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Elekkeenhakiioiden
palvelu

Vtihintti mitd vakuutettu eldkejiirjestelmdltdiin toivoo saavansa on
varmaan asiantunteva ja ystdviillinen palvelu. Ty<ieliikejtirjestel-
mdn eliikkeenhakijoille tarjoamien palvelujen arvostelua on julki-
suudessa esiintynyt verraten vdhiin. Tiimiin ei kuitenkaan tarvitse
merkit6, ettei palvelussa olisi parantamisen varaa. Millainen tilanne
on ja mitii voidaan odottaa, erityisesti ajatellen niitd palveluja, jotka
eldkkeenhakijoiden kannalta ovat merkittiiviii eliikeoikeuden sel-
vittiimisessd ja eldkehakemuksen tekemisessd.

Tycieliikelakien piiriin kuuluvilla vakuutetuilla on vuodesta 1967
liihtien ollut mahdollisuus pyynncistd saada Eliiketurvakeskuksesta
selvitys eliikeoikeudestaan ja arvio eldkkeensii suuruudesta. Nei-
tii selvityksiii, jotka perustuvat tydsuhteista oleviin rekisteritie-
toihin, on tiihiin mennessd annettu 210.000. Kokemukset tiistii toi-
minnasta ovat mydnteisiii, mutta pyyntdjen mddrti saisi olla ny-
kyistii suurempi. My<is yrittiijdvakuutuksia koskevat tiedot on
pyrittiivii saamaan niin pian kuin mahdollista niiihin selvityksiin
mukaan. Tuleva vdestiirekisteri osoitetietoineen toivottavasti avaa
uusia mahdollisuuksia eldkeoikeutta koskevien selvitysten toimit-
tamiseen vakuutetuille.

Tytildkkeen hakijoita ohjataan ja avustetaan hakemuksen laa-
dinnassa kaikissa rahalaitosten konttoreissa ja postitoimipaikoissa.
Niin ikiiiin tycieldkelaitokset, eldkevakuutusyhtitiiden paikalliset
edustajat ja monet tydnantajat antavat apuaan eliikkeenhakijoille.
Palvelupisteitd on siis runsaasti tarjolla. Tdmii on palveluverkoston
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etu, mutta myds sen heikkous. Eldkkeenhakijalla on yleensd aina
palvelupiste liihettyvilliiiin jopa melkoinen valintamahdollisuus-
kin, mutta riittdvdn palvelutason ylliipitiiminen ndin laajassa ver-
kostossa ei ole helppoa.

Rahalaitoksissa ja postitoimipaikoissa eldkkeenhakijoiden neu-
vontaa hoitavien henkiltiiden valmistaminen tehtiiviidn on tdhiin
asti hoidettu vain kirjatlista ohjausta kiiyttiien. Vaikka eliikehake-
muksen Iaatiminen on pyritty saamaan mahdollisimman yksin-
kertaiseksi on kuitenkin todettu miiiir5tyissii tapauksissa eliikkeen-
hakijoiden neuvojien kaipaavan tehokkaampaa ohjausta. Tiimiin
vuoksi ElSketurvakeskuksen toimesta on ryhdytty viime syyskuusta
liihtien jdrjestiimtiiin rahalaitosten ja postitoimipaikkojen edellii
mainituille neuvojille henkildkohtaista ohjausta tehtdvdn hoitami-
sessa, jota ohjausta annetaan mycis ryhmittiiin. Tiimiin toiminnan
piiriin on sisdllytetty lisiiksi kuntien sosiaalitoimistojen asianomai-
set henkiltjt sek6 sairaaloiden ja parantoloiden sosiaalihoitajat, jotka
tehtdvissddn joutuvat avustamaan eliikkeenhakijoita. Kun puheena

oleva toiminta on aloitettu varsin pienellii tyiivoimalla ja kenttii
on laaja, eivdt tulokset ndy vtilittiimdsti. Kuitenkin voidaan tiiy-
dellii syyllii odottaa edellii mainittujen eliikkeenhakijoiden neu-
vontaa ja avustamista hoitavien henkiltiiden vastaisuudessa pys-
tyvdn entistdkin parempaan palveluun.

Tytieliikelaitokset ovat mycis paikallisille edustajilleen antamansa
perusvalmennuksen tiiydennykseksi jdrjestdneet lisdohjausta ja
ndin pyrkineet tehostamaan vakuutetuille tarjoamaansa palvelua.

EriiissS yhteyksissd on esitetty ajatus erilaisten sosiaalipalvelus-
ten keskittdmisestii kuntatasolla. Tdmd tarkoittaa paikallisten pal-
velukeskusten aikaansaamista. Niissii olisivat kaikki erilaiset so-

siaalipalvelun muodot, tytieliikejiirjestelmii mukaan luettuna, ta-
voitettavissa yhdessd paikassa. Julkisuudessa tiistd esitetyt kaa-
vailut ovat kuitenkin toistaiseksi olleet varsin ylimalkaisia. Aja-
tus on joka tapauksessa varsin mielenkiintoinen ja ilmeisesti tyti-
eliikejeirjestelmdnkin piirissd joudutaan jossain vaiheessa ottamaan
kantaa asiassa.
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MARKKU PUUSTELLI

ElSkelaitosrlen yhleisesti kustannet-
lavien el5kkeiden vasturrniako
vuodelta 1969

(TEL 12 $:n 1 mom:n 4. kohta)

Vanhaa tapaa noudattaen Eliiketurva-
keskuksen vakuutusteknillinen osasto
on antanut TytieI6ke-lehdelle seuraa-
van numeropitoisen yhteenvedon osas-
tolla vuoden aikana valmistetuista vas-
tuunj akop66ttiksistii.

Maksetut eliikkeet vuodelta 1969

Vuonna 1969 olivat TEL- ja LEL-elii-
kelaitosten maksamat eldkkeet yhteen-
sii 209 585 039 mk. Niiistii oli eldkelai-
tosten yhteisesti kustannettavia
113 556 457 mk eli hieman yli puolet.
Viimeksi mainitut jakautuivat seuraa-
vasti:

- ennen 1.7. 7912 syntyneiden TEL-
vanhuuseliikkeet 74 749 633 mk

- pelkdst?iiin vapaakirjoihin perus-

tuvat tycikyvytttimyyseldkkeet
1 086 448 mk

- muiden tydkyvytttimyyseliikkei-
den indeksi- yms. korotukset
19 838 975 mk

- TEl-perhe-eliikkeet ja LEL-per-
he-eliikkeiden indeksi- ym. yhtei-
sesti kustannettavat osat 15 948732
mk sekii

- lisiieldkkeiden rahastoimattomat
osat 1 932 668 mk.

Vastuunjaon yhteydessd selvitettiin
mycis ne eldkkeet, jotka eliikelaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat miiiirii-
tyn toisen eliikelaitoksen kustannetta-
via. Tdllaisia vastuunjaon yhteydessd
selvitettyjii eliikkeitd oli 36 eliikelaitos-
ta maksanut 720 eliikkeensaajan osal-
ta yhteensii 437 017 mk, mikd markka-
mdiirii perittiin 17 eliikelaitokselta.
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Eliikelaitosten osallistuminen
yhteisesti kustannettaviin eldkkeisiin

Eldkelaitoksen osuus TEL-vanhuus-
eldkkeiden kustantamiseen oli 15,20 olo

TEL-vdhimmiiisturvaa vastaavien va-
kuutusmaksujen tasausosien ja niiistd
tasausosista edellisen vuoden loppuun
mennessd kertyneen rahaston yhteis-
mddrdstd. Kustannusosuus pelkd,stddn
vapaakirjoihin perustuvista tyiikyvyt-
trimyyseldkkeistd, tykyvyttdmyyseldk-
keiden ja perhe-eldkkeiden indeksi-
yms. korotuksista sekd perhe-eliikkeis-
tii, joita on maksettu sen kuukauden
jdlkeen, jona edunjiitttijii olisi tdyttti-
nyt etiikeiiin, oli 4,80 0/o eliikelaitoksen
kokonaismaksutulosta. Muiden TEL-
perusturvan mukaisten perhe-eldkkei-
den osalta oli eldkelaitoksen maksu
2,65 olo perusturvan mukaisesta mak-
sutulosta.

Vuoden 1969 alusta tdYdennettiin
tytieliikelakeja siten, ettii ne pdiviit,
joina tycintekijd on saanut valtakun-
nallisista tytitttimyyskassoista annetun
lain mukaista pdivdavustusta, otetaan
huomioon elSkkeeseen oikeuttavina.
Tiistii eliikelaitoksille aiheutuvan vas-
tuun peittdmiseksi suoritti tytitttimyys-
kassojen keskuskassa Eliiketurvakes-
kukselle vakuutusmaksuna 8,6 milj.
mk. Miiiirtistd hyvitettiin vastuunjaon
yhteydessii TEl-laitoksille 13 0/o ja
I-,El-iaitoksille 86 0/o yhden prosentin
jiiiidessii Eliiketurvakeskuksen kustan-
nuksiin.

Ennakkotasaus

Jotta tasauksen yhteydessii tapahtuvat
rahasuoritukset jakaantuisivat pidem-
mdlle aikaviilille suoritettiin heindkuus-

sa ensimmdisen kerran ns. ennakko-
tasaus. Siihen osallistuivat ne eldke-
laitokset, joiden saatava tai suoritus
edellisen vuoden eliikkeiden tasaukses-
sa o1i ollut yli 100 000 mk. Tiillaisia
eldkelaitoksia o1i 35 kpl. Ndistii 15 elii-
kelaitosta suoritti Eldketurvakeskuk-
selle 8,9 milj. markkaa, mikd summa
hyvitettiin 20 eliikelaitokselle. Lisdksi
hyvitettiin tycieliikekassoille ennakot
edeIId mainitusta tydtt6myyskassojen
keskuskassan vakuutusmaksusta.

Lopullisen vastuunjaon selvittely

Eldketurvakeskuksen suorittamassa lo-
pullisessa vastuunjaossa 66 eldkelai-
toksella hyvitys oli suurempi kuin
maksu. Erotusta ndiden hyviiksi oli
28,? mitj. mk. Kun tdstd viihennettiin
ennakkotasauksen osuus, jei lopulli-
seksi saatavaksi 12,1 milj. mk. 95 eld-
kelaitoksella sitii vastoin hyvitys oli
maksua pienempi ja ne joutuivat suo-
rittamaan tasaukseen kaikkiaan 2t,4
milj. mk. Ottaen huomioon ennakko-
tasauksen tuli niiden maksettavaksi
lopullisen tasausselvityksen yhteydessd
\2,3 milj. mk. Yhden eliikelaitoksen
kohdalla ennakkohyvitys osoittautui
Iiian suureksi, ja siltii jouduttiin lo-
pullisen tasausselvittelyn yhteydessd
perimddn takaisin liikaa hyvitetty osa.

Eldketurvakeskukselle jiii ylitettii 3,7

milj. mk, joka on 1,6 milj. mk suu-
rempi kuin viime vuonna' Ylite syntyy
siitii, ettii eldkelaitosten maksut tasauk-
seen lasketaan arvioihin perustuvilla
kertoimilla. Kertoimet vahvistaa so-
siaali- ja terveysministerici jo kunkin
vuoden Iopussa. Eliiketurvakeskuksen
esitys ministericille perustuu varsinkin

6



maksutulon osalta vdhiin kehitystietoi-
hin, joten ylite voisi nousta huomat-
tavasti suuremmaksikin. Syntynyt yli-
te otetaan huomioon vuoden 1970 ta-
sattavien eldkkeiden vastuuniaossa.

Alla olevassa taulukossa on selvitet-
ty vuoden 1969 vastuunjakoa eldke-
laitostyypeittdin.

Huomattakoon, ettd taulukossa il-
moitettu maksutulo ei kaikilta osil-
taan vastaa eldkelaitoksiin todella siir-

Tasausjiirjestelmiin kehityksestd

Seuraavassa taulukossa on esitetty erdi-

rettyjen varojen mdiiriid. Ero johtuu
mm. aikaisempien eliikejiirjestelyjen
varoista tehdyist5 siirroista lakisiiiitei-
sen eliiketurvan osalIe, tdssd ilmoite-
tun maksutulon perustumisesta lopul-
lisiin vakuutusmaksuihin ja siitii, ettd,
eltikestiiitiriillS ja osittain eldkekassoil-
la tasauksen perusteena kdytetdiin teo-
reettista maksutuloa, joka vastaa va-
kuutusyhtitiiden keskimiiiiriiistii perus-
turvan mukaista maksutuloa.

tri tasausjdrjestelmdn kehitystii kuvaa-
via lukuja sek5 arviot ndistii vuodelle
1970.

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

*) SisdltHd osuuden ty<jttcimyyskassojen keskuskassan vakuutusmaksusta

32

0,03

0,01

3.0

1,0

185

12,7

5,0

183

29,1

1.4,6

177

54,7

25,2

L7r
86,3

41,2

163

139,6

67,5

515

161

209,6

113,6

164

287

162

86 247 398 354 435 463
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Lukumddrd
Kokonaismaksutulo milj. mk
Maksetut eliikkeet milj. mk
Maksetut tasattavat eldkkeet milj. mk
Saatavat ennakkotasauksesta milj. mk
Suoritukset ennakkotasaukseen milj. mk
Lopulliset saatavat tasauksesta milj. mk
Lopulliset suoritukset tasaukseen

milj. mk

Vakuu-
tus-yhtitit

EIake-
kassat

Eleke-
saAti6t

Tv6-
elSke-
kassat

Kaikkl
yhteense

161

573,1 1

209,58
113,55

16,67
9,17

12,06

12,27

I
364,40
110,99
70,70

a 90

8,0?
3,19

0,63
0,27

138

94,02
37,50
26,26

3,?9
0,47
4,67

2,34

10
42,45
10,61

7,49

8,91 1,02

3,93

4

72,24
50,48

9,10
9,56*)

Tasaukseen osallistuvia laitoksia
Maksetut eldkkeet milj. mk
Tasattavat el5kkeet milj. mk
Tasauksen pohjana oleva koko-
naismaksutulo milj. mk

*) Arvioissa otettu huomioon my6s MYEL:n ja YEL:n vaikutus

573 690



Yhteisesti kustannettavia eldkkeitii
on vuosittain ollut likimiiiirin puolet
kaikista eliikkeistd. Viime vuonna nii-
den suhteellinen osuus oli kasvanut
48,4 0/o:sta 54,2olo:iin. Ttimii johtuu suu-
rimmaksi osaksi vuoden 1969 alussa
voimaan tulleesta viihimmiiiseldkkeitd
koskevasta lainmuutoksesta. Kaikki
TEL-perusturvan mukaiset vanhuus-
ja perhe-eldkkeet on toistaiseksi kus-
tannettu kokonaan yhteisesti. T6hdn
tulee muutos TEl-perusturvan mukais-
ten perhe-eliikkiiiden osalta 1. 1. 1971
alkaen ja vanhuuseldkkeiden osalta
1970-luvulla vdhitellen, jolloin osaan

ndistii tulee elSkelaitoksen itsensd kus-
tannettava osuus ns. rahastoitu osa.

Vuoden 1970 eliikkeiden tasaukseen
tuovat uuden lisdviirinsd 1. 1. 19?0 voi-
maan tulleet yrittiijien (YEL) ja maata-
Iousyrittiijien (MYEL) eliikelait. Kaikki
YEL:n mukaiset eldkkeet ovat tasatta-
via eliikkeitd, joiden kustannuksista
vastaavat YEL:n mukaista toimintaa
harjoittavat eltikelaitokset YEl-rahas-
tojensa suhteessa. MYEL:n mukaiset
eliikkeet kustantaa kokonaisuudessaan
Maatalousyrittdjien elAkelaitos, joten
niiden vaikutus tasaukseen tulee jdti-
mddn viihdiseksi.
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PER,TTI TUOMI

lf,yyntily6n elEkeikElutkirrrus
valrnislunul

Eldketurvakeskuksen laajassa eliikeikd-
kysymyksiii selvittdvdssd tutkimussar-
jassa ovat aikaisemmin ilmestyneet
graafista teollisuutta ja metallien pe-
rusteollisuutta koskevat osaraportit.
Mytis kaivosteollisuutta koskeva ra-
portti on valmistunut. Myyntitytin tut-
kimuksen kohteena oli viihittiiiskaupan
myyntityiitii suorittava palkattu hen-
kilcikunta. Koska haluttiin saada kuva
erilaisissa olosuhteissa ja erityyppisissd
tehtiivissd toimivien henkildiden tycis-
tei, myyntityii jaettiin viiteen ryhmddn:
myymiildt, tavaratalot, huoltoasemat,
Alko ja apteekit. Tutkimusaineiston
pddosa kerdttiin haastattelemalla run-
saat 500 yli 4O-vuotiasta myyjiie. Li-
siiksi haastateltiin myyjien viilittrimiii
esimiehid ja eldkkeelld olevia myyjiEi.

Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti saa-
tuja tutkimustuloksia.

Myyntityiin olosuhteet
ja vaatimukset

Yleisimmdt haitalliset tyciolosuhteet
myyntitydssd olivat veto ja hdlinii'
Kolmasosa myyjistii ilmoitti joutuvan-
sa tydskentelemddn kovassa vedossa ja
viidesosa kovassa hiiliniissii. Huoltoase-
mamyyjien tyiiolosuhteet luonnollisesti
poikkesivat kaikkien muiden ryhmien
olosuhteista, koska suuri osa heidiin
tycistiiiin tapahtuu ulkoilmassa.

Kaikkien ryhmien vastaajat olivat
yksimielisiii siitd, ettd tiirkeimmdt
myyjiiltti vaadittavat ominaisuudet oli-
vat hyvii muisti ja tarkka huomiokyky.
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Tdrkeysjdrjestyksessd seuraaviksi tuli-
vat nopea reagointikyky, ketteryys,
ruumiillisen rasituksen kestokyky sekd
tarkka ndko.

Terveydentila

Hieman yli puolet vastaajista piti ter-
veydentilaansa hyvdnd. Idn mukana
terveydentila huononi selvdsti. YIei-
simmdt myyntityrissd esiintyneet vai-
vat olivat ristiselkd- ja iskiasvaivat
sekd niska-, hartia- ja olkapddsdryt.
Tdmdntyyppisid vaivoja o1i esiintynyt
joka neljdnnelld myyjdlld. Hieman har-
vinaisempia olivat piSnsdrky, suonen-
veto ja nivelkipu tai jiiykkyys kdsissii.
Tycistd johtuvaa sairastumisvaaraa ei-
vdt vastaajat pitiineet kovin suurena,
silld vain joka kuudennen myyjdn mie-
Iestd tyristii johtuva sairastumisvaara
oli suuri.

Myyntitytin vastaajien terveydentila
niiytti olevan jonkin verran parempi
kuin metallien perusteollisuuden ja
kaivosteollisuuden vastaajien. Kootut
tilastotiedot osoittivat mytis tycikyvyt-
trimyysriskin olevan myyntitytissii pie-
nempi kuin kahdella dsken mainitulla
alalla.

Tilastotiedot osoittivat edelleen myy-
jien olevan keskimiiSrin selvdsti nuo-
rempia kuin muiden tutkittujen alo-
jen tyrintekijtiiden.

Rasittuneisuus ja stressi

Useiden kysymysten avulla pyrittiin
selvittdmddn sitd, kuinka paljon tyci
rasittaa vastaajaa. Ty<in aiheuttama
rasittuneisuus osoittautui olevan liki-
pitden yhtd suuri kaikissa myyntitytin
ryhmissd. Seisten tapahtuva tyci oli

useimpien vastaajien mielestd pahin
tyiihcin liittyvd rasitustekijS. Esimies-
ten mielestd kaikkein rasittavinta oli
tydhcin liittyvd henkinen paine. Alkon
myyjien mielestd erityisen rasittavaa
oli tycin kausiluontoisuus. Huoltoase-
milla ja apteekeissa rnuodosti vuorotyr)
huomattavan rasitustekijdn.

Yleisin stressid aiheuttava tekijd
myyntitycissd oli triiden kasaantuminen
ja liian kired aikataulu. Kaikkein eni-
ten kdrsivdt stressistii myyntity<ln esi-
miehet. Eri myyjiiryhmien vdlillii ei
ollut suuria eroja.

Nykyinen eliikeikiiktiytiintii ja siihen
kohdistuvat toivomukset

Suurimmassa osassa myyntitydn yri-
tyksistii on eliikeikdnd 65 vuotta. Tiistd
on mytis eriiitd huomattavia poikkeuk-
sia. Melko useissa yrityksissii naisten
eltikeikii on muutamaa vuotta alempi
kuin miesten. Joka toisessa yrityksessd
ndyttdii mycis olevan mahdollisuus jon-
kinlaiseen yksildlliseen joustoon eldke-
idn suhteen.

Neljii viidestii myyntitycin vastaajas-
ta piti 65 ik5vuotta eliikeidksi liian
korkeana. Haastateltujen keskimddrdi-
nen toivomus heille henkildkohtaisesti
sopivammasta eldkeiiistA oli 58 vuotta.
Alimpana mahdollisena eliikeikiinii pi-
dettiin keskimiidrin 55 vuotta ja kor-
keimpana mahdollisena 61 vuotta.
Miesten ja naisten eliiketoivomukset
eiviit poikenneet toisistaan.

Vastaaj ien eltikeiktitoivomukset olivat
erittdin selvdsti riippuvaisia heidiin
idstiiiin. Mitd nuorempi vastaaja oli,
sitd alempaa eldkeikdii hdn toivoi it-
selleen. Myds terveydentila oli yhtey-
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Porortrieslen e!5ketu l.Ya
Valtioneuvosto antoi 16. 10. eduskun-
nalle esityksen laiksi maatalousyrittd-
jien eliikelain muuttamisesta. Esityk-
sen mukaan mytis poromiehet tulevat
MYEL:n alaisiksi ja saavat siis maata-
lousyrittiijiin eldketurvan. Laki esite-
teidn tulemaan voimaan ensi vuoden
alusta.

Asiaa valmisteltaessa Eldketurvakes-
kus tutustui poromiesten ndktjkohtiin
ja oloihin itse paikalla useissa neuvot-

teluissa. Kuvamme on Rovaniemelld 8.

7. pidetystii kokouksesta, johon ottivat
osaa Kallion, Palojdrven, Poikajdrven,
Narkauksen ja SaIIan paliskuntien sekd
Paliskuntien yhdistyksen edustajat.
Toinen oikealta on tdmdn yhdistyksen
toiminnanjohtaja talousneuvos Yrj6
Alaruikka. Hdnen vieressddn pciy-
ddn pddssd istuu hovioik.ausk. Lauri
K o i v u s a I o Eldketurvakeskuksesta.

dessd eldkeikiitoivomukseen. Mitii huo-
nompi vastaajan terveydentila oli, sitd
aikaisemmin hdn toivoi piiiiseviinsd
eldkkeelle. On mielenkiintoista, ettd
esimiesten kdsitykset myyjille tydtehon
kannalta sopivimmasta eliikeiiiste ke-
vivdt suureksi osaksi yksiin myyjien
omien eldkeikdtoivomusten kanssa. Esi-
miesten mielestii alaisille tytitehon kan-
nalta sopivin eliikeikii oli useimmissa

myyntitydn ryhmissd selvdsti alle 60
vuotta. Mainittakoon, ettd myds muilla
tdhdn saakka tutkituilla aloilla keski-
mddrdinen toivomus henkiltikohtaisesti
sopivimmasta eliikeidstii oli vuoden,
parin tarkkuudella sama kuin myynti-
ty6ssd. Vaikka olosuhteet ja rasittu-
neisuus vaihtelivat aloittain, olivat elii-
keikddn kohdistuvat mielipiteet alasta
riippumatta hyvin samanlaisia.
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HEIMER SUNDBER,G

Vlll pohloisrnaisen sosiaalivakuulrts'
kokouksen valrnlstelu

Ehkd huomattavimmat merkkipylviiiit
pohjoismaisessa yhteistycissd sosiaali-
vakuutuksen alalla muodostavat ne
pohjoismaiset sosiaalivakuutuskokouk-
set, joita pidetiiiin neljdn vuoden vdli-
ajoin vuoroin kussakin pohjoismaassa.
Seuraava tiillainen kokous, jtirjestyk-
sessii kahdeksas, pidetddn vuonna 1972,
jolloin Suomella on vuoro toimia isdn-
temaana.

Kokouksen valmistelusta huolehtii
Itihinnii isiintiimaan edustajista kokoon-
pantu tyiivaliokunta. Tydvaliokunnan
puheenjohtajana on Kansaneldkelaitok-
sen pdiijohtaja V. J. Sukselainen ja jii-
seninti toimitusjohtaja Nils Erik Ing-
man, Tapaturmavakuutuslaitosten Lii-

tosta, hallitussihteeri Veikko Kanerva,
Tyiittcimyyskassojen yhteisjdrjestiistii,
osastopiiiillikkti Veikko Katajainen,
Kansaneldkelaitoksesta, hallitussihtee-
ri Tauno Koponen, sosiaali- ja ter-
veysministeritistii, toimitusjohtaja Jaak-
ko Oravisto, Merimieseliikekassasta ja
johtaja Heimer Sundberg, Eldke-
turvakeskuksesta. Tiimii tytivaliokun-
ta muodostaa osan Pohjoismaisten
sosiaalivakuutuskokousten pysyvdstd
komiteasta, joka on kokoonPantu
edustajista kaikista pohjoismaista ja
joka on korkein pSiittdvii elin ko-
kousten valmistelua ja toteuttamista
koskevissa asioissa.

Viime lokakuussa pidettiin Turussa
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pysyvan komitean kokous. Ulkomaisis-
ta osanottajista mainittakoon Ruotsin
Riksftjrsdkringsverketin piitijohtaja
Lars-Ake Astrcim, Norjan Rikstrygde-
verketin johtaja Finn Alexander, Tans-
kan sairausvakuutuksen johtaja Alice
Bruun ja Islannin sairausvakuutuksen
johtaja Gunnar Mtjller. Komitea piitit-
ti, ettd seuraavana pohjoismainen so-
siaalivakuutuskokous pidetiidn Helsin-
gissd kesiikuun 14-16 piiiviinii I972.
Kokouspaikkana on uusi konsertti- ja
kongressitalo. Samalla mdtiriteltiin
mycis kokouksen keskustelunaiheet.

Ohjelma jakautuu entiseen tapaan
yleiskokoukseen ja jaostokokouksiin.
Uutuutena jdrjestetddn lisiiksi erityis-
kokous ldriketieteellisiri asiantuntijoita
varten.

Yleiskokouksen ensimmdinen keskus-
telu kdydiiSn aiheesta "Mitd vaatimuk-
sia on asetettava asiakiisittelylle so-
siaalivakuutuksessa oikeusvarmuuden
ja nopeuden tyydyttiimiseksi. Maallik-
kovaikutuksen merkitys". Kysymyksen
alustaa Ruotsin edustaja. Toisena kes-
kustelunaiheena yleiskokouksessa on
"Avioliiton merkitys sosiaalivakuutus-
etujen perustajana" ja siind on suo-
maiainen alustaja. Jotta mahdollisim-
man suuri mdiird osanottajia saatai-
siin mukaan keskusteluun, on piidtetty,
ettd ainakin toista n6istii aiheista kii-
sitellddn myds ryhmdkokouksissa ja
lopuksi yleisistunnossa paneelikeskus-
teluna. Ndiden keskustelujen ohella
yleiskokouksessa on norjalainen esitel-
md sosiaalivakuutusta koskevasta tie-
dotuksesta.

Eliikevakuutusjaostossa kiisitelliiiin
kahta aihetta: "Miten sosiaalivakuutuk-
sen tulee kattaa ne henkiliit, joilla voi-

miensa vdhenemisen takia taikka
muuttuneen tyci- tai tydmarkkinatilan-
teen vuoksi on tarvetta piiiistii eltik-
keelle ennen yleistii eliikeikiiii" ja
"Fyysisesti vaativassa ammatissa toi-
mivan henkil<in yksiltillisen tydkyvyn
arviointi". Niiistd ensiksi mainitun ky-
symyksen alustaa Tanskan ja jiilkim-
mdisen Islannin edustaja.

Sairausvakuutusjaostossa Suomen
edustaja alustaa aiheen "Hammashoi-
don kustannusten korvaaminen sai-
rausvakuutuksesta" ja Ruotsin edus-
taja aiheen "Miss6 laajuudessa ja millii
tavoin sairausvakuutuksen tulee antaa
korvausta liiiikkeistd".

Tapaturmavakuutusjaoston keskuste-
lunaiheena on "Haittakorvaus tapatur-
mavakuutuksen erityisend etuusmuoto-
na ja sen vaikutus korvaukseen invali-
diteettiasteen ollessa alhainen", jonka
alustaa Norjan edustaja.

Tyritttimyysvakuutusjaostossa on en-
simmdisend keskustelunaiheena "Yrit-
tajet tycitttimyysvakuutuksessa. Missii
laajuudessa yritttijiin tulee voida kuu-
lua tytittcimyysvakuutuksen piirin, mil-
loin hdntii voidaan pitdd tycitttimdnti ja
millaiset korvauss5Sntcijen tulee olla
niiissd tapauksissa". Tiimdn kysymyk-
sen alustaa Ruotsin edustaja. Toisena
aiheena on "Tydnvdlitys ja yhteys tytit-
t<imdiin vakuutettuun", jonka alustaa
Tanskan edustaja.

Ltiiiketieteellisid asiantuntijoita var-
ten jiirjestettiivdssii erityiskokouksessa
ovat keskustelunaiheina "Tycikapasi-
teetti ja invaliditeetin arviointi keuh-
kosairauksien ja rintakehdn epdmuo-
dostumien aiheuttamassa keuhkojen
toiminnan vajavuudessa", jonka alus-
taa Norjan edustaja, sekii "Tdrindsai-
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raudet tapaturmavakuutuksessa", jon-
ka alustaa Suomen edustaja.

Kuten havaitaan, hyvin suuri osa

keskustelunaiheista koskee kysymyksid,
jotka meillii Suomessa ovat piiivdnpolt-
tavia. Mielenkiintoista on, ettd samat
kysymykset ovat ajankohtaisia mycis
useissa muissa pohjoismaissa. Tdmd
seikka on useasti ennenkin ollut ha-
vaittavissa. Se osoittaa kuinka ldhel-
Id toisiaan pohjoismaiset sosiaalivakuu-
tusjdrjestelmiit loppujen Iopuksi ovat
kaikista muodollisista eroavuuksista
huolimatta.

Kun keskustelunaiheet joudutaan

miiiirittelemiidn ndin aikaisessa vai-
heessa, on mahdollista, ettd jokin tai
jotkut kysymykset ehtivdt saada rat-
kaisunsa jossakin maassa jo ennen ko-
kousta. Tdmd seikka ei kuitenkaan tee
keskustelua merkityksett<imdksi. Voi-
han siind hyvinkin tulla esille ndkci-
kohtia, joista on hy<ityii kysymyksessii
olevaa asiaa edelleen kehitettdessd.

Yleisvaikutelmana tdytynee todeta,
ettd kahdeksannella pohjoismaisella so-
siaalivakuutuskokouksella on kaikki
edellytykset muodostua yhtd antoisaksi
ja mielenkiintoiseksi kuin sen edeltd-
jiitkin.
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JORMA LEINONEN

Ty6elEkeisniestelrn5n siioituksisla

Tytieliikejiirjestelmdn sijoitustoimintaa
kokonaisuudessaan koskevia numero-
tietoja on toistaiseksi esitetty varsin
niukasti. Erddnd syynd on ollut se, ettii
monet elSkelaitokset harjoittavat laki-
sddteisen eldkevakuutustoiminnan Ii-
sdksi muutakin vakuutustoimintaa. Sen

vuoksi tydeldkesijoitusten osuus ei ole
yksikdsitteisesti erotettavissa niiden
kokonaissijoituksista. Eldketurvakes-
kuksessa on nyt laadittu eriiitd sijoitus-
tilastoja vuodelta 1969, joissa tycielSke-
jdrjestelmiin ulkopuoliset osat on py-
ritty erdin teoreettisin laskelmin erot-
tamaan pois. Ndin ollen seuraavassa
esitettdvdt luvut ovat jossain mddrin
konstruktiivisia. Tilastojen laatimisessa
tarvittavat tiedot on saatu eldkelaitos-
ten taseista sekd Suomen Pankin

"Luottokannan jakaantuminen luoton-
saajaryhmittdin" -lomakkeista.

1. Eliikerahastojen koostumus
Tycieliikejiirjestelmdn laskennalliset ko-
konaisrahastot olivat vuoden 1969 1o-
pussa 2 713 milj. mk, mikii summa on
osittain arvioitu. Suurimman osan ra-
hastoista eli 94 0/o kattoi eliikelaitosten
sijoitusomaisuus. Rahoitusomaisuutta
oli runsaat 2olo ja kdytttiomaisuutta 0,4
prosenttia. Muuta katetta, johon luetaan
mm. maksamattomat vakuutusmaksut,
oli 3,3 0/o rahastojen yhteismdiirdstii.

Eliikelaitosten sijoitusomaisuudesta
oli 87 0/o varsinaisia lainoja. Toiseksi
suurimman erdn, obligaatioiden ja de-
bentuurien, osuus oli ? prosenttia. Yk-
sityiskohtaisemmin sijoitusomaisuuden
koostumus esitetddn seuraavassa taulu-
kossa.
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2 7t3

Taulukko 1.

Tytieldherahastojen kate 31.

2 2r7

2. Luotonannon jakaantuminen
elinkeinoryhmittiiin

Taulukossa 2 on esitetty TEL-LEL-jiir-
jestelmdn rahastoista mytinnettyjen
luottojen jakaantuminen luo';onsaaja-
ryhmittdin. Taulukko on laadittu Suo-
men Pankin "Luottokannan jakaantu-
minen luotonsaajaryhmittiiin" -lomak-
keilla saatujen tietojen perusteella.
Ryhmityksessii, joka on sama kuin
Suomen Pankin kdyttiimii, on ollut rat-
kaisevana luotonsaajan elinkeino, ei
luoton kdytt<itarkoitus. Niinpd esimer-
kiksi tehdasteollisuudelle mytinnetty
rakennuslaina kuuluu ryhmiidn tehdas-

Omaisuuserii milj. mk
Sij oitusomaisuus

Lainat
Obligaatiot ja

debentuurit
Kiinteisttit
Osakkeet ja osuudet
Muu sijoitus-

omaisuus
Rahoitusomaisuus
Kdyttdomaisuus
Muut eriit
Rahastot yhteensd

Taulukko 2.
Tytieliikejiirjestelmiin rahastoista myiinnetyt luotot luotonsaajaryhmittiiin
31. 12. 1969

12. 1969

2 555

191

93
15

39
56
t2
90

Vak.mak-
sulainat

o/o

Sijoitus-
lainat Yhteensd

olomilj
mk

milj
mk

o/o

0,5
0,5

47,0
,,
6,9

16,5
2,7
6,3
2,3
3,4
,,
3,0
6,5

Kaikkiaan (0100-1300)

Luotonsaajaryhmd
milj
mk

0,4
0,2

26,3
2,7

13,0
8,9
2,0

15,2
5,4
2,7
2,8
4,5

15,9

t2
11

1 131

53
166

397
66

55
82

53

74
157

151

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1 100

1200
1300

I
I

8?1
27

38
309

46
1

1

55
25
,o

0,5
0,7

61,3
1,9
2,7

21,7
3,3
0,1
0,1

3,9
1,8

2r0

4
2

260
26

r28
88
20

150
54

27
28
45

157

Maa- ja metsdtalous, kalastus
Kaivannaisteollisuus
Tehdasteollisuus
Voima- ja sdhkcilaitokset
Rakennusalan yritykset
Kauppa
Liikenne
Kiinteist<ijen hallinta
Kunnat ja seurakunnat
Palveluelinkeinot
Henkilci- ja sekalaisluotot
Luottolaitokset
Valtio

1419 989 100,0 2408
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teollisuus. Elinkeinojako on esitetty
erikseen vakuutusmaksulainoista ja
muista lainoista eli sijoituslainoista.
Luottoihin on luettu varsinaisten lai-
nojen lisiiksi myiis obligaatio- ja deben-
tuurilainat.

Kun verrataan vakuutusmaksulaino-
jen ja sijoituslainojen jakaantumista
eri luotonsaajaryhmien osalle, havai-
taan erditii huomattavia eroja. Yhteni
syynii prosenttilukujen erilaisuuteen
on valtion osuuden lukeminen sijoitus-
lainoihin. TSmii alentaa muiden luo-
tonsaajaryhmien prosentuaalista osuut-
ta. Sijoituslainoihin kuuluvat myiis tyti-
eldkekassojen my<intdmdt LEL-lainat.
Ndmii jakaantuvat eri elinkeinoryhmien
osalle vakuutusmaksulainoista poikkea-

vasti ja vaikuttavat ndin omalta osal-
taan kaikkien sijoituslainojen jakau-
tumaan.

Vakuutusmaksulainoista tehdasteolli-
suuden ja kaupan osuus on Yhteensd
83 0/0. Ryhmiit ovat suuria myds sijoi-
tuslainojen puolella yhteisen osuuden
jdddessd kuitenkin 35 prosenttiin. Si-
joituslainauksen muita huomattavia
luotonsaajaryhmid ovat rakennusalan
yritykset, kiinteisttijen hallinta ja val-
tio.

3. Tyiieliikejiirjestelm6n luottojen
osuus kokonaisluotonannosta

Taulukossa 3 on esitetty TEL-LEL-
luotot sekii kokonaisluotonanto luoton-
saajaryhmittiiin. Taulukon sarakkee-

Taulukko 3.
TEl-LEl-luottojen osuus kokonaisluotonannosta 31. 12. 1969

Luotonsaajaryhmd
TEL-LEL-

luotot
milj. mk

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1 100

Maa- ja metsdtalous, kalastus
Kaivannaisteollisuus
Tehdasteollisuus
Voima- ja sdhktilaitokset
Rakennusalan yritykset
Kauppa
Liikenne
Kiinteisttijen hallinta
Kunnat ja seurakunnat
Palveluselinkeinot
Henkilti- ja sekalaisluotot

L2
11

1 131

53
166
397

66
151

55

82
53

2741
233

7028
L434
586

2962
681

4036
t784

780
5193

0,4
419

16,1
3,7

28,4
13,4

9,8
3,7
3,1

10,5
1,0

osuus
olomilj. mk

Yhteensii (0100-1100) 2L77 21458 7r9
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seen "kaikki luotot" sisiiltyy luottolai-
tosten oman luotonannon, yhteensd
23 045 milj. mk, lisiiksi myiis valtion
varoista mydnnetyt luotot 4 413 milj.
mk. Kokonaisluotonantoa koskevat tie-
dot on saatu Suomen Pankin taloustie-
teellisen tutkimuslaitoksen laatimasta
luottokantatilastosta. *)

Tydeliikejiirjestelmiin rahastoista an-
nettujen luottojen osuus kaikista luo-
toista on noin 7,9 0/0. Suurin suhteelli-
nen osuus, 28 0/0, TEl-LEl-luotoilla on

ryhmiissd rakennusalan yritykset. Myds
teollisuudessa ja kaupassa osuus on
huomattavasti keskimddrdistd suurempi
johtuen vakuutusmaksulainojen keskit-
tymisestd ndille sektoreille.

Tydeliikejdrjestelmdstd on tullut va-
jaassa kahdeksassa vuodessa varsin
merkittaivd tekijii rahoitusmarkkinoilla.
Jiirjestelmiin luottojen osuus kasvanee
vield jonkin verran ldhivuosina. Kasvu
on kuitenkin yhii hitaampaa, kun eldk-
keet lisddntyvdt uusien ikdluokkien
tdyttiiessd elAkeiiin.

*) Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos: Titastotiedotus LK 19?0:2 taulukko 17
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PERTTI LAESVUORI

Tehdasleollisu uden ly6su hleiden
kestosta

Ammattiyhdistysliikkeen jokin aika
sitten julkisuuteen saattamat tytiehto-
sopimuspoliittiset tavoitteet sisiiltdviit
vaatimuksen tycintekijtiin eldkelain
neljdn kuukauden mittaisen odotusajan
lyhentdmisestd yhteen kuukauteen.
Eliiketurvakeskuksen tutkimusosastolla
on puolestaan juuri saatu valmiiksi
selvitys tehdasteollisuuden tycisuhtei-
den kestosta, jossa muun muassa on
arvioitu, kuinka suuri osa mainitun
alan tydajasta ei nykyisen karenssiai-
kasdiidciksen mukaan tuota eldketur-
vaa ja minkiilainen merkitys karens-
siajan lyhentdmisellii tdssd suhteessa
olisi.

Tiimii raportti liittyy selvitysten sar-
jaan, jossa aikaisemmin on tutkittu
pelti-, putki- ja siihkcialan yrityksiii.
Kolmannessa raportissa, joka parhail-
laan on tekeillii, tutkimuksen kohteena
on vakuutusala. Toimihenkilcivaltaisia
yrityksiii koskevana se tiiydentiiti sitii
kuvaa TEL:n piiriin kuuluvien tytisuh-
teiden kestosta, joka hahmottuu tiissii
tarkasteltavan, tytintekijSvaltaiseksi

Iuonnehdittavaa tehdasteollisuutta kos-
kevan selvityksen perusteella.

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto perustuu otokseen
tehdasteollisuuden ty6suhteista. Otan-
nan perusjoukon muodostivat tehdas-
teollisuuden toimipaikat. Tutkimuksen
kohteiksi valittiin kaikkiaan 142 yritys-
te. Neilte pyydettiin tiedot kaikkien sel-
laisten tytisuhteiden alkamis- ja ptiiit-
tymispdiv6mddristd, jotka olivat olleet
voimassa vaikkapa lyhyenkin ajan 1. 1.

-31. 12. 1968 vdlisend aikana. Vuoden
mittaista tarkastelujaksoa pidettiin riit-
tiiviinii kausi- ja satunnaisvaihtelui-
den eliminoimiseksi.

Niiden 22 yrityksen lisdksi, jotka ei-
vdt vastanneet tiedusteluun, tutkimuk-
sen ulkopuolelle jiii 12 vuosien f966-
1969 aikana toimintansa lopettanutta
yritystd ja viisi sellaista yritystd, jotka
kausiluonteisen toimintansa perusteella
kuuluivat LEL:n piiriin. Tutkimusai-
niesto - 8 916 tytisuhdetta - on siten
periiisin 103 tehdasteollisuuden yrityk-
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sesta, jotka edustavat 11 tehdasteolli-
suuden 20 teollisuusryhmiistii. Pienid
yrityksiii on tutkimusaineistossa 59,
keskikokoisia 51 - 200 henkiltin yri-
tyksiti 31 ja suuria yrityksiii 13.

Aineiston tarkastelutavat

Tyiisuhteiden kestoa on tutkimuksessa
kuvattu kahdella eri tavalla, jotka tiiy-
dentdvdt toisiaan valottamalla samaa
asiaa eri ndktikulmista.

Ensiksikin on tutkittu, miten tyciaika
jakautuu eri mittaisten tydsuhteiden
kesken. Tyciajalla tarkoitetaan tiilltiin
ty<isuhteiden vuoden 1968 sistiiin jtid-
viiii aikaa. Tiimii jakauma antaa muun
muassa mahdollisuuden arvioida sitd,
kuinka suuri osa tytiajasta muodostui
alle neljdn kuukauden mittaisista ty6-
suhteista. Koska tiillaiset tycisuhteet
eivdt kartuta TEL:n mukaista eldketur-
vaa, kutsutaan niiden osuutta koko
tytiaj asta hukkaprosentiksi.

Toisaalta on pyritty luomaan kuva
siitd, miten tytisuhteet jakautuvat kes-

tonsa mukaan. Niiin on mahdollista to-
deta, kuinka suuren osan tehdasteol-
Iisuuden kaikista tydsuhteista muodos-
tavat ne, jotka kestoltaan jiiiivdt ka-
renssiaikaa lyhyemmiksi. Tiimii tarkas-
telukulma on mielenkiintoinen kuiten-
kin liihinnii siksi, ettd se antaa jonkin-
laisen kdsityksen siitii tytimiidriin li-
sdyksestd, jonka lyhyiden tytisuhteiden
rekistertjiminen aiheuttaisi, jos TEL:n
odotusaikaa alennettaisiin.

Tyiiajan jakautuminen

Taulussa 1 on esitetty, miten tyciaika
jakautuu eri mittaisten tycisuhteiden
kesken. Koska havaintojentekoajan-
kohdan ja tutkimusvuoden piidttymisen
viilinen aika on vain vuosi, sistiltyy ai-
neistoon runsaasti piiiittymdtt<imiii yli
vuoden mittaisia tytisuhteita. Jotta nii-
md voitiin sijoittaa "oikeisiin" kesto-
luokkiin ty<iajan jakaumaa laadittaessa,
arvioitiin niiden todenndktjiset piiiitty-
misajankohdat pdSttyneiden ty<isuhtei-
den keston perusteella. Arviointitavasta

Taulu I. Tyiiajan jakautuminen tytisuhteen keston mukaan, prosenttia

aIIe 4 kk 4-12 kk L-2 v 10v 10 v.-z-s v.ls-
1 1,9
19,7
12,2
10,3

9,4
lL,7

18,4
24,1
21,2
16,1

16,0
20,3

1,9

3,0
tt

1,5

0,7
2'4

2,9
5,5
3,2
2,3

t,4
3,9

5,0
6,8
3r7

5,3

2,4
3,6

59,9
40,9
57,5
64,5

70,1
58,1

00,0
00,0
00,0
00,0

100,0
100,0

1

1

1

1

Tydsuhteiden kestoluokat

Yht.

Yritys- ja ammat-
tiasemaluokitus

Kaikki yritykset
pienet
keskikokoiset
suuret

Toimihenkil<it
Tydntekijiit

20



johtuvat mahdolliset epiitarkkuudet ei-
vdt vaikuta alle vuoden mittaisten tyti-
suhteiden tytiaikaosuuteen.

Valtaosa tehdasteollisuuden tydajasta
kertyi pitkistii tytisuhteista. Niinpti
60 0/o siitd muodostui yli 10 vuotta kes-
tdneistii tycisuhteista, osuuden kohotes-
sa jo liihes 80 0/o:iin, jos tarkastellaan
vdhintddn viisi vuotta kestdneitd ty6-
suhteita. AlIe vuoden mittaisten tyd-
suhteiden tytiaikaosuus jtii koko aineis-
tossa vajaaseen viiteen prosenttiin.
Taulusta havaitaan edelleen, ettii toi-
mihenkildill5 pitkiin sycisuhteisiin si-
toutuneen ajan - ja ndin ollen mycis
pitkien tytisuhteiden - osuus oli suu-
rempi kuin tydntekijt i[e. Tdmd tosi-
asia yhdessd sen seikan kanssa, ettd
tutkimusaineiston mukaan toimihenki-
lciitii on suhteellisesti enemmdn suuris-
sa kuin pienissd tai keskikokoisissa
yrityksissii, selittdii omalta osaltaan
yrityskoon mukaisten ryhmien viilillti
havaittavia eroja jakautumissa. On ni-
mittiiin todettavissa, ettii pitkistii tyti-
suhteista kertyviin tydajan osuus on
sitd suurempi mitii suuremmista yri-
tyksistti on kysymys.

Erityisen mielenkiintoinen TEL:n ka-
renssiaikarajan muuttamista silmiillti-
pitden on edelleenkin taulusta 1 ilme-
nevd aIle neljiin kuukauden mittaisten
tydsuhteiden osuus tydajasta. Hukka-
prosentti e1i elSketurvaa tuottamaton
osa kokonaistyiiajasta niiyttAii tehdas-
teollisuudessa olevan noin kahden pro-
sentin suuruusluokkaa. Tete tuskin
voitaneen pitiiii kovin hdlyttiiviinii tu-
loksena. Toisaalta on kuitenkin otet-
tava huomioon, ettd odotusajasta ai-
heutuva eliiketurvan menetys ei ja-
kaudu tasaisesti TEl-vakuutettujen

kesken. Ttimii on havaittavissa jo sii-
tdkin, ettd hukkaprosentti muodostui
toimihenkilijille 0,7 o/o:ksi kun se sen
sijaan tytintekijciillS oli 2,4 prosenttia.
Samoin on tarkasteltavasta taulusta
havaittavissa, ettd hukkaprosentti vaih-
teli my<is yrityskokoluokittain. Yksit-
tdisten yritysten viiliset erot hukka-
prosenteissa olivat sitd paitsi paljon
suuremmat kuin mitd tdllaisten keski-
mddrdislukujen perusteella saattaisi
olettaa. Erdissd yrityksissd ei eldke-
turvaa tuottamatonta tyriaikaa muo-
dostunut lainkaan; eriiissd sen osuus
tydajasta saattoi kohota jopa 20 0/o:iin.

Kolmessa yrityksessd neljtistii hukka-
prosentti kuitenkin jiii alle kolmen.

Edellii sanotun perusteella voidaan
todeta, ettd karenssiajan alentumisella
on sitii suurempi kiiytