oireita, liihetet-
tiin lisdksi neurologiseen tutkimukseen,
jota tdydennettiin aivosdhkcitoiminnan
rekisterriinnillii. Tutkimus kesti neuro-
Iogiseen osallistuvilta puolitoista pdi-
vdd, muilla pdivdn. Piiivitttiin tutkittiin
neljd sukeltajaa,

Tutkimustulokset

Haastattelutiedot
Tutkituista 104:stii aktiivisukeltajasta
65 sukeltaa raskaissa varusteissa, 20

kevvissd ja 19 yhtd paljon molemmissa.
Normaali tyciskentelysyvyys on alle 15

metriii. AIle 40-vuotiaista sukeltajista
suurin osa toimii sukellustehtiivissd
ympdri vuoden. Vanhempien sukelta-
jien joukossa oli sitd vastoin enemman
sellaisia, joiden sukellustyci on tila-
pdistii.

Haastatellut sukeltajat tekeviit mm.
puu-, kallio-, poraus-, hitsaus-, raudoi-
tus-, rdjdytys-, ammus-, putki- ja silta-
t<iitii. Heiddn oli vaikea nimetd mitdiin
ndistd pddasialliseksi tycikseen. Ldhes
kaikki olivat joutuneet tytiskentele-
mddn riittEmdtttimiissd valaistuksessa,
ahtaassa tilassa ja kumarassa asennossa
ia suorittamaan raskaita nostoja sekd
kdsittelemdiin painavia tytikaluja. Tytis-
sddn he ovat joutuneet tekemisiin myr-
kyllisten kaasujen, hdyryjen ja tiljyjen
kanssa sekd alttiiksi melulle ja tdri-
ndlle. Aineiston jakauma suurimman,
vdhintiidn kuukauden kestdneen, ty<is-
kentelysyvyyden mukaan esitetddn ku-
viossa 2.
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Varusteissa on esiintynyt vikoja
40:Ild sukeltajalla ja 36 oli niiden vuok-
si joutunut vaaratilanteeseen. Ilman
saannin estymisen vuoksi oIi vaarati-
lanteeseen joutunut 90 0/o sukeltajista.

Yli 10 metrin syvyydessd tydskente-
levid sukeltajia varten on olemassa
erityiset miidrdykset nousunopeuksista
ja odotusajoista. Tarkoituksena on es-
t55 paineen liian nopeasta vaihtumi-
sesta aiheutuvat vaarat. Sukeltaja saat-
taa kuitenkin joskus joutua tilantee-
seen, jolloin htinen on noustava yltis
sallittua nopeammin. Niiin oli kdynyt
71:lle haastatelluista, joista 50:llii oli
esiintynyt liian nopean pintaan nou-
sun aiheuttamia oireita, kuten kutinaa
iholla, piiiinsiirkyii, kipuja nivelissii ja
pahoinvointia sekd tajuttomuutta 12:11a.

Liian nopean nousun tapahduttua on
painehoito ainoa keino, jolla estetddn
sukeltajan tauti. Niiistii ?1:stii sukel-
tajasta 10 oli ollut hoidettavana paine-
kammiossa ja 25 oli jouduttu laske-
maan uudelleen sukelluksiin vedessd
tapahtuvaa painehoitoa varten.

Tydtapaturma o1i sattunut 63:Ile su-
keltajalle. Liihes puolella sen oli ai-
heuttanut jokin putoava esine. Muut
tapaturmien syyt olivat sukeltajan pu-
toaminen, kompastuminen, joutuminen
puristuksiin tai sukellusvarusteissa
esiintyneet viat.

Haastattelussa vastasi kysymykseen
"Tunnetteko itsenne terveeksi?" mvdn-
tiiviisti 97 j a kieltdvdsti 51 tutki-
tuista. Vastausten ikiiryhmittdinen ja-
kauma on esitetty kuviossa 3. Asevel-
vollisuuden oli suorittanut 142 (96 0/0)

tutkituista. Sota-aikaisessa asepalveluk-
sessa rintamajoukoissa vuosina 1939-

1944 oli ollut 60 miestd, joista joka kuu-
des oli haavoittunut sodassa.

Verenkiertoelimistii

Suorituskyky
Suorituskyky mitattiin polkupycirder-
gometrilld samalla kun rekister<iitiin
rasitus-ekg. Kuvasta (4) ilmenee suo-
rituskyky ikiiryhmittdin.

Verenpaine
Diastolisen verenpaineen sairaalloisek-
si raja-arvoksi katsottiin tutkimuksessa
100 mmHg. Taulukosta 1 ilmenevdt ko-
ho1la olevat diastoliset verenpaineet
ikiiryhmitttiin. Koska yksittdinen kor-
kea verenpainearvo ei viel6 oikeuta

SUKELTAJA TUTKII'1US
SUORITUSKYKY
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Diastolinen
verenpaine

mm Hg

Ikiiryhmii
20-39 (49)

Ikiiryhmd
40-59 (69)

LukumAiird olo Lukumiiiird olt

Ikdryhmii
60- (30)

Lukumiidrii olo LukumAiirii olo

19,6

6,8

514

31,8

100-109
1 10-1 19

t20-

3

2

2

Yhteensd I

6,1

4,1

4rl

15

I

5

21,7

10,1

712

11

1

1

36,7

3,3

3,3

29

10

I

14,3 27 39,0 13 43,3 47

Taulukko I

pitkiille meneviin johtopddtdksiin, tois-
tettiin verenpaineen mittaus 10 min.
levon jdlkeen kaikissa niissd tapauk-
sissa, joissa arvot olivat korkeita. Tut-
kitussa aineistossa oli huomattavan pal-
jon lihavia henkilciitd, joilta tunnetusti
saadaan mytis teknisistd syistd usein
korkeita verenpainelukemia.

Taulukko 2

Diastolinen verenpaine

ISKEEMINEN SYDANSAIRAUS

Yhteensii
(148)

Iskeeminen syden-
sairaus (IS)
Iskeemiselld sydensairaudella tarkoite-
taan syddnlihaksen paikallista veren-
kierron vajavuutta riippumatta siitii,
onko asianomaisella henkiltillii oireita
tai ei.

Iskeeminen sydensairaus jaetaan ta-

Yhteensii
(1 18)

Todenndk<iinen sepelvaltimosairaus
Diagnoosiperusteet:

anamneesi
anamneesi * lepo-ekg
anamneesi -1- rasitus-ekg
lepo-ekg
rasitus-ekg

Sepelvaltimotukos

IkAryhmii
40-59 (69)

Ikdryhmii
20-39 (49)

oloLuku-
miiArd
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vallisesti kahteen ryhmiidn:

- sepelvaltimotukokseen
l. syddninfarktiin ja

- todenniikdiseen sePelvaltimo-
sairauteen

Tiissd tutkimuksessa kiiytettiin sai-
rastetun syddninfarktin kriteerinii tyy-
pillistii lepo-ekg-muutosta.

Todenniiktjisen sepelvaltimosairauden
diagnoosi on usein huomattavan vaikea.
Se perustuu tyypilliseen angina pecto-
ris-kipuun, lepo-ekg- tai rasitus-ekg-
muutoksiin.

Taulukosta 2 ktiy selville ikiiryhmit-
tiiin iskeemisen syddnsairauden esiin-
tyminen ja todenn6ktiisen sepelvalti-
mosairauden diagnoosiperusteet.

Iskeeminen sYddnsairaus ja
eriiiit riskitekijiit
Kuviosta 5 ilmenee, ettii suurimmat
riskitekijEit sukeltaja-aineistossa ovat
korkea verenpaine ja liikapainoisuus'
Tupakointi niiyttiiii v6hdisemm6ltii kuin
metsiitytimiehillii. Selviiii eroa riskite-
kijtiiden jakautumisessa IS-ryhmdn ja
muun aineiston viilillti ei ole havaitta-
vissa.

Muut sydiinsairaudet
Kliinisen tutkimuksen, ekg:n ja rtint-
genldydtiksen perusteella todettiin yh-
teensd kahdeksalla tutkitulla merkit-
tiivti syddnvika. NEiistii neljiillii oli
keuhkosalpauksen merkkejd ja sydti-
men toiminnanvajavuus, kolmella iI-
meinen hiippalEippiivika ja yhdetlii
aorttal5p6n ahtauma.

Hengityselimistii

Keuhkojen rdntgenkuvauksessa ei to-
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*"r,,"T";"it;ffiI'i"l[::ista aktiiviin
keuhkotuberkuloosiin viittaavia muu-
toksia. Keuhkoien tai keuhkopussin ar-
pia havaittiin 30:llii ja rtintgenologi-
sia merkkejd keuhkojenlaajentumasta
13:11a. 15:Ila miehelld eli n. 10 0/o:IIa

tutkituista havaitiin keuhkojen toimin-
takokeissa hengitystoiminnan hdiritiitd.
Heistii kuudella o1i kysymyksessd mer-
kitttivii keuhkojen toiminnanvajaus.

Sukeltajan taudille ominaiset
riintgenologiset luumuutokset

Suurten nivelten, nimittiiin olka-, kyy-
ndr-, lonkka- ja polvinivelten rdntgen-
kuvaus suoritettiin kaikille tutkimuk-
seen osallistuneille. 53-vuotiaille ja sittt
vanhemmille sukeltajille sekd niille tut-
kituista, joilla esiintyi oireita maini-
tuissa nivelissd. Ndmd kuvaukset suo-
ritettiiin kaikkiaan 4?:lle sukeltajalle.
Heistd 13:lla (0/o) havaittiin rtintgenolo-
gisia muutoksia, jotka sopivat sukelta-
jan tautiin. Reisiluun alaosaan paikal-
Iistuvia muutoksia todettiin 11:Ila su-
keltajaila. Heistd kuudella muutokset
olivat molemminpuolisia. Olkaluun
piiiin muutoksia havaittiin yhdeksiilld
tutkituista ja heistli viidellii ne olivat
molemminpuolisia. Reisiluun ptitin
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muutoksia ilmeni kolmella ja olkaluun
alaosan muutoksia kuudella sukeltajal-
la. Kuuden tutkitun suhteen kysymys
oli voimakasasteisista muutoksista,
muilla sensijaan ne olivat lieviii.

Neurologinen tutkimus

Sukellustydssd sattuvissa tapaturmissa
esiintyy tunnetusti usein keskusher-
mosto-oireita. Sensijaan tunnetaan
pitkdaikaisen sukellustytin vaikutus
keskushermoston tilaan huonosti. Neu-
rologiseen tutkimukseen kutsuttiin
kaikki 53-vuotiaat ja sitii vanhemmat
sukeltajat. He olivat toimineet amma-
tissaan pitkiiiin ja siten voitiin olettaa
mahdollisten tycistd johtuvien haitta-
vaikutusten esiintyvdn heilld selvim-
pind. Keskushermoston elimellisid muu-
toksia etsittiin neurologisen tutkimuk-
sen avulla ja sitti tiiydennettiin aivo-
sdhkcitoiminnan rekistertiinnilld.

Viidelld neurologiseen tutkimukseen
osallistuneella sukeltajalla havaittiin
keskushermostoperdistii raajaheikkout-
ta. Tdmd oli kuitenkin niin liev6d, et-
teivdt asianomaiset tutkitut niitd itse
tienneet. Vastaavan ikdisessd normaa-
livdestcissd esiintyy tdllaisia muutoksia
suunnilleen tiettdvristi saman verran.

Alaraajojen viirinii- ja syvetunnon
heikentyminen havaittiin yhdeksdlld
sukeltajalla. Vastaavan ikdisessd ja
suuruisessa vertailuryhmiissd sama hdi-
riti esiintyi vain yhdellii henkil<illti.
Vditetddn, ettd syviitunnon hiiiritit muo-
dostavat osan tapaturmaisesti synty-
neestd sukeltajantaudista. Neurologi-
sesti tutkitussa 32:n sukeltajan ryhmiis-
sii ei havaittu iiilld, tydskentelysyvyy-

dellzi, sukellustycin kestolla eikii veri-
suonisairauksilla olevan yhteyttd mai-
nittujen vdrinii- ja syvdtuntomuutos-
ten esiintymiseen. Todetut neurologiset
muutokset olivat lieviS eiviitkii sellai-
senaan aiheuta haittaa normaalissa el5-
mdssd. Aivojen s6hktjisten toimintojen
rekister<iinnissd todettiin kahdella tut-
kituista lievi5 merkityksettdmid muu-
toksia. Tulos vastaa saman ikdisellii
normaaliv6esttilii tehtyjii tutkimuksia.

Sukeltajien leukaluu- ja
hampaistotutkimus

Tutkimukseen osallistuneille 148:lle su-
keltajalle suoritettiin ns. orthopantomo-
rdntgenkuvaus. TAllii menetelmdllii saa-
daan yhdell5 ainoalla kuvauksella
yleiskuva leukaluiden ja hampaiden
terveydentilasta. Ldhes neljdnnes tut-
kituista oli tdysin hampaattomia. He
olivat kaikki 40 vuotta tiiyttiineitd. Ku-
vausmenetelmtillti saatiin ndkyviin
mycis hampaiden juurten pdissd mah-
dollisesti esiintyvdt mdrkdpesdkkeet
sekd leukaluissa tavattavat,'rakkula-
kasvannaiset" eli kystat. Yleisesti voi-
tiin todeta, ettd sukeltajien hampaiden
ja leukaluiden terveydentila oli sama
kuin keskimddrin tavallisella suomalai-
sella tydikdisellii miehellii. Sukeltajilla
todetut hammassairaudet voivat sukel-
tamiseen liittyvien painemuutosten yh-
teydessri aiheuttaa kiusallisia kiputi-
loja.

Kuulotutkimus

Audiometrinen kuulotutkimus tehtiin
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14?:Ite sukeltajalle. He kdvivdt mycis
korvatautien erikoislSdkdrin tarkas-
tuksessa. 134:lle tutkittavalle teh-
tiin lisiiksi nendn sivuonteloiden rtint-
genkuvaus. Kolmella sukeltajalla to-
dettiin kroonisen vuotavan korvatuleh-
duksen aiheuttama kuulonmuutos ja
yhdellii toispuoleinen kuurous. Sivuon-
teloriintgenkuvissa todettiin 14:llii si-
vuonteloissa vahvoja limakalvomuutok-
sia. Kuulokdyrdldydtisten perusteella
tutkitut jaettiin neljdiin ryhmddn seu-
raavasti:

Ryhmii 0: kuulo normaali, korkeintaan 20
desibelin vajaus ilmajohdossa jollakin
frekvenssilld viililld 125 Hz-8000 Hz.

Ryhmd 1: 25 dB:n vajaus jollakin frek-
vensseistii 3000, 4000, 8000, mutta kor-
keintaan 20 dB:n muutos frekvenssillii
125-2000 Hz.

RyhmS 2: 25-E0 dB:n vajaus jollakin frek-
vensseistii 3000, 4000, 8000, mutta kor-
keintaan 20 dB:n muutos frekvensseill5
125-2000 llz.

Ryhmii 3: my6s puhealueella eli vAlillii 500

-2000 Hz vdhintdiin 25 dB:n vajaus.

Oheisessa kuviossa on esitetty jaot-
telun mukaiset sisdkorvatyyppiset eri-
asteiset kuulomuutokset ensin koko ai-
neistossa ja sen lislksi 20-39-vuotiai-
den ja 40-59-vuotiaiden ryhmdssd ot-
tamalla huomioon sukeltajatydssdolo-
ajan.

Seuraavassa kuviossa on esitettY
todetut kuulomuutokset koko aineis-
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maalia audiogrammaa. Ryhmitettdessd
aineisto sukeltajan tydssdoloajan mu-
kaan todettiin, ettd mitd kauemmin
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selvemmdt ovat hdnen kuulomuutok-
sensa. Tuloksia tarkasteltaessa on otet-
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sukeltamisella on tdytynyt olla osuutta
kuulon alenemiseen.

Tutkimuksen jiilkeiset toimenpiteet

Tutkituille ldhetettiin tiedot tutkimus-
tuloksista ja tarvittaessa kehotus k55n-
tyti jatkotutkimuksen tai hoidon vuoksi
lziSkdrin tai sairaalan puoleen. Jelki-
toimenpiteiden perusteella aineisto ja-
kaantui kolmeen ryhmiiiin:

1. Terveet ja ne, joilla todettiin sairaus,joka ei antanut aihetta jatkotutkimuk-
seen tai hoitoon eikii vaikuttanut hai-
tallisesti tydkykyyn.

2. Ne, joilla todettiin sairaus, joka vaatii
jatkotutkimuksia tai hoitoa ja joilla sai-
rauden vaikutus tyrikykyyn voidaan 1o-
pullisesti arvioida vasta jatkotutkimus-
ten perusteella.

3. Ne, joilla tutkimus paljasti sairauden,jonka vuoksi tyd,nteon jatkamista ei
endii voida pitiiii terveydentilalle sopi-
vana.

Kuvio alla esittdd aineiston iakaan-
tumisen mainittuihin ryhmiin.

Yhteenveto

Tyiiolosuhteita kuvaavat haastattelutie-
dot osoittavat selvdsti, ettii vesistdjen
mataluudesta huolimatta sukeltajat
tydssdiin joutuvat usein laskeutumaan
sukeltajantaudin riskirajaa kymmenid
metrejd syvemmelle. Erilaiset, nimen-
omaan ilmansaannin estymisesta aiheu-
tuneet vaaratilanteet, olivat tuttuja ld-
hes kaikille sukeltajille. Puolet tutki-
tuista oli joutunut nousemaan pintaan
yli 10 metrin syvyydestd ohjetaulukon
mdiiriiysten vastaisesti. 50 heistd o1i
saanut erilaisia oireita ja 12 oli men-
nyt tajuttomaksi. Kaksi sukeltajaa kdr-
si voimakkaita sukelluskammoksi kat-
sottavista pelkotiloista. Sukeltaja jou-
tuu tutkimuksen mukaan usein tyirs-
sddn sukeltajantaudin tai erilaisten ta-
paturmien vaaralle alttiiksi.

Fyysinen suorituskyky oli nuorilla
sukeltajilla hyvd ja 40-59-vuotiaiden-
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kin ryhmdssd puolet tutkituista sai er-
gometrirasituksessa hyvdn tuloksen. Is-
keeminen sydiintauti todettiin joka nel-
jiinnellii sukeltajalla. Pddosa siihen sai-
rastuneista oli yli 40-vuotiaita. Sukel-
tajat poikkesivat iskeemisen syddntau-
din erdiden riskitekijtiiden suhteen huo-
mattavasti metsdtydmiehistd. Sukelta-
jilla esiintyy runsaasti liikalihavuutta
ja korkeita verenpainearvoja. Hengi-
tyselimist<in sairauksiin viittaavat oi-
reet, yskd ja ysktikset olivat sukelta-
jilla tavallisia. Keuhkojen toimintako-
keissa sensijaan selvd hengitystoimin-
nan vajaus oli harvinaista.

Suurten nivelten rtintgenkuvauksiin
liihetetyistii havaittiin yli neljdsosalla
sukeltajantaudille tyypillisid luukudok-
sen muutoksia. Neurologisessa tutki-
muksessa viidelld 32:sta tutkitusta ha-
vaittiin lievid alaraajojen vdrind- ja
syvdtunnon hdiritiitd, jotka saattavat
olla sukeltajantaudin seurauksia. Kuu-
lotutkimus osoitti sisdkorvatyyppisten
kuulomuutosten lisddntyvdn suhteessa
sukellustytissdoloaikaan. Yli 30 vuotta
sukellustytissii olleilla ei kenelldkddn
ollut normaalia kuulokyrdd. Hampais-

ton ja leukaluiden tila sul<eltajilla oli
sama kuin keskimddrin muulla mies-
puolisella tvtissAkdyvdllii viiestdllii.

Tutkimuksen perusteella voidaan
katsoa, ettd sukeltajilla Iakisiidteisten
mddrdaikaisten terveystarkastusten yh-
teydessd olisi erityistd huomiota kiin-
nitettdvi verenkierto- ja hengityseli-
mist6n sairauksiin, sukeltajantaudille
ominaisiin luu- ja keskushermostomuu-
toksiin ja sukellustytihcin liittyviiiin
kuulon alenemiseen. Mycis heiddn
hammashoitoaan olisi tehostettava. Tut-
kimuksen valossa kansainvdlisen ter-
veysjdrjestiin suositus sukeltajien eld-
keidksi niiyttSS perustellulta.

Tutkimuksessa toimi tri Pekka K a r-
hunen kardiologian, tri Osmo Kar-
hunen otologian, tri Arto Nuutila
neurologian, tri Matti Wiikeri rdnt-
genologian ja tri Leo von K o n o w
odontologian asiantuntijana.

Kirjoitus jatkuu metsdty<imiesten ter-
veystarkastuksen osalta seuraavassa
numerossa.
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LAUEI KOIVUSALO

Tyiikyvytliirnyysasiain neuvoltel u-
kunnan toirninlaa

Tytikyvytt<imyysasiain neuvottelukun-
nan suositus tapauksessa, jossa on ky-
symys TEL 6 $:n 4 momentin mukai-
sesta samojen perusteiden soveltami-
sesta eldkkeen mytintdmiseen saman
sairauden aiheuttaessa mydhemmin
uudelleen tytikyvyttdmyyden.

Eldkkeen hakija, joka on v. 1933 syn-
tynyt nainen, oIi ollut TEl-tyiisuhtees-
sa 8. 10. 1963-4. 6. 1964 ja 10. 2. 1966

-24. 8. 1968 vdlisind aikoina. Hdn oli
saanut TEL:n mukaista tytikyvytt<i-
myyseldkettd ensiksi mainitun tydsuh-
teen perusteella 1. 7. 1964-30. 6. 1965.
Eldkkeen mS5riiii vahvistettaessa oli
otettu huomioon myiis aika tytikyvyttd-
myyden alkamisesta eldkeidn tdyttdmi-
seen. Lddkdrinlausuntojen mukaan tyci-
kyvyttiimyys aiheutui yleisestii aste-
niasta, rakenteellisesta inferioriteetista,

tuska- ja pakkoneurooseista sekd ylei-
sestd sosiaalisesta sopeutumattomuu-
desta.

Hakijan vaadittua uudelleen 31. 7.
1970 vireille tulleella hakemuksella eld-
kettd elokuussa 1968 alkaneen tytiky-
vytttimyyden perusteella, el6kelaitos
tiedusteli neuvottelukunnalta, johtuiko
hakijan tydkyvytttimyys samasta sai-
raudesta, jonka perusteella hiinelle ai-
kaisemmin oli myiinnetty tytikyvytt<i-
myyseldkettii 30. 6. 1965 saakka, ja oli-
siko tytikyvytttimyyseliike mydnnettdvd
TEL 6 $:n 4 momentin mukaisesti sa-
moin perustein. Liiiiktirinlausunnossa,
joka oli annettu 18. 2. 1970, hakijan il-
moitetaan sairastavan luonneneuroosia,
minkii lisiiksi hdnellEi on todettu olevan
depressiivisyyden oireita.
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Tytikyvytt6myysasiain neuvottelu-
kunta katsoi lausunnossaan hakijan ny-
kyisen tycikyvyttiimyyden johtuvan sa-
masta sairaudesta, jonka perusteella
hdn oli aikaisemmin saanut tytikyvyttd-
myyseldkettS. Tdmdn perusteella neu-
vottelukunta suositteli hakijalle mytin-
nettdviiksi tydkyvyttcimyyseliikettii TEL
6 $:n 4 momentin nojalla samoin perus-
tein kuin aikaisemminkin.

Neuvottelukunnan kantaa on omiaan
tukemaan se asiakirjoista ilmenevd
seikka, ettd hakija on 10. 2. 1966-24.
8. 1968 viilisend aikana eli siis tytiky-
vyttdmyyden alkamiseen saakka tyds-
kennellyt suojatycipaikassa. Ilmeisesti
tytisuhteen kestoaikaan on vaikuttanut
se, ettd suojatycipaikassa on ollut mah-
dollista korostetummin kuin muutoin
ottaa huomioon hakijan terveydentila
ja sen vaikutus tytisuorituksiin.

Lddketieteelliseltii kannalta tapaus
lienee melko selvd, mutta on mielen-
kiintoista todeta neuvottelukunnan suo-
sittelevan samojen perusteiden sovel-
tamista, vaikka tyiikyvyttcimyyskausien
viilillii on kulunut aikaa yli kolme
vuotta. Laista ei tosin ole ldydettdvissd
aikarajaa sddnndksen soveltamiselle,
mutta kdytdnniissd sd6nndstd yleensd on
sovellettu silloin, kun tytikyvyttcimyys-
kausien viililld on ollut suhteellisen Iy-
hyt katkos. Tdlle kiiyttinntille voitaneen

Itiytiiii jossain mddrin tukea mycis
muualta lainsddddnniistd. Mm. sairaus-
vakuutuslaissa on erityinen sddnntis,
jonka mukaan tytikyvyttcimyyden kat-
sotaan aiheutuneen eri sairaudesta, jos
ty6kyvyttcimyyskausien vdlilld on ku-
lunut aikaa kaksi vuotta tai enemmdn,
vaikka sairautta lSdketieteellisesti oli-
sikin pidettdvd samana. TEL:ssa vas-
taavanlaista sddnntjstd ei ole ja voidaan
varsin aiheellisesti epdilld, olisiko sddn-
ncis perusteltukaan. Useinhan henkilci,
joka saman sairauden johdosta tulee
uudelleen tycikyvyttcimdksi, on sairau-
den johdosta saattanut joutua heikom-
min palkattuun tyiihdn. Tiimti taas voi
vaikuttaa hdnen eldkkeensd mddrddn,
jos se mycinnetddn viimeksi saatujen
ansioiden pohjalta. Tosin TEL:n eldk-
keen perusteena olevaa palkkaa koske-
vat sriiinntikset antavat mahdollisuuden
jossain m6drin ottaa huomioon tdllai-
set seikat, mutta siitii huolimatta saat-
taisi synty6 tilanteita, joissa eldkkeen-
saaja joutuisi kdrsimddn tdstd rajoi-
tuksesta, ainakin jos tyiinteko vajaa-
kuntoisena on jatkunut pitempddn.
Neuvottelukunnan suosituskin osoittaa,
ettii sddnncis nykyisellddn antaa mah-
dollisuuden joustavampaan menette-
lyyn kuin silloin, jos sddnndksen sovel-
taminen olisi sidottu tiettyyn aikara-
jaan.
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LAURI KOIVUSALO

Yakuulusoikerrden pEi5l6ksi5

Piiiittis N:o 4953/69/434; annettu 15. 4
1970.

Eldkelaitos oli 25. 2. 1969 antamallaan
pdiitcikselld mydntdnyt 3. 12. 1920 syn-
tyneelle A.A.P:lle LEL:n mukaista tyci-
kyvyttcimyyseldkettd 734,25 markkaa
kuukaudessa 1. 11. 196? alkaen, mutta
samalla todennut, ettd A.A.P:n saamien
muiden korvausten johdosta tydkyvyt-
tcimyyseliikettii ei tultut hdnelle suori-
tettavaksi. Pddtdksen mukaan A.A.p.
oli saanut liikennevakuutuslain nojalla
mytinnettyd jatkuvaa korvausta 22. G.-
31. 12. 1967 vdlisend aikana keskimdd-
rin 505,22 markkaa kuukaudessa, tam-
mikuulta 1968 korvaus oli ollut 518,?5
markkaa, saman vuoden helmi- ja maa-
liskuulta 59?,30 markkaa kuukaudessa,
l. 4.-21. 6. 1968 keskimddrin 448,14
markkaa kuukaudessa sekd 22. O. 1968

-30. 9. 1969 vtiliseltti ajalta keskimdd-
rin 388,41 markkaa kuukaudessa. Asia-
kirjoista ilmeni lisiiksi, ettd suuri osa
liikennevakuutuslain mukaisesta kor-
vauksesta oli regressisddnncjsten nojalla
maksettu saman vamman johdosta
A.A.P:lle tapaturmavakuutuslain mu-
kaista pdivdrahaa ja elinkorkoa suorit-
taneelle vakuutusyhtirille. Eldkelauta-
kunta, jolta A.A.P. haki muutosta, hyl-
kdsi valituksen, koska A.A.P:n liikenne-
vakuutuslain nojalla saama korvaus jo
sindnsd ylitti yhteensovitusrajan, joten
hdnelle ei TEL B g:n ja LEL 1 S:n
mukaan ollut suoritettava ty<ikyvyttri-
myyseldkettd.

Vakuutusoikeus, jonka tutkittavaksi
A.A.P. valittamalla saattoi asian, kat-
soi, ettei ollut esitetty syytd muuttaa
eldkelautakunnan pdiit<istii.
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A.A.P:lla on vammansa johdosta oI-
lut oikeus sekd tapaturmavakuutuslain
ettd liikennevakuutuslain mukaiseen
korvaukseen. Hdnelle itselleen on suo-
ritettu tapaturmavakuutuslain mukais-
ta pdiviirahaa ja elinkorkoa sekd osa

Iiikennevakuutuskorvauksesta. Viimek-
si mainittu johtuu siitd, ettd liikenne-
vakuutuslain mukaan korvausvelvolli-
nen vakuutusyhtiti on regressisddnncis-
ten nojalla suorittanut liikennevakuu-
tuskorvauksesta tapaturmavakuutusyh-
ti<ille A.A.P:lle maksetun tapaturmava-
kuutuslain mukaisen piiiviirahan ja
elinkoron mddrtin. Ainoastaan tapatur-
makorvauksen ylittdvd osa liikenneva-
kuutuskorvauksesta on suoritettu A.A.
P:lle itselleen.

Yhteensovituksessa joudutaan rat-
kaisemaan, onko A.A.P:n katsottava
saaneen korvausta liikennevakuutuslain
vai tapaturmavakuutuslain mukaan.
Ndin siksi, ettd kiiytiinndssl on kat-
sottu tapaturmavakuutuslain mukaisen
piiivdrahan jiiSvdn yhteensovituksen
ulkopuolelle, jota vastoin liikenneva-
kuutuslain mukainen jatkuva korvaus
on otettava yhteensovituksessa huo-
mioon. Vakuutusoikeus on Puheena
olevassa piiiitdksessS hyviiksynyt kan-
nan, jonka mukaan liikennevakuutus-
lain mukainen korvaus on otettava yh-
teensovituksessa huomioon sen miiS-
riiisenii kuin se on mytinnetty. Eri asia
or, ettd liikennevakuutuslain mukai-
sesta korvauksesta on suurin osa mak-
settu regressisdiinnbsten nojalla tapa-
turmavakuutuslain mukaista korvaus-
ta suorittaneelle vakuutusyhtitille. A.A.
P:Ile suoritettu korvaus tulee niiin o1-

len kokonaisuudessaan otettavaksi huo-
mioon yhteensovituksessa, vaikka tdstd

korvauksesta valtaosa on muodostunut
tapaturmavakuutuslain mukaisesta pdi-
vdrahasta. Ristiriita on kuitenkin nden-
ndinen ja johtuu korvausten maksa-
misjiirjestyksestii. Yhteensovituksessa
ei ole merkitystii, missd jiirjestyksessd
korvaukset on mydnnetty ja suoritettu.
Oleellista on, ettii A.A.P:1Ie on mycin-
netty tietyn suuruinen liikennevakuu-
tuslain mukainen jatkuva korvaus. Yh-
teensovitusta koskevien sddnndsten mu-
kaan tiimd korvaus on otettava huo-
mioon eliikkeensaajalle suoritettavaa
tyiieltikettii mddriteltdessd.

Piiiitiis N:o 2773170/1264; annettu 25. 11.
1970.

ElAkelaitos oli 16. 10. 1969 antamallaan
piiiitiiksellii mydntiinyt 26. 8. 1910 syn-
tyneelle siivooja ILN:Ile, joka oli ollut
Tmi L-nimisen yrityksen tytissd 29. 9.

1955-6. 5. 1966 sekii Oy P Ab:n tydssd
28. 5. 1966-14. 2. 1968, TEL:n mukais-
ta tycikyvyttdmyyseldkettd mainittujen
tyrisuhteiden kestoaikojen sekd tydky-
vytttimyyden alkamisesta eliikeiiin tiiyt-
tdmiseen lasketun ajan perusteella piid-
tciksessd mainituin meidrin 1. 10. 1968

alkaen. Vakuutusoikeudelle 15. 4. 1970

saapuneessa kirjoituksessa eldkelaitos,
viitaten sittemmin saamaansa selvityk-
seen, jonka mukaan valtiokonttori oli
mycint6essddn ILN:lle 14. 7. 1970 an-
tamallaan piidttiksellii VEL:n mukaista
tydkyvyttdmyyselSkettti mycis otta-
nut huomioon tyiikyvytttimyyden alka-
misen ja eldkeiiin tiiyttdmisen vdlisen
ajan ja kun ttiml vaikutti ILN:n eliik-
keen mddr5iin, esittdnyt 16. 10. 1969

annetun piiiittiksen poistamista ja asian
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palauttamista uutta kiisittelyii varten.
Vakuutusoikeus on 25. Ll. 1970 an-

tamallaan pdltiiksellii, koska eldkelai-
toksen edell5 mainittu ptiiitris ei ilmei-
sesti ole ollut lainmukainen, TEL:n 21
a $:n nojalla poistanut pdiitdksen ja pa-
lauttanut asian eliikelaitokselle uutta
Iainmukaista kiisitteiyti varten.

Edelld kerrotussa tapauksessa eldke-
Iaitos ei ole soveltanut TEL 6 $:n 5 mo-
menttiin sisdltyviid ns. kollisioseiiinnds-
td, jonka mukaan tuleva palvelusaika
voidaan ottaa huomioon vain yhden pe-
rdttdisen tyii- tai virkasuhteen taikka
yrittiijAtoiminnan osalta. Yleensd tule-

va palvelusaika otetaan huomioon vii-
meisimmiin palvelussuhteen yhteydes-
sei, jollei rajoitussdiinntjs aiheuta tdssd
suhteessa muutoksia. Ko. tapauksessa
ILN on viimeksi ollut valtion palveluk-
sessa, jolloin hiinen VEL:n mukaisessa
elAkkeessddn on otettu huomioon myiis
aika tytikyvyttcimyyden alkamisesta
eldkeikddn. Tiistd johtuen elskelaitok-
sen TEl-eldkkeestii antama piiiittis ei
ole ollut lainmukainen, koska siinri on
virheellisesti TEl-eliikkeen yhteydessii,
joka perustui aikaisempaan tytisuhtee-
seen, otettu mytis huomioon tuleva pal-
velusaika.
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MenirnieselEkekassa

Historia

Merimiesten eltike- ja avustustoiminta
alkoi tavallaan jo 1700-luvun puolivd-
Iissd, silld 30. 3. 1748 annettiin ohje-
sddntti kauppalaivureille ja laivavdelle
(Reglemente Hvarefter Coopvaerdie-
Skeppare och Skeppsfolk hafva sig att
riitta). Ohjesddnntin mukaan oli perus-
tettava koko valtakunnan kdsittdvd
merimieshuone (sjcimanshus) Tukhol-
maan. Merimieshuoneen tarkoitus oli
mm. mytintdd avustuksia puutteeseen
joutuneille merimiehille, jotka huonon-
tuneen terveyden tai vanhuudenheik-
kouden takia eivdt endd voineet olla
merimiestoimessa. Jo seuraavana vuon-
na ruvettiin avustuksia mydntdmddn
mytis merimiesten leskille ja lapsille.

Toimintaa laajennettiin, ja vuonna 1752
perustettiin merimieshuone mycis Tur-
l<uun. Vuosisadan Iopussa oli jokaisella
tapulikaupungilla oma merimieshuone,
joka piti huolen alueensa merimie-
histd.

Toimintaa rahoitettiin laivanvarusta-
jilta ja merimiehiltti perityillii mak-
suilla, minkd lisdksi kruunu avusti
merimieshuoneita. Merimieshuoneiden
hallinnosta vastasivat erityiset johto-
kunnat, joihin kaupunkien maistraatit
valitsivat kaksi laivanvarustajien ja
kolme merenkulkijoiden edustajaa.

Vuonna 1879 merimiehille ja heidiin
perheilleen jdrjestettiin valtiovallan
toimesta eldkelaitos. Sen toimintaa jat-
kettiin Turussa vuoteen 1938 saakka,
jolloin Merimieseldkelaitos, minkd ni-
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Merimieseliikekassan toimitusjohtaja Jaakko Oravisto (vas.) keskustelee rakennusmes-
tari Kay Nylundin kanssa merenkulkijoiden asuntotuotanto-ohjelmasta. SeinEllii Meri-
mieseliikekassan tunnus.

minen se silloin oli, asetettiin suoritus-
tilaan. Syynd oli toisaalta se, ette laitos
oli ensimmdisen maailmansodan inflaa-
tion takia joutunut vaikeuksiin, toi-
saalta se, ettd uuden kansaneldkelain
otaksuttiin tyydyttdvdn eldketurvan
tarpeen.

Muuallakin on merimiesten erillinen
eldkejdrjestelmd vanha. Esimerkiksi
Ranskassa on sellainen ollut 1720-Iu-
vulta. Poikkeuksellista on, ettd meri-
miesten eldketurvaa ryhdvttiin idries-
tdmddn aikana, jolloin jokseenkin ylei-
sesti oltiin tietdmdttcimid nykyaikaisen
sosiaalivakuutuksen perusteista,

Merimieseliikekassa

Merenkulkijajiirjestrit vastustivat Meri-
mieseldkelaitoksen lakkauttamista. Nii-
den mielestd laitos olisi ollut saneerat-
tavissa. Vasta toisen maailmansodan
jdlkeen ja kun Kansainvdlinen tycijdr-
jestti oli hyvdksynyt sopimuksen me-
renkulkijain eldkkeistd, ryhdyttiin uu-
delleen toimenpiteisiin. Asetettiin fil.
tri Teivo Pentikdisen johtama komitea,
jonka ty6n tuloksena sdddettiin meri-
mieseldkelaki vuonna 1956. Silloin pe-
rustettiin mytis Merimieseldkekassa,
joka nykyddn toimii Helsingissd Uuden-
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maankatu 16. Merimieseldkekassan toi-
mistossa tyciskentelee 11 henkilod. Lai-
toksen toimitusjohtaja on lainopin kan-
didaatti Jaakko O r av i st o.

Jdsenrekisterid on kassassa hoidettu
trihdn saakka kdsin. Suunnitelma kdsi-
kortiston siirtdmisestd tietokoneisiin
valmistui viime vuonna. Ohjelmoinnin
pdtityttyii voidaan ndmd toiminnat siir-
tdd automaattiseen tietojen kiisittelyyn.
Eldkekassan hoitokulut vuonna 1970
olivat 1,9 o/o tuotoista.

Merimieseldkelain sisiiltii

MerimieselSkelaki (MEL) yhdisttid tra-
ditiota ja modernia vakuutusajattelua.
ElSkejdrjestelmdn rahoitus ja hallinto
ovat vanhaa perua, sillii niihin osallis-

tuvat merenkulkijat, varustajat ja val-
tio. Enemmistci ja mddrddmisvalta on
tyrimarkkinapuolilla, mutta vaa'an kie-
Iend ovat valtion edustajat. Kassan me-
noista vastaavat vakuutettu, Iaivanva-
rustaja ja valtio, kukin kolmanneksella.
Vakuutusmaksu on yhteensd 12 0/o va-
kuutetun palkasta. Valtion osuutta ei
rahastoida, vaan valtio maksaa kol-
manneksen eldkkeistS. Vakuutettu ja
varustaja maksavat kumpainenkin va-
kuutusmaksuna 4 o/o palkasta.

ElSketurva-ajattelu on ajan mittaan
muuttunut. Eldketurvan katsotaan nyt
olevan ansioihin suhteutettua ansait-
tua palkkaa, mihin vakuutetulla eldke-
tapahtuman satuttua on oikeus. Enti-
sestd huolto- ja tasaeldkeperiaatteesta
on kokonaan luovuttu.

MerimieselSkelain piiriin kuuluvat

Kassan muu henkilflkunta on kokoontunut yhteiskuvaan talon viihtyisiissE toimistossa. Hen-
kil6t vasemmalta: keskuksenhoitaja Eija Ahponen, toimistovirkailiia Hilkka Orpana,
toimistoapulainen Riitta Pettinen, kirjanpitEiiii Anneli Wallenius, konttoripiiiillikkti
Aune Tirri, toimistovirkailijaMargitha Sandberg, toimistovirkailijaAune-Marja Lintl-quist, sihteeri Karin Hedberg ja kassanhoitaja Anita Hendr6n.
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Merimieseliikekassan vuokrataloja Haminassa. Eliikekassa on rakennuttanut asuntoia meren-
kulkijoille vuodesta 1958 liihtien. Tiimin vuoden ohjelmassa on noin 200 asuntoa.

ne, jotka tydskentelevdt suomalaisissa
ulkomaanliikenteen kauppa-aluksissa,
merelld ansiotarkoituksessa toimivissa
pelastusaluksissa, Itdmeren ulkopuolelle
toimintansa ulottavissa kalastusaluksis-
sa ja muissa kuin satamajddnsiirkij6is-
sii. Ndin myds esim. trinidadilainen me-
rimies voi ansaita MEl-eldkettd, jos
hdn on tytissd suomalaisessa aluksessa.
MEL:n piirissd on nykyddn noin 14 000
merimiestS.

Eldkemuodot ovat vanhuus- ja tyd-
kyvyttcimyysel6ke (1956), perhe-eliike
(1961) ja hautausavustus (1964). Alin
eliikeikii on miehisttitin kuuluvalla 55

vuotta ja piiiillystiitin kuuluvalla 60

vuotta, jos palvelusaika on tarpeeksi
pitkd. ElSkettii kertyy 2 0/o bruttopal-
kasta vuodessa, Perhe-eliike on leskelle

40 0/o ja kullekin lapselle 20 0/o edunjdt-
ttijiin eldkkeestS. Hautausavustus on
riskihenkivakuutuksen luonteinen, suu-
ruudeltaan noin 1.500-6.000 markkaa
vakuutetun idstd riippuen.

Eliikkeet

Jos henkilti luopuu merimiestoimesta
ennen eldketapahtumaa, hdn saa 65-
vuotiaana niin suuren eliikkeen kuin
hdnen vakuutusmaksukuukautensa
osoittavat. Kaikki edut on sidottu palk-
kaindeksiin. Vuoden 19?0 ptidttyessd o1i
jatkuvia eldkkeitii 1542 kappaletta.
KeskimSSrdinen vanhuuseldke miehil-
15 oIi 745 markkaa kuukaudessa, naisil-
la 247 markkaa. Vanhuuseldkkeelle siir-
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tyneiden keski-ikd piiiillysttitlS oli 63
vuotta ja miehisttitjn kuuluvilla mies-
puolisilla 60 vuotta sekd naisilla 61
vuotta. Tycikyvytttimyyseldkkeen keski-
suuruus oli miehillii 502 markkaa kuu-
kaudessa ja naisilla 212 markkaa. Nii-
den eldkkeensaajien, joille vuoden aika-
na oli myrinnetty tycikyvyttdmyyselSke,
keski-ikd oli 48 vuotta, ja noin 40 0/o

eldkkeistd tuli 55 vuotta tdyttdneille.
Alkaneiden perhe-eldkkeiden vuotuis-
mdzird oli 1,1 milj. markkaa. Keskimdd-
rdinen eldke leskelle oli 234 markkaa ja
lapselle 116 markkaa kuukaudessa.

Merimiesekike sovitetaan yhteen
muun sosiaaliturvan kanssa kuten TEL-
eldkekin. Kansaneldkkeend otetaan kui-
tenkin huomioon todellinen kansanelS-
ke, ja yhteensovitusraja on 66 0/o pal-
kasta.

MEL:n vaikutus ammatissa
pysymiseen

Mycis merimieseldkkeen tarkoitus on,
ettd vakuutettu voisi siirtyd eldkkeelle
hdnen elintasonsa merkittdvdsti alene-
matta. Tiihdn voidaankin katsoa pdds-
tyn erityisesti niiden osalta, jotka ovat
pitkdiin olleet merimiestoimessa tai
jotka tulevat tycikyvyttdmiksi. Kun
merimieseldkkeet liittyviit saumatto-
masti muihin ansioelSkejdriestelmiin,
voi vastaisuudessa etuja menettiimdttii
siirtyd ammatista toiseen, jolloin eld-
ketapahtuman sattuessa eldke koostuu
yhteenlasketuista eldkkeistd.

MEL:iin perustuva eldkejdrjestelmd
on ainakin osittain vaikuttanut siihen,
ettd merimiestoimesta poistuminen on
tuntuvasti v5hentynyt. Tydvoiman

vaihtuminen on pienentynyt ja huo-
mattavaa merelle paluuta on tapahtu-
nut. Vastaisuudessa lienee mahdollista,
ettii elAkeldiset voivat tyrivoimareser-
vind tasoittaa suhdanteiden aiheutta-
mia kausihuippuja.

Sijoitustoiminta

Vastaisten eldkkeiden maksamisen tur-
vaamiseksi kertyy eldkekassalle eldke-
rahasto, joka tdll5 hetkelld on noin ?4
milj. markkaa. Tdmdn turvin on raken-
nettu merenkulkijoille vuokra-asunto-
ja Helsinkiin, Kauniaisiin, Maarianha-
minaan, Haminaan ja Turkuun. Suun-
nitteilla on Arava-asuntojen rakenta-
minen Maarianhaminaan, Kotkaan ja
Naantaliin. ElSkekassa on tdhdn men-
nessd rakennuttanut kaikkiaan 633
vuokra-asuntoa. Lisdksi on yhteistoi-
minnassa merenkulkijajdrjestdjen kans-
sa rakennettu Arava-osaketalo, jossa
on 96 huoneistoa. Nyt vireilld oleva ra-
kennusohjelma kdsittriii yhteensd noin
200 asuntoa. Aikaisemmin kassa
my<insi yhteiskunnan tuen puuttuessa
merenkulkijoille opintolainoja.

Kauppalaivastommc uusiminen on
ollut edellytyksend tydllisyyden ylldpi-
tdmiselle. Varustamoille onkin mytin-
netty huomattavia lainoja. Niistd ovat
pddsseet osallisiksi myris merenkulki-
joiden itsensd perustamat Iaivanisdn-
nistiit omatoimisen merenkulun harjoit-
tamista varten. Muutoin on lainat an-
nettu pddasiassa varustamojen alus-
kannan uusimiseksi uudisrakennuksil-
la. Kauppalaivaston uusintojen inves-
toinneista on elekekassa voinut vuosit-
tain rahoittaa noin 10 o/0.
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MATTI LOUKOLA

Yapautus-
hakernrrsten
kEsittelystt

Yrittiijdeliikevakuutusta koskevia va-
pautushakemuksia oli 15. 2. 1971 men-
nessd saapunut Eldketurvakeskukselle
3 912. Suurin osa hakemuksista on saa-
punut joulukuussa 1970. Oheisessa tau-
lukossa selostetaan tilanne 15. 2. 19?1.

YEL:n piiriin kuuluvista yrittiijistii on
tdhdn mennessd noin 2 prosenttia ha-
kenut vapautusta vakuuttamisvelvolli-
suudestaan. Vastaava prosenttimddrd
on MYEL:ssa noin 0,26.

Vapautusaika on yleensd ollut 5 vuot-
ta. Kuitenkin, jos hakija on syntynyt
vuosina 1905-1914, on hdnet voitu va-
pauttaa kokonaan vakuuttamisvelvolli-
suudestaan.

Vapautetuista henkilciistd on suuri
osa lddkdreitd. Muista ammattiryhmistd
voidaan mainita arkkitehdit, toimitus-
johtajat, tehdastytintekijiit sekd metsd-
ty<imiehet. Viimeksi mainitut erityisesti
MYEL:n puolella.

Vapautus on useimmiten myrinnettv
si115 perusteella, ettS hakijalla on ollut
oikeus valtion eldkelain (VEL) tai kun-
nallisten viranhaltijain ja tytintekijdin
eldkelain (KVTEL) eldkkeeseen. Mytis
TEL:n, LEL:n, YEL:n, MYEL:n, Suo-
men Pankin eldkesdAnncin, Postipankin
eldkesddnndn, kansaneldkelaitoksen eld-
keohjesddnntin ja kirkon eldkelain pe-
rusteella on yrittdjiii vapautettu va-
kuuttamisvelvollisuudestaan.

Hakemuksen hylkiiiiminen on useasti
perustunut siihen, ettei hakijalla ole
oman ansiotyiinsd perusteella ollut oi-
keutta muun lain tai julkisen eldke-
sddnndn mukaiseen eldketurvaan taik-
ka ettd muu eldketurva ei ole noussut
250 markkaan kuukaudessa (1970). Va-
pauttamista on tiillijin haettu muun
muassa perhe-elSkkeen perusteella
taikka yksinomaan LEL:n tai MYEL:n
perusteella.

Tutkimatta on jiitetty sellaiset hake-
mukset, joissa hakija ei ensinkddn ole
kuulunut YEL:n tai MYEL:n sovelta-
mispiiriin. Niiissdkdiin tapauksissa ha-
kemus ei sindnsd ole ollut turha, koska
hakija on saanut selvyyden siitd, onko
hdneen sovellettava yrittdjien eldke-
lakia tai maatalousyrittdjien eldke-
Iakia.

Hakemuksia

Saapunut 2 606

428861 
|

2t9 208

Tutkimatta
jdtettyjd

| 132e 675

249

Ratkaistu
My<inteisid
Hyldttyjii

39

1 306

YEL

qoo

Yht.

3 912

427

2 004

1 289
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Ettkel5isten iSniest6t

Eldkeldisten lukumdiirin kasvaessa on syntynyt mycis vilkasta eldkelSisten
yhdistystoimintaa, mikd puolestaan on johtanut valtakunnallisten eldkeldis-
jarlestblen perustamisee.r. Kun ainakin kolmen suurimman yhteenliittymdn
nir.,i tiiloit -tdlloin ndkyy julkisuudessakin, kddntyi lehtemme niiden johto-
henkiliiden puoleen saadikieen lukijapiirille seivitystd niiden toiminnasta ja
erikoispiirteiita. Seuraavassa kiertohaastattelussa esittdytyvdt El5ke1iiiset ry,
Eleikkeensaajien Keskusliitto ja Eliike1iitto.

Eliikeliiiset ry. aloitti jo
1950-luvulla vanhusten
toimikuntina

- Asutuskeskuksiin alkoi 1950-luvulla
syntyd vanhusten toimikuntia, joiden
perustamista erilaiset kansalaisjArjes-
ttjt tukivat. Niiden kesken kehittyi yh-
teydenpitoa tarkoituksella vauhdittaa
eduskunnan ja hallitusten tyritii eldke-
turvan kehittdmiseksi. Jo 1951 pidettiin
Helsingissd vanhusten toimikuntien val-
takunnallinen neuvottelukokous, joiden
sarja jatkui sitten koko vuosikymmenen
ja loi tarpeen kiintedmmin jiirjestdyty-
neen liikkeen perustamiselle. Vanhus-
ten toimikuntien edustajat olivat jiil-
leen koolla 3. 12. 1959 ja pdiittivdt Eld-
keldiset ry:n perustamisesta, kertoo jdr-
jestdn toiminnanjohtaja Leevi R a i t a-
niemi.

Leevi Raitaniemi

- Alunperin jiirjestii siis muodostui
valtakunnalliselle pohjaIIe, mutta vuon-
na 1969 sddnnot uusittiin. Muodostet-
tiin itsendiset paikallisyhdistykset ja
henkilcijdsenet siirtyivdt ndihin. Lae-
neitttiin syntyi paikallisyhdistysten
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aloitteesta mycis aluejdrjestcijii. Paikal-
lisyhdistyksiii on nyt 120 ja niissd
40 000 jdsentS.

- Eliikeldiset ry:n jdrjestdytyminen
on tapahtunut eliikeldisten omista eld-
mdntarpeista ja saanut esikuvansa ehkd
muista maamme yhteiskunnallisista
liikkeistii ja jdrjestciistd. Tieddmme, ettd
muissakin maissa toimii vanhusten jdr-
jest6jii, onpa pidetty joitakin kansain-
vdlisiS kokouksiakin.

- Puoluepoliittisesti jdrjestcimme on
sitoutumaton. Jdsenemme ovat kciyhdii
vdkeS ja heidiin sympatiansa ovat va-
semmiston puolella. Vasemmistolaisista
on ainakin minun vastaani tullut
useammin kansandemokraatti kuin so-
siaalidemokraatti. Varsinainen hege-
monia on sellaisilla ihmisillii, jotka ei-
vdt ole aikaisemmin olleet yhteiskun-
nallisesti aktiiveja, vaan ovat l6ytdneet
vasta vanhoilla pdivilliiSn toimintaken-
tdn, mainitsi Raitaniemi.

- Eliikeldisten toimeentulon paran-
taminen on jdrjestdn ensisijainen teh-
tdvei. Sen ohella on yhdistyksissd virin-
nyt laaja virkistys-, kulttuuri- ja lii-
kuntatoiminta. Saman paikallisyhdis-
tyksen piirissd toimii samanaikaisesti
jopa kymmenid erilaisia viikottain ko-
koontuvia kerhoja, joista tyypillisimpi?i
ovat liikunta- ja voimistelukerhot, oh-
jelmaryhmdt, jopa soittokunnat ja
kuorot, opinto- ja askartelukerhotkin.
Kesiiisin retkeillddn linja-autoilla usein
ulkomaille saakka.

- Paikallisyhdistykset saavat niukat
toimintavaransa etupiiiissd huutokau-
poin, myyjdisin ja pienten jdsenarpa-
jaisten avulla. Keskusjdrjesttin toimeen-
panemista merkkien myynnistd sekl
valtakunnallisista arpajaisista saavat

mycis yhdistykset osan. Monet kunnat-
kin tukevat vuosimddrdrahoin paikal-
lisyhdistyksid. Keskusjdrjestcin tulot
puolestaan riippuvat jdsenistrin aktiivi-
sesta tydstii kerdyksissii ja arpojen
myynnissd. Valtiolta on saatu vuosit-
tain 10 000 markkaa, mikd on noin 4 0/o

kuluista. Loma- ja kuntokeskuksen toi-
mintaa tukee mddrdrahoin Raha-auto-
maattiyhdistys.

- Vanhusten muiden jiirjestdjen
olemassaolo ei ole meiddn tydtdmme
juuri haitannut. Yhteistydtii eri kes-
kusjdrjestcicin kuuluvien paikallisyhdis-
tysten kesken on ollut monilla paikka-
kunnilla ja mycis keskusjiirjestcitasolla.
Yhteisty<itd voidaan ja pitdii kehittdd,
jos siitd on vdhdnkin apua itse vanhuk-
sille. Aihetta ja edellytyksid on, eivdtkA
jdrjestcimme sddnntjt estd kuulumasta
samanaikaisesti muihinkin eldkeldis-
j drj estciihin.

- Tdmdn pdivdn suurin vaikeus kan-
saneldkkeen varassa eldvdlle on edel-
leenkin aineellisen toimeentulon niuk-
kuus. Vanhus joutuu eldmddn minimi-
elintason alapuolella. Ndmd olosuhteet
johtavat herkdsti henkisiin vaikeuksiin,
oman minuuden menetykseen, kaikesta
vieraantumiseen. Jdrjestrimme on mycis
pelastanut varmaan jo satoja laitoshoi-
dolta, mitd seikkaa yhteiskunta ei vield
ole arvostanut rahallisesti ldheskdiin oi-
keassa suhteessa, lopetti toiminnanjoh-
taja Raitaniemi.

Elfikkecnsaajien Keskusliitolla
kymmenes toimintavuosi

- Meiddn eldkelziisjiirjesttimme perus-
tettiin 18. 2. 1962 mm. Turkuun, Hel-
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sinkiin, Kuopioon ja Poriin syntynei-
den paikallisten osastojen keskuseli-
meksi. Kymmenes ja samalla tietynlai-
nen juhlavuosi on alkanut, kertoo
Eldkkeensaajien Keskusliitosta Toivo
Puumalainen, joka on viimei-
set neljd vuotta ollut liiton talouden-
hoitaja, toiminnanjohtaja ja sihteeri'

- Toimintaammc rahoitetaan monel-
lakin tavalla. Yhdistyksilld on pieni jii-
senmaksu, 2 markkaa vuodessa, ionka
avulla liihinnd kontrolloidaan kuka liit-
toon kuuluu ja kuka ei. Jdsenmaksusta
60 pennid menee keskusliiton hyvdksi'
Siitd ei vuodessa paljon kartu, ehkd
noin 10 000 mk. Sen lisdksi olemme saa-
neet valtion avustusta 20 000 mk vuo-
dessa. Mycis Raha-automaattiyhdistys
on tukenut 15 000 marka1la. Ndin on
voitu kustantaa ilmaisia Iomia niille
eldkeldisille, jotka saavat pelkkdd kan-
saneldkettd. Joka toinen vuosi olemme
jdrjestdneet arpajaisia. Paikallisyhdis-
tykset ovat saaneet mybs lahjoituksia
useilta liikelaitoksilta.

- Jdrjestcimme pddtdntdvaltaa kdyt'
tiiii joka toinen vuosi kokoontuva liit-
tokokous, johon edustajia tulee yhdis-
tyksistd niiden jdsenmddrdn mukaan.
Liittokokous valitsee Iiittohallituksen
14 jdsentd, ja se kokoontuu vuosittain
8-10 kertaa. Jdsenyhdistyksid on 90-
100, joista Helsingissd 15. Yhteensd on
jdsenid suunnilleen 15 000. Keskusliiton
puheenjohtaja on johtaja, entinen
kansanedustaja ja ministeri Onni HiI-
tunen. Jdrjesttimme ei oIe milliidn ta-
voin sitoutunut sosialidemokraattiseen
puolueeseen, mutta jdsenisttistiimme
enemmistci lienee tdmiin puolueen kan-
nattajia, toteaa Puumalainen.

Toivo Puumalainen

- Etiikkeiden pienuus ja asuntoti-
lanne ovat eldkkeensaajan pahimpia
vaikeuksia, kenelld sitten on mitd
muutakin vaivaa. Jos vanhukset eivdt
kuulu mihinkddn jiirjest6ihin ja heiddn
ystdvdnsd ovat kuolleet tai muuttaneet
muualle, on yksindisyys vaikein henki-
nen ongelma. Usein ikddn kuin sam-
mutaan paikalleen. Sen sijaan kun
vanha vedetddn mukaan toimintaan,
virkistyy hdn tdstd aivan selvdsti. Se

on ndhty monta kertaa, sanoo Puuma-
lainen.

- Ulkomaisten eldkeldisjdrjesttijen
kanssa meilld ei ole vield yhteistoimin-
taa mutta jos kysyisitte tuota ensi syk-
synd, vastaisin mycintdvdsti. Toiminnan-
johtaja Aarre Lauliainen ldhtee pian
tutustumaan ruotsalaisten elSkkeesaa-
jien jiirjestdtjn. Siellii on tietddksemme
suuri, 200 000 jdsenen eltikelSisjdrjest6,
jota parlamenttikin halukkaasti kuun-
telee sosiaaliturvasta pdAttdessddn.
Ruotsin mallin mukaan aiomme perus-
taa vaalipiirejd rajoina pitden piirijiir-
jesttijii sitd mukaa kun yhdistysver-
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kostomme tihenee, sanoo Puumalainen.

- Valitettavasti - tai olisiko tuo
nyt valitettavaa - suomalaisilla eldke-
liiisjiirjestriilki ei oIe yhteistoimintaa
paljonkaan. Yksi poikkeus tdstii oli vii-
me syksyn yhtei.shakemus suuremmasta
valtionavusta ja sitten kylld saimme-
kin parannusta tdssd asiassa.

- Tdnd vuonna liitto pitiiii ptitita-
voitteina eldkkeensaajien etujen ja oi-
keuksien valvomista, yleisen mielen-
kiinnon herdttdmistd eldkekysymyksiin,
sekd vanhuus- ja ty<ikyvytt<imyystur-
van kehittdmistd entistd oikeudenmu-
kaisemmaksi. Liitto tulee tekemddn
aloitteita ja korjausesityksiS hallituk-
selle ja eduskunnalle sosiaalilainsddddn-
ncistd. Toimintaa pyritddn kentdlld laa-
jentamaan perustamalla uusia yhdistyk-
siii paikkakunnille, joilla niiden toimin-
nalle katsotaan olevan edellytyksiii.

- Lopuksi haluan korostaa eldkkeel-
Ie valmentamisen tiirkeyttii. Nykyisin
on kahdenlaisia eldkeikddn ehtineitd:
toiset ovat joutuneet, toiset ovat pdds-
seet eldkkeelle. Ettei nditd joutuneita
olisi, pitdd valmentaminen aloittaa vuo-
sia ennen eliikeikiiii. Tdmdn valmennus-
tydn tulisi kuulua kaikille tycieldmdn
jdrjesttiille, erityisesti SAK:lle ja tytin-
antaj aj drj esttiille, Eldketurvakeskuksel-
le, KansanelSkelaitokselle ja kaikille
muillekin laitoksille ja keskusjdrjestciil-
le, eldkevakuutuslaitokset mukaan lu-
kien, mainitsi Puumalainen.

Eliikeliitto alle 2-vuotias

- Eliikeliitto on nuori, toisella vuodel-
la vasta, mutta kdvelee jo hyvin ja kas-
vaa nopeasti. Jdrjesttimme on oikeas-

Alfred Salmela

taan eri puolille maata syntyneiden pai-
kallisten elSkeldisryhmien yhteenliit-
tymd, kertoo Eldkeliiton puheenjoh-
taja, kouluneuvos Alfred SalmeIa.

- On tdrkedtd, ettd eldkeldinen saa
olla niiden ystdviensd parissa, joiden
kanssa hdn on tottunut olemaan ja joi-
den parissa hiin viihtyy. Siinii tarkoi-
tuksessa tiimti jiirjestd on syntynyt. Ei
sddnnriissdmme vaadita, ettd jdrjestcin
pitiiisi olla porvarillinen, mutta porva-
rilliset saattavat meilld tuntea olonsa
kotoisemmaksi kuin vasemmiston eld-
keltiisjiirjestriissd. En suinkaan pidii pa-
hana, ettd kuuluu johonkin poliittiseen
ryhmddn, on meilld mukana vasemmis-
tolaisiakin. Niin halutessaan voi jdse-
nemme toimia muissakin eldkekiisyh-
distyksissd, sanoo Salmela.

- Jdrjestdmme saa varansa jdsen-
maksusta, joka on 10 markkaa vuodes-
sa. Myds lahjoituksia on saatu ldhinnd
yksityishenkildilta. Toimihenkilcimme
eivdt toiminnanjohtajaa lukuunottamat-
ta saa palkkiota matkustamisesta,
puheista tai kirjoituksistaan. Yhteisissd
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kokoontumisissa jdsenistij maksaa itse
kulunsa. Eltikeliiton osastoja on ymp5ri
maata ja niit6 nousee koko ajan lisiid.
Johtokunta on Helsingissd ja siind on
lisdkseni kahdeksan jdsentii. Toimin-
nanjohtaja on Eetu Jormalainen Kuo-
piosta, jossa yhdistys on toiminut alus-
ta liihtien vilkkaasti. Maaseudulla jii-
senistd on Iuonnollisesti maalaisvdestdii,
asutuskeskuksissa tydvdesttid ja virka-
miehid. Jdsenid on tiillS hetkellii kaik-
kiaan 3 320. Osastoja on 21, liihinnii Itii-
Suomessa, aina Sotkamosta Helsinkiin.
Jyviiskylii on toistaiseksi rajana 15n-
nessd. Monet maaseutuosastot ovat en-
tisten kansakoulunopettajien perusta-
mia ja johtamia uskonnollispohjaisia
yhdistyksid.

- Tdrkein jdrjesttimme tavoite on
asenteiden uudistaminen vanhoja koh-
taan. Emme kehota alistumaan, vaan
osallistumaan yhteiskuntaeldmddn. EIA-
kelSisistd ei pitdisi tehdEi hciper<ijd uk-
koja ja akkoja, vaan heiddn pitEiisi jat-
kuvasti saada tdysiveroisina kansalaisi-

na palvella yhteiskuntaa kaikella sillii
kokemuksella, mikd heilld on. Ihminen
on ihminen niin kauan kuin voi suussa
sulaa. Piteiisi saada sovitetuksi kuilu
nuorten ja vanhojen vtililtii. Pitdisi
poistaa vanhojen tuntema paine siitd,
ettd heiddn odotetaan kuolevan. Tdtd
emme kuitenkaan halua tehdd taistele-
malla, vaan selittdmdlld, sanoo Salmela.

- Eliikeliiisten aineelliset olot vaih-
televat kovasti. Itse olen virkamies ja
eldkkeeseeni tyytyvdinen. Huonoin
asema on pelkdn kansaneldkkeen saa-
jilla. Jos on vdhdnkddn muita tuloja,
menettdd helposti osan kansanel6kkees-
tddn. Ainakin tdssd tulisi saada korjaus
aikaan, toteaa Salmela.

- KylIti poliittisilla eliikeliiisyhdis-
tyksillii on jonkin verran keskin6istd
yhteistytitii. Valtiovaltaan piiin esiin-
nyimme yhdessd ja olen pitdnyt yhteyt-
te ddrivasemmiston el5keliiisten pu-
heenjohtajaan ja hallitukseen. Tietysti
on jtirjesttijemme toiminnassa erojakin,
Salmela mainitsi.
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SEPPO PIETILAINEN

Maatalousluotannon tasapainottarrr inen
ia MYEL

Kun suunnitellaan maatalouspoliittisia
toimenpiteitii, joudutaan ottamaan huo-
mioon, mikd vaikutus niillii on viljeli-
jriiden el5keturvaan. Ldhtdkohtana on,
ettd eldketurva ei tiimdn vuoksi huo-
nonisi. Toisaalta voidaan maatalouspo-
liittisiin tavoitteisiin pyrkiii eliikejiir-
jestelmdn avulla. Niiille ajatuksille ra-
kentuvia sddnntiksid on mycis MYEL:
ssa, ja uusia on suunnitteilla. Tdssii tu-
leekin niikyviin erds tytieldkejiirjestel-
miin erityispiirre - mahdollisuus ke-
hittea mddrdtyn vdestii- tai ammatti-
ryhmdn eldke-etuja sen erikoisolosuh-
teita vastaavalla tavalla.

PellonvarausjiirjestelmE

Tekemiillii peltopakettisopimuksen vil-
jelijii luopuu vdhintridn 3 vuodeksi

kiiyttdmiistii tilaansa maataloustuotan-
toon. Sopimuksen teki 13 400 viljelijEid
vuonna 1969 ja 7 200 viljelijdii vuonna
1970. Paketoitu peltoplnta-ala oli 88 000
ha vuonna 1969 ja 50 000 ha vuonna
1970. Jiirjestelmd on edelleenkin mer-
kityksellinen, silld tdnd vuonna on pel-
lonvaraushakemuksen ehtinyt tehdti
4 000 viljelijdii, joiden hallitsema pelto-
pinta-ala on 30 000 ha.

Yrittiijtieliikejdrjestelmdt ovat van-
himmille yrittiijille suhteellisen edul-
lisia. Jdrjestelmdn piiristd poisputoa-
misen uhka saattaisi siten estdd van-
hempaa viljelijiiii tekemdstd pellon-
varaussopimusta. Tdmiin vuoksi on
MYEL:ssa mdiirdys, jonka mukaan pel-
topakettitila katsotaan normaalilla ta-
valla viljellyksi ja sopimuksen tehneen
viljelijtin katsotaan tekeviin sielld isdn-
ndn ty6td. Vakuutus pysyy voimassa,
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vaikka viljelijii muuttaisi tilalta pois
ja siirtyisi kokonaan toiseen ammattiin.
Pakettitilojen omistajien vakuuttami-
sessa ei ole ilmennyt vaikeuksia.

Pellonvaraussopimus voidaan tehdii
ja usein tehdddnkin tycikyvytttimyys-
eliikkeelle siirtymisen yhteydessd. Tdl-
kiin eldke ja pellonvarauskorvaus tuke-
vat toinen toisiaan.

Isiinn5n el5kkeen puolitus

Maatalouspoliittisilla niikdkohdilla voi-
daan perustella my6s vanhuuseldkkeen
puolitussddnndstd. Sen mukaan on isdn-
ndn vanhuuseldke puolitettava, jos hdn
edelleen jatkaa isdnndn tycitii. Jos hii-
nelld on poika tai muu ldhiomainen,
jolle htin voi luovuttaa tilansa, saattaa
puolitussddnncis vaikuttaa edistdvdsti
myyntipiidtrikseen. Ratkaisevaa maata-
louspoliittista merkitystd ei sddnnciksel-
td kuitenkaan liene. Isdnndn vanhuus-
eldkkeistd maksetaan te[a hetkellii
puolitettuina 7l olo.

Luopumiskorvaus jiirjestelml

Asiantuntijapiireissd on pellonvaraus-
jdrjestelmiid pidetty vdliaikaisratkaisu-
na. Ei ole tarkoituksenmukaista, ettd
pellot jiiiiviit luonnontilaan' Osa pitiiisi
kiiyttiili kehityskelpoisten tilojen pelto-
lisdalueiksi ja osa poistaa lopullisesti
maataloustuotannosta esim. metsittd-
mdllii. Nuorempaa viljelijiiii olisi tuet-
tava nimenomaan siind vaiheessa, kun
hdn haluaa lopettaa maanviljelyksen ja
siirtyd tilalta pois muuhun ammattiin.

Tdssd mielessd on suunniteltu erityi-
nen luopumiskorvausjiirjestelmS.

Viljelijiin ja hdnen perheensd irrot-
tautumista edistettdisiin maksamalla
luopumiskorvaus valtion varoista. Luo-
pumiskorvaus oLisi erddnlaisen subjek-
tiivisen kdyttoarvon ja tilasta todella
saadun myyntihinnan vdlinen erotus.
Viljelijti saisi siis tilastaan jonkinver-
ran ylihintaa. Jairjestelmdlld olisi mer-
kitystii ennen muuta kehitysalueiden
maanviljelijiiille, jotka ilman lisdtoi-
menpiteitd eivdt saisi tilastaan min-
kddnlaista hintaa.

Vanhemman viljelijiin ei kannata
liihteii hakeutumaan uuteen ammat-
tiin. Luopumiskorvausjeirjestelmd antaa
mahdollisuuden siihen, ettd hiin iaii
asumaan myymdnsd tilan asuinraken-
nuksiin. Tdlltiin hdn voisi mytis har-
joittaa maataloutta omaksi elatuksek-
seen.

Luopumiskorvaus maksettaisiin ker-
takaikkisena tai useammassa erdssd 10

vuoden aikana. Korvauksella on siis
crditd eldkkeen tunnusmerkkejd.

Kun on kysymys ltihellii eliikeikiiii
olevasta viljelijiistii, voi MYEL-eldke-
jdrjestelmd est65 halukkuutta luopu-
missopimuksen tekemiseen. Tdm5n
vuoksi on MYEL:iin ehdotettu sddn-
ntistd, joka korjaisi asian. Sen mukaan
jatketaan yli 54-vuotiaan maatalous-
yrittdjiin MYEL-vakuutusta kustanta-
malla se luopumiskorvauksesta. Vakuu-
tus jatkuisi siis vdhdn samaan tapaan
kuin peltonsa paketoineen vakuutus.

Luopumiskorvausjdrjestelmd on par-
haillaan hallituksen ministerivaliokun-
nan kdsiteltdvdnS. Siite annettaneen
ldhiaikoina hallituksen esitys eduskun-
nalle.
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Luopumiseliikejiirjestelmti

Ehdotetussa luopumiskorvausjdrjestel-
mdssd on se puute, ette luopumiskor-
vaus on mddrdaikainen eikd se niin ol-
Ien anna mahdollisuutta toimeentulo-
turvaan viljelijdn j:iljellii olevaksi elin-
ajaksi. Perhe-eleiketurva puuttuu eikii
yhteensovitusta lakisddteisten elSkkei-
den kanssa ole jdrjestetty. Luopumis-
korvausjdriestelmdn suunnitellut toimi-
kunta ehdottaakin, ettd erikseen selvi-
tettdisiin, olisiko jdrjestelmii kytkettti-
vd kiintedmmin maatalousyrittiijien
eldkelainsdddiinttjtjn. UKK-sopimukses-
sa edellytetddn erityisen luopumiselS-

kejdrjestelmdn aikaansaamista jo vuo-
den 1972 alusta.

Erddnd mahdollisuutena on esitetty,
ettd luopumiseliikejdrjestelmd liitettdi-
siin MYEL-eliikejdrjestelmdn yhtey-
teen. Luopumiseldkkeen mycintdminen
riippuisi kuitenkin suurelta osalta sei-
koista, jotka edellyttiiviit maatalouden
rakennekysymysten erityisasiantunte-
musta. Tdmdn vuoksi tulee maatilahal-
lituksella ja sen paikallisviranomaisilla
joka tapauksessa olemaan ratkaiseva
osuus jdrjestelmdn toteuttamisessa. Jdr-
jestelmiid suunniteltaessa onkin viran-
omaisten yhteistoimintaan kiinnitettdvd
erityistd huomiota.

TyiielSkepEivEt

TycielSkepiiivdt pidettiin jdlleen 22.-
23. 3. Aikaisemmasta poiketen ohjelma
oli nyt kaksipdivdinen. Esitelmtjitsi-
jdt kiisittelivdt ajankohtaisia tydeliike-
ja muiden ansioeldkkeiden piiriin kuu-
luvia kysymyksiii. Myds kansaneldke-
ja sairausvakuutuslaki olivat esilld.
Yleisemmistd ajankohtaisista asioista
esiteltiin sosiaalipakettia ja ty<ittii-
myyseliikettii,

Ulkomaisena vieraana esiintyi Sten
Erik Strandberg Ruotsin vas-
taavasta keskusvakuutuslaitoksesta
Riksftirsdkringsverketistd. Hdn selvit-
teli maansa tydkyvyttrimyyseliikejdr-
jestelmdd useasta ndktikulmasta.
Eldkepdiville osallistui eri tydeldke-
laitosten ja sosiaalialan toimihenkiltiite
yli 300,
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MUUALLA TUTKITTUA

Yksilyisel, Yapaaehtoisel elSke-
iEiniestelyl Yhdysvalloissa*)

Yhdysvalloissa on yleisen, palkansaajat
ja itsendiset yrittiijdt kdsittdvdn eldke-
jdrjestelmdn lisiiksi suuri joukko yk-
sityisid, vapaaehtoisia lisdeldkejlirjeste-
lyjii, joiden piiriin kuuluu noin puolet
(26 miljoonaa) yksityisen sektorin pal-
kansaajista. Puolet heist6 on sellaisissa
eldkejdrjestelyissd, joiden perustami-
sesta on sovittu tytinantajien ja tytin-
tekijdiden vdlisissd tyoehtosopimuk-
sissa.

Vapaaehtoiset elSkejiirjestelyt jakau-
tuvat useita tai yhden yrityksen kdsit-

tiiviin jdrjestelyihin. Edellisiin kuuluu
noin 30 0/o kaikista eldkejdrjestelyissd
mukana olevista palkansaajista. Monet
yhden yrityksen kdsittiivistii eidkejdr-
jestelyistd ovat niin pieniii, ettd niissh
kussakin on vain muutamia kymmenid
palkansaajia. Eldkejdrjestelyjd, sekd
ty<intekij<iitii ettii toimihenkiltiitti kos-
kevia, on kaikilla tuotantoelSmln aloil-
Ia. Vuonna 1969 jdrjestelyissii mukana
olleista palkansaajista 60 0/o oli teolli-
suuden palveluksessa. Teollisuuden ul-
kopuolella eliikejtirjestelyjd oli erityi-
sesti rakennusalalla, liikenteessd ja tie-
toliikenteessd.

Kaikissa eliikejtirjestelyissd makse-
taan vanhuuseldkkeitd, joissakin mycis
tytikyvytt<imyyseldkkeitti, mutta useim-
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miten vasta pitk5n, 10 tai 15 vuoden,
palveluksen jdlkeen. Perhe-eldkkeet
ovat jo harvinaisempia ja niitd makse-
taan yleensd vain jos edunjdttdjii on
kuollut eliikkeelld ollessaan.

Yleisin eliikeikii on 65 vuotta, taval-
lisesti vdhintddn 10 tai 15 palvelus-
vuoden jiilkeen. Yhden yrityksen kdsit-
tdvissd eleikejiirjestelyissd eldkkeet
yleensd riippuvat ansioista ja palvelus-
ajan pituudesta. Sen sijaan valtaosassa
useita yrityksiii kiisittiivistti jiirjeste-
lyistd maksetaan joko kaikille saman
suuruista tai vain palvelusajan pituu-
desta riippuvaa eldkettd.

Tutkimuksessa, johon tdmd artikkeli
perustuu, kiinnitettiin suurta huomiota
ansaitun eldkeoikeuden sdilymiseen
tycipaikkaa vaihdettaessa tai siirryt-
tdessd kokonaan pois tycieldmdstd. Kol-
meneljdsosaa eldkejdrjestelyjen piiriin
kuuluneista palkansaajista oli vuonna
1969 sellaisissa jdrjestelyissS, joissa eld-
keoikeus sdilyi tavalla tai toisella. Jdr-
jestelyissd on lciydettdvissd kolmen-
tyyppistii menettelyd eldkeoikeuden sdi-
lymisessd: 1) vdlittin, tdysi sdilyminen,
2) siirretty, tdysi sdilyminen, ja 3) siir-
retty, osittainen sdilyminen.

Eldkeoikeuden vdlitrin, tiiysi siiity-
minen merkitsee sitd, ettd eldkeoikeus
siiilyy heti ja tiiysimdtirdisend kun va-

kuutettu on sitd ansainnut jdrjestelyssd.
Ainoastaan alle 1 0/o eldkejiirjestelyistii
on ottanut kiiytttitin tdmln menettelyn.

Siirretty, tdysi eldkeoikeuden sdily-
minen on yleisin, noin 9 jdrjestelyssri
10:std on omaksuttu tiimd kdytiintci. An-
saittu eldkeoikeus lasketaan tdysimiiii-
rdisend vakuutetulle sen jdlkeen kun
hdn on tiiyttdnyt tietyt ikiiii jaltai pal-
velusaikaa koskevat ehdot. Yleisimmin
vakuutetun edellytetddn tiiyttdneen 40
vuotta ja olleen palveluksessa 10 tai
15 vuotta. Kiiytcissii olevat ikdraiat kui-
tenkin vaihtelevat 40 vuodesta aina 55
ikdvuoteen saakka. Noin puolet tdmdn
ryhmdn palkansaajista kuuluu jiirjes-
telyihin, joissa on palvelusaikaa mutta
ei ikdii koskevia rajoituksia. Palvelus-
aikavaatimus on tdlldinkin yleensd 10
tai 15 vuotta.

Eldkeoikeuden siimetty, osittainen
sdilyminen on kdyttissd jdrjestelyissii,
joihin kuuluu vain 1/10 palkansaajista.
Niiissii eldkejiirjestelyissd vakuutettu
voi laskea hyvdkseen tietyn osan, ta-
vallisesti ainakin puolet, ansaitsemas-
taan eliikeoikeudesta sen jdlkeen kun
hdn on tiiytttinyt vaaditut ikti- ja pal-
velusaikavaatimukset. Edellinen voi
vaihdella alle 40 vuodesta yli 55 vuo-
teen ja jdlkimmdinen alle 5 vuodesta
yli 20 vuoteen.
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l(ysyrnyksiS la
vastauksia

Jos tytintekijd saa tyiinantajalta lakia
paremman rekisteriiim6ttiimiin ellke-
turvan, kuuluvatko lakisddteiseen pe-
rusosaan vuotuiset indeksikorotukset?

Epiitietoinen

El6keturvakeskus vastaa

Lakisddteiset tytieliikkeet on sidottu
TEl-indeksiin ja niitd korotetaan vuo-
sittain TEL-indeksin (yleisen ansiota-
soindeksin) muutosta vastaavasti.

Vapaaehtoinen, TEL 11 $:n mukaan
rekistertiimdttin iisiieliike miiiiritellddn
yleensd niin, ettd tavoite-eldkkeestd
(esim. 60 0/o palkasta) vdhennetSSn la-
kisddteinen tydeldke ja kansaneldke.
Kun palkkaa eikd siten myciskddn ta-
voite-eldkettd ole useinkaan sidottu in-
deksiin tai indeksikorotukset ovat v5-
hdisempid kuin TEL:n mukaan, aiheut-
taa miidrittely vapaaehtoisen lisdeltik-
keen vdhenemisen lakisddteisen ty<j-
eldkkeen tai kansaneldkkeen kohotes-
sa. Ts. lakisdiiteisen eldkkeen korotus
vAhennetddn lisdeldkkeestS. Tdssd suh-
teessa on viime aikoina tapahtunut
ilahduttavaa kehitystd, sillii yhii useam-
mat el5kelaitokset ja tybnantajat ovat

alkaneet eldkkeen alkaessa mddritelld
lisdeldkkeen mddrdn, jota sen jdlkeen
pidetiiiin muuttumattomana tai koro-
tetaan. Viimeksi mainittua menettelyd
sovelletaan mm. vakuutusyhtiriissd va-
kuutettuihin lisdeldkkeisiin.

Miksi rekisteriotteita ei liihetetii Eliike-
turvakeskuksesta vakuutetuille miiiirii-
ajoin ja pyytiimiittii?

Vakuutusmies

Eltiketurvakeskus vastaa:

Tycieldkelakien piiriin kuuluvalle tytin-
tekij6lle Idhetetddn pyynndstd EIiike-
turvakeskuksen tietokonerekisteristd ns.
rekisteriote. Ote sisiiltiiii tiedot niistd
tycisuhteista, joiden perusteella tydn-
tekijiille on kertynyt eldkeoikeutta
sekd lisdksi arvion el5kkeen suuruu-
desta. Rekisteriotteita lShetetddn ny-
kyisin noin 50 000 tycintekijtille vuo-
dessa.

Rekisteriotteiden ldhettdminen pyy-
tiimdtt?i ei ttilld hetkellii ole mahdol-
lista, silld Eldketurvakeskuksessa ei ole
talletettuina tytintekij<iiden osoitetieto-
ja. On kuitenkin luultavaa, ettii Eldke-
turvakeskus voi muutaman vuoden ku-
Iuttua pyytiiti tarvittaessa osoitetietoja
toimintansa aloittavalta Vdesttirekiste-
rikeskukselta. Eldketurvakeskuksessa
onkin jo alustavasti kaavailtu rekisteri-
otteiden ldhettiimistd tulevaisuudessa
ainakin joillekin tytintekijtiryhmille
pyytiimdttii.

s
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Joutuuko viimeinen eliikelaitos yksin
vastaamaan tytikyvyttiimyyseldkkeestii?

Kiinnostunut

Eliiketurvakeskus vastaa:

Tiiysimiidrdisen (mycis eldketapahtuman
ja eldkeidn vdlinen aika luetaan eldk-
keeseen oikeuttavaksi) TEL:n tai LEL:n
alaisiin tycisuhteisiin perustuvan perus-
eldketurvan mukaisen tydkyvyttcimyys-
el6kkeen kustantaa viimeinen eldke-
laitos myris siltd osin kuin eldke perus-
tuu aikaisempiin tytisuhteisiin. Kuiten-
kin TEL- ja LEl-eliikelaitokset kustan-
tavat yhteisesti tytikyvyttdmyyseliik-
keeseen sen alkamisen jdlkeen tulleet
korotukset.

Jokainen eldkelaitos joutunee suun-
nilleen samassa laajuudessa kustanta-
maan toisissa el6kelaitoksissa vakuu-

tettuihin tycisuhteisiin perustuvia tyti-
kyvytttimyyseldkkeitd. Tdmd kustanta-
mistapa helpottaa tuntuvasti tycieliike-
jdrjestelmdn hoitoa, koska se rajoittaa
tycikyvyttcimyyseldkkeen osien perimi-
sen toisilta eldkelaitoksilta hyvin vd-
hiin. Kun iisiiksi tytikyvyttdmyyselak-
keet useimmiten ovat verraten lyhyt-
aikaisia, ei kustannustavan voida kat-
soa yleensd merkitsevdn kohtuutonta
rasitusta millek6dn eldkelaitokselle.

Todettakoon, ettd viime vuodenvaih-
teen jdlkeen alkavat TEL:n ja LEL:n
mukaiset perhe-eldkkeet kustannetaan
mytis samalla tavalla kuin tytikyvyttti-
myyseldkkeet siihen asti, kunnes edun-
jetteje ohsi tiiyttiinyt eldkeidn.

Mainittakoon vield, ettd YEl-laitok-
set kustantavat kaikki YEL:iin perus-
tuvat eldkkeet yhteisesti. Maatalous-
yrittiijien eldkelaitos kustantaa kaikki
MYEL:iin perustuvat eldkkeet.



lUlietinf6 ty6tt6rnyysel6kkeestt

Maatalousalan ty6elSkekassan hallilus

Eldkejiirjestelmdkomitea jtitti 9. 2. val-
tioneuvostolle VI osamietintdnsd, joka
kiisitteli tycittrimyyseliikej iirj estelmdd.

Komitea ehdottaa, ettd kansaneldke-
Iakiin, tydntekijiiiden ja yritttijien eld-
kelakeihin sekd valtion ja kunnan eld-
kejdrjestelmiin sisiillytettdisiin sddn-
nrikset, joiden mukaan 60 vuotta tdyt-
ttinyt tytintekijti tai yritttijti voisi saa-
da tydtttimyyseliikett6. Edellytyksenii
olisi, ettd hdn on vuoden aikana saanut
yhteensd 200 pdivEiltii tycittdmyyskor-
vausta tai -avustusta ja ettii hdntd ei
voida ldhiaikoina sijoittaa tycimarkki-

ETK:n hallitus valitsi viime joulu-
kuussa Maatalousalan tydeldkekassan
hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuo-
tiskaudeksi 1971-?3 SAK:n sosiaali-
sihteeri Kauno Liukkosen ja varapu-
heenjohtajaksi varatuomari Risto Rin-
ta-Joupin sosiaali- ja terveysministe-

Valtiovarainministerid on nimennyt
Maatalousyrittiijien el6kelaitokseen
hallituksen jdseneksi Maatalousyrittd-
jien eldkelaitoksen valtuuskunnan jii-
senen osastopiiiillikkti, ylijohtaja Pertti
Ripatin varamiehen vanhemman hal-
litussihteerin, varatuomari Seppo Sa-

lUlaalalorrsynitl5iien elSkelaitos

noille. Arvion antaisi tycivoimaviran-
omainen puoleksi vuodeksi kerrallaan.
Eltike laskettaisiin k.o. jdrjestelmdn
tyokyvyttcimyyseliikkeen tapaan.

Uusien eldkeliiisten miidreiksi arvioi-
daan 3 600 henkiltiii. Valtiolle tiistii jiir-
jestelystd koituisi lisdmenoja noin 7

milj. mk vuodessa. Tycieliikelakien pii-
rissd olisi ndiden uusien kustannusten
rahoittamiseksi tydnantajien maksua
korotettava 0,1 prosenttiyksikktid. Eh-
dotuksen voimaantulo riippuu tytittd-
myyskorvausta koskevan lainsdhddnncin
aik aansaamisesta.

ricin vakuutusosastolta.
Sosiaalisihteeri Kauno Liukkosen

kuoleman johdosta on tytieldkekassan
hallituksen puheenjohtajaksi kulumas-
sa olevan kolmivuotiskauden jaljelle
olevaksi ajaksi valittu valtiot. tohtori
Matti Savola.

kari Sippolan. Tiimiin vuoksi val-
tiovarainministeriti on samalla nimen-
nyt osastopdiillikkti, ylijohtaja Pertti
Ripatin varamieheksi sanotun eliike-
laitoksen valtuuskuntaan hallitusneu-
vos, varatuomari Jaakko Vihmolan.
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Uusia yleiskinieilS
Yleiskirje n:o ll7l koski luottovakuu-
tuksen rahastolaskelmaa varten el6ke-
vakuutusyhti6ilte tarvittavia tietoja.
Se jaettiin TEL:n mukaista toimintaa
harjoittaville vakuutusyhtitiille.

Yleiskirje n:o 2l7L koski MYEL:n
muuttamista poronhoitotycin ottamisek-
si tdmrin lain piiriin. Yleiskirje jaet-
tiin kaikille tydeliikelaitoksille.

Yleiskirje n:o 3/71 koski YEL:n 12

$:n 2 momentin mukaista korotusta ja
sen perimisestd luopumista. Se jaettiin
YEL:n mukaista toimintaa harjoittavil-

le eldkelaitoksille.
Yleiskirje n:o 4l7l koski YEl-vakuu-

tusmaksun konkurssivalvontaa. Jakelu
oli sama kuin ed. yleiskirjeelld.

Yleiskirje n:o 5/71 sisdlsi poronhoito-
ty<itd tekevdd maatalousyrittiijtiii kos-
kevien MYEL:n sddnnristen sovelta-
mista. Se jaettiin kaikille tycieldkelai-
toksille.

Yleiskirje n:o 617l koski eldkelaitos-
ten keskindisen vastuun selvittdmiseen
tarvittavia tietoja sekd erditd tilasto-
tietoja. Jake1u oli sama kuin edelld.

Henktliikuntayhdtstys EIEketu Fyakeskukseen
Eliiketurvakeskukseen perustettiin henkiliikuntayhdistys keskiviikkona helmikuun 24. piii-
viinii. Yhdistyksen nimeksi tuli Eliiketurvakeskuksen henkiltikuntayhdistys ry. - Kokouk-
sessa hvv[ksyttiin yhtlistyksen siiiinntit ja valittiin hallitus ja sen puheenjohtajaksi Jukka
R e m e s. Muut hallituksen jiisenet ovat: Sirkka Enckell, Gunnel Grtinqvist, Liisa Kotamies,rrja Peuhu, Markku Puustelli, Pirkko Rimmes, Jussi vanamo, pekka varoma, Marjatta
Vehmanen ja Raija Viitanen. - Yhtlistykseen oli maaliskuun puolivilIissii liittynyt l4B
Elii,keturvakeskuksen palveluksessa olevaa henkiliiii.
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Tietoia ty6elSkkeen saallsta
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-eliikelaitosten mycintdmien 3L. 12. 1970 voimassa olevien eISk-
keiden lukumddrdt ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
Vanhuuseliikkeet

KeskimdAr. eldke mk/kk

Tyiikyvyttiimyyseliikkeet
Eliikkeensaajia Keskimiidr. eliike mk/kk

Miehet Yhteensii Miehet Naiset Kaikki

Vanhuus- ja tyiikyvytttimyyseliikkeet
Eliikkeensaajia Keskimddr. eliike mk/kk

Miehet YhteensA Miehet Naiset Kaikki

Liseksi edellisiste sai TEl-liseeleketta 959 vanhuuselekkeensaajaa keskimearin 450 mk/kk ja 575
tydkyvytttimyyselakkeensaajaa keskimearin 342 mk/kk.
Perhe-eliikkeet

El5kkeen mydntiijd
Keskim.
eldke

mk/kk
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhtitit
Eliikekassat
Elikesddtirit

7 186
585
3682

202
222
2t2

6 713
506

2 268

4 666
428

t 144
TEl-eliikelaitokset yhteensd
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos .

LEL-eldkelaitokset

10 139
283
271

5 674

205
202

59
94

I 487

5

260
258
390

Kaikki tydeldkelaitokset 16 367 164 | 15 395 | 12 148 2t 543
Edellisiin keskimdEriin sisettymattdmien TEL-tiseetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumeare
oli 544 ja keskimeera 3?4 mk/kk. Tete perhe-eleketta sai 530 leskea ja 485 lasta.
Huom! Taulukon mukaiset eiakkeet nousivat 1. 1. 1971 lukien palkkaindeksln muutoksen iohdosta
noin 9,6 o/0.

ElAkkeensaajia

Lesket Yhteensh

11 379
934

3 412
238
244
39?
269

6

5

t5 725
504
655

10 659

Eliikkeensaajia
Eldkkeen mycintAjii Miehet Naiset YhteensA Miehet Naiset Kaikki
TEl-eldkelaitokset .....

Eliikevakuutusyhtidt
Eliikekassat
Eliikesiititiiit

14 159
I 251
5 166

13 982
2 t72
3 200

28 L4l
3 423
8 366

288
339
334

145
146
154

217
2r7
265

TEL-eliikelaitokset yhteensii 20 576
758

2 226
13 641

19 354
449

1 856
1 355

39 930
| 207
4 082

14 996

302
296

47
111

147
247

36
76

227
278

42
108

YEL-elAkelaitokset
MYEL-elSkelaitos
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tokset 37 20t 23 014 60 2i5 2t7 136 186

ElAkkeen mycintdjii I Naiset
TEl-eldkelaitokset .....

Eliikevakuutusyhticit
ElSkekassat
ElSkesiiiiti6t

11 313
873

3 254

12 045
| 077
1 902

23 358
1 950
5 156

r32
150
163

193
2t7
244

258
299
292

JO JJO l7 845 56 183 128181

TEL-elSkelaitokset
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eldkelaitokset

L5 440
379
700

21 819

30 464
539

1 215
23 965

267
267

70
t2l

137
199

35
81

203
247

55
118

024
160
515
146

1

2
164Kaikki

ElAkkeen myrintdjii Naiset
TEl-eldkelaitokset .....

Eliikevakuutusyhti6t
Eliikekassat
EldkesAtiticit

25 472
2 L24
I 420

26 027
3 249
5 102

51 499
5 373

13 522

274

317

139
148
157

206
2t7
257

TEL-eliikelaitokset yhteensd 36 016
1 137
2 926

35 460

34 378 70 394
| 746
5 257

38 961

287
287

53
117

t43
234

36
79

2t7
268

45
rt4

YEL-elAkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eldkelaitokset

609
2 371
3 501

175

Elakk.
Iukum. Lapset

I(aikki tycieldkelaitokset 7s 539 40 859 116 398 198 t32



English Surnrrraries

Developing unemployment protection
(Editorial on pages 3-4)
It is the d'rty of society to take care of the
subsistence of a jobless person and hisfamily. Broadly speaking, unemployment
protection means all the measures, in par-
ticular public sector action, which aim atthe prevention of unemployment or the
alleviation of its effects. In a narrower
sense, it refers merely to the benefits to be
granted to a person who is already out of
work.

The labour force policy pursued is natu-rally of focal importance, and the recently
published report of the Economic Council
contains several recommendations affectingit. The labour force question should be
coordinated adequately and especially with
educational, housing and social security
policy. The development of this activity is
considered to require, among other things,
extensive reforms in the organisation olthe labour exchange system. Of these re-
forms, the establishment of a labour force
ministry has already been implemented.
Unemployment protection for white-collar
employees has also been under discussion
and a special report on it has been com-
pleted.

Labour exchanges are, however, not aI-
ways able to provide jobs, and the unem-
ployment allowance or compensation. As-
sistance is paid out by national unemploy-
ment funds in which membership is volun-
tary. A considerable number of employees
therefore remain outside them. Entitled to
unemployment compensation, on the other
hand, is a person entered in the card indexof the labour force committee. Yet somegroups, such as handicapped peopie, are
outside this system or protection, too.

According to the disability insurance
committee, disability insurance, disability
compensation and different pension systems
should be more closely dovetailed than is
the case today. The unemployment protec-
tion of all those who are not members ofan unemployment fund should be ensured
- if necessary until pension age - by
means of a compensation system. The
employment and national pensions systems

should grant a premature pension to aged
unemployed as they are much more difficult
to place in the labour market than others.

Then Pension System Committee proposes
that an employee or self-employed person
of 60 years should be entitled to an un-
employment pension after he has received
unemployment compensation or allowance
for a total of 200 days during the year. It is
presupposed that he is not likely to have a
chance of being placed in the labour market
in the near future. This assessment would
be made by the labour force official. The
pension would correspond in amount to the
disability pension.

Although the amendment proposed for
the pension systems will make them even
more complex than before, it is right that
the systems undertake to answer in part
for our unemployment protection. The un-
employment pension may come into force
at the beginning of July when other
amendments in the employment pension
Iaws are expected.

Divers' health study
(Article on pages 7-16)

The Construction Workers' Pension Fund
commissioned a divers' health study in 1969

-1970 which has been reported earlier in
"Tydeldke". The final results of the study
are now available.

The total of divers studied was 148. Of
them, 104 were still active divers, 36 had
retired on pension and eight had taken up
another occupation. The physical capacity
of the young divers was good and a half
of even the 40-59-years-olds came well
out of the ergometric tolerance test. Ische-
mic heart disease was diagnosed in every
fourth diver. The majority of the affected
divers were over 40. There was also obesity
and high blood pressure among the divers.
Symptoms of respiratory diseases were
common. Study of the joints releaved mild
symptoms of diver's disease in 5 out of 32
divers examined. The audiogram was not
normal in a single diver with over 30 years
in the occupation.

Special attention must be paid in health
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Rulings by the Insurance Court
(Article on PP. 19-21)

A Iawyer describes two decisions handed
down by the Insurance Court. The first con-
cerned the adjustment of the disability pen-
sion and compensation due under the Acci-
dent Insurance Act and Third Party Motor
Insurance Act. The second case involved
interpreparation of the adjustment of the
aisafitity pension under the Employees'
Pension Act (TEL) and the corresponding
pension paid by the State Treasure Office'

examinations in the futurc to circulatory
and respiratory diseases, symptoms of div-
er's disease and imPaired hearing.

Pensioners' organizations
(Article on pP. 28-32)

There are in Finland three pensioners' or-
ganizations covering the whole country. The
iwo oldest are approximately ten years old
and the most recent was established less
than two years ago. As the organizations take
a stand to topical pension policy discussions
and represent an increasing number of vot-
ers, political parties have also begun to take
an interest in their activity. "Tytjeldke" ma-
gazine conducted a poII among the organ-i-
zations about their aims, membership, fi-
nancing and methods of work.

Balancing of agricultural production
and the farmers' Pension system
(Article on PP. 33-34)

Finnish agriculture like that of the other
European countries has been struggling for
some time with over-production problems'
The authorities have taken action to de-
crease farm production. The Soil Bank Sys-
tem which has been in existence since early
1969 has retired about 150,000 hectares of
field from farming. The making of a soil
bank agreement presupposes that the farm-
er will not use his field for three years for
agricultural production. In compensation,
he receives from the State a certain sum of
money per hectare of field.

The soil bank system is a temporary so-
lution in character. It would be more pur-
poseful if a farmer who wanted could give
up farming altogether and move to another
occupation or, if old, from agriculture' e.g.
through afforestation, or be used to enlarge
the remaining economically viable holdings.
Moving the farmer from his farm would be
facilitated by special compensation paid
from public funds as a lump sum of pay-
ment or in the form of a pension. There are
already plans to this effect.

The above-mentioned agricultural policy
measures also affects the farmer's protec-
tion. If he gives up his farm before pension
age, the accumulation of pension benefit
ceases. Special regulations are necessary
in the pension system to cover this contin-
gency. They are based on the idea that the
accumalation of pension protection contin-
ues despite the surrender of the farm. The
costs incurred through the continuance of
pension protection are defrayed by the
larmer himself or they are paid direct from
the agricultural policy compensation due to
the farmer. The pension protection is thus
preserved as it would have been had the
farmer continued to farm his holding.

Seamen's Pension Funtl
(Article on PP. 22-26)

It is now the turn of the Seamen's Pen-
sion Fund in the series of pensions insti-
tutions described in the "TycielAke". It has
traditions in Finland dating back to the
18th century. The actual pensions institute
for seamen and their families was estab-
lished in 18?9 on State initiative. It was in
difficulties on account of the inflation caus-
ed by World War I and, as the new Na-
tional Pensions Act was excpted to meet
the need for pension protection, the insti-
tute was wound up in 1938 in spite of the
opposition of the maritime oganizations. The
Seimen's Pension Act was issued and the
present Seamen's Pension Fund established
in 1956. The number of pensioners at the
end of 1970 was 1,542.

Applications for exemption
(Article on page 27)

The Pensions Act for the Self-employed
came into force at the beginning of 1970 and
the appointed time for entrepreneurs to
arrange their pension protection expired at
the end of 1970. The act makes it possible
to exempt an entrepreneur from this com-
pulsory insurance if his pension protection
ind that of his family has been secured
adequately in some other way. The appli-
cations for exemption are decided by the
Central Pension Security Institute. The ar-
ticle reports on the handling of the ex-
emption application by the middle of Feb-
ruary. By then a total of 3,912 applications
had been submitted and 2,004 of them had
been decided. The decision was in the af-
firmative in 1,289 cases.
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The farmers' pension system is an exam-
ple of how it is necessary when implement-
ing a pension system to take into consi-
deration other than merely pension policy
standpoints.

Private, optional pension arrangements
in the United States
(Article on pp. 36-37)
The article reviews a study conducted in
the United States on the structure of pri-
vate, optional pension arrangements, wage-
earners covered by them, their pension be-
nefits and the preservation of the right to
a pension.

An unemployment pension
under preparation
(Article on page 40)

The State-appointed pension system com-
mittee submitted its sixth report to the
government in February. The Committee
proposes that the pension systems should
include regulations by which an employee

or entrepreneur would be entitled to an
unemployment pension on attaining 60 years
of age. The condition would be that he (or
she) had received unemployment compen-
sation on assistance for a total of 200 davs
and that he cannot be placed in work in the
near future. The assessment would be made
by the labour force official for six months
at a time. The pension u,ould be calculated
in the manner of disability pension of the
system in question.

The number of these neu' pensioners is
cstimated at 3,600. The additional State
cxpenditure on the system would be around
7 million marks. In the sphere of the em-
ployment acts the new pension would mean
an increase of 0.1 per cent units in the pre-
nium paid by the employers.

The table on page 42

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the fourth quarter of 19?0.
In addition to numerical data on the bene
ficaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.
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Basic leatunes ol Finland's pensions
syslerns

l. Development of the pensions systems

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

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension system in which the pen-
sions are proportional to the insured per-
son's past earnings was created to comple-
ment the national pensions system. This
new system, which entered into force on
July 1, 1962, covers wage and salary earners
with the exception of civil servants, local
government officers and seamen, who have
long had their own special systems.

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

2. The national pensions system

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

The old age and invalidity pension con-

sists of two parts. The basic amount is thc
same for everybody, and the assistance
amount is in the nature of an assistancc
grant. Entitlement to and size of the assis-
tance amount depend, among othel' things,
on the beneficiary's other income and num-
ber of dependants.

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

The general age of entitlement to the old
agc pension is 65 years. The invalidity pen-
sion is paid to persons aged 16-64 incapaci-
tated for work. In connection with these
two pensions, helplessness supplements are
paid to those requiring continuous assistance
and care.

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

An assistance supplement is paid (since
1966) to persons who have practically no in-
come in addition to their national pension.
A housing allowance can be paid (since
19?0) to pensioners who are entitled to the
assistance supplement.

Survivor's pension is paid (after October
1969) during the first six months after
the husband's death to all rvidows below
the age of 65, provided that she is sup-
porting a chitd or she r.t'as married to
him before he reached the age of 60.
After that period the pension is paid only
to a widow supporting a chiid under six-
teen, and to a widow aged 40-59 years and
married for at least three years. The size
of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension,
after that period it is subject to a means
test.
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3.1. Wage-earners

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

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

The costs of the system are jointly de-
frayed by the insured persons, employers,
the State and local authorities.

The system is administered by the Na-
tional Pensions Institution, which is subordi-
nate to Parliament.

3. The employment pensions system

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

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

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

The rate of pension accumalation is
greater than the above for the older age
groups, born in 1919-1897, and grows in
accordance with the year of birth. The
minimum amount of pensions of the per-
sons born during these years is 16-22 per
cent of their wages or salaries.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. Ifowever, combined with the
national pension and some other pensions,
the pension may not exceed 60 per cent of
the sum of the salarry except for persons
of very small means.

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

The size of the survivor's pension is cal-
culated on the basis of the old age pension
or invalidity pension the employee re-
ceived or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least
three persons eligible for survivor's pension,
they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
invalidity pension. If there are two bene-
ficiares, the size of the pension is three-
fourths of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the pension is
one-half of the full pension.

Automatic linkage with the general
wage index is applied in employment pen-
sions. It is applied in calculating the pay
of earlier years and adjusting the annual
pension payable.

Pension protection accumalates accordingto certain regulations also during the
periods when the employee is out of work
through no fault of his own and whenhe receives unemployment benefit from
his unempioyment fund.

gmployers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
contribution is 5.6 per cent of the salary of

The wage-earners' employment pensions
system is based on tr.vo acts: the Pen-
sion Act for Wage- Eearners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal Workers (LEL). The latter is
a special law for those employed in for-
cstry, agriculture, construction and dock
work, in which short-term contracts are
common. TEL covers all other employees.

The compulsory pension protection under
the acts consists of old age, invalidity
and survivor's pensions. The regulations
concerning the survivor's pension entered
into force on January 1, 196?.

Entitlecl to the old age pension is an
employee of 65 years oI age.

Entitlement to the invalidity pension
arises on attaining 18 years of age.

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

The survivors' pension is payable to a
widow, provided that she was married to
the employee before he reached the age of
65. A further condition is that the widow
has reached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive the pension, if she has a dependent
child who is entitled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pension will continue
even if the child's entitlement to the
pension would cease. The pension will be
payble to the widow until her death. The
paying of survivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a
lump-sum equal to the amount of two
years' penson.
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insured employees.
The employer may Provide for his

employees additional voluntary benefits'
creating even better pension benefits than
the minimum level guaranteed by law.
Benefits that come into question here in-
clude a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees gener-
ally participate in the costs of such addi-
tional benefits.

The administrative organisation of the
employment pensions system is decentrali-
zed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
pension system. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding a
pension fund or pension foundation in the
employer's business. This choise does not
apply as regards seasonal workers for
whom the system comprises four special
labour pension funds, one for each of the
four branches concerned.

The work of the various pension insti-
tutions is coordinated by a central organ,
the Central Pension Security Institute. It
keeps a register of the insured and their
pension benefits. It 'ivill also keep a re-
gister of persons covered by special pen-
sions systems. The general development of
the system has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

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

3.2. The Self -EmPloYed
The self employed persons' employment
pensions system (closely connected with
TEL) is based on two acts: the Pension
Act for Farmers (MYEL) and the Pen-
sion Act for Se1f-Employed Persons
(YEL). MYEL covers farms with culti-
vated area of at least 2 hectares and pro-
fessional fishermen. YEL covers other
self-employed persons.

The benefits and qualifving conditions
are like TEL. However, old age pension
is paid independently of whether or not
the self-employed continues with his entre-
preneurial activity. But only one half of
the pension is paid to a farmer for the
period of continued engagement in farm
work.

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

The added pension basis of farmer and his
*it" t" b4ti Fmk (1 Fmk : 0.239 us $)
per hectare of cultivated land up to - 12

irectares, and 131 Fmks per hectare after
that, however uP to a maximum of 30
hectares. Pension basis of farmer's wife
is I 9?3 Fmks, at the most one half of the
above-mentioned basis. Pension basis of
assisting family member is the wages paid
to him, at the most farmer's pension basis'
Pension basis in YEL is fixed according to
the salary the self-employed should have
to pay if he hired some other person with
corieiponding qualifications to run his
business, at the most 54 822 Fmks a year'

Persons born before 1927 get greater
pensions as they otherwise would be
entitled to. Their amount of pension is
22010 of the income. In YEL the age-class
increment is calculated for annual income
up to a maximum of 21 928 Fmks a Year'

Systems are financed by the insured and
the state. In MYEL the contribution of the
insured is 2/5 of the average contribution
(5.6 0/o) of TEL up to the income of 5 482
Fmks a year and 5.6 0/o of the income ex-
ceeding this limit. In YEL the contribution
of the insured is 5.6 0/o of the income. The
state pays 50 0/o of the costs of MYEL and
in both systems the costs the contributions
of the insured do not cover.

The administration of MYEL belongs to
the Farmers' Pension Institute. The other
self-employed have to take pension insur-
ance either in some the pension insur-
ance companies or pension funds taking
vare of TEL or in some pension fund or
insurance company established by the self-
employed. The Central Pension Security
Insiitute is the central organ of MYEL and
YEL as it is that of TEL.

4. Special pensions systems

The regulations concerning the pension
protection of persons in the employment of
ihe State cover old age, invalidity and sur-
vivor's pensions and funeral grants. These
benefits are financed by the State alone.
The administrative organ is the State
Treasure Office.

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

The persons covered bY the Seamen's
Pensions Act receive old age, invalidity and
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survivor's pensions and funeral grants. The
insured and the employers jointly pay the
contributions approved by the Ministry of
Social Affairs and Hea1th. The State also
participates in the financing of the system.
The system is administrated by the Sea-
men's Pension Fund.

5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.7 million
(1970), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the gainfully empioyed 4
pcr cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprisers and family members assisting

them, 9 per cent are State employees, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

The distribution of the gainfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 35 per cent, industry
and construction 32 per cent, and trade,
communications and service industries 33
per cent.

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

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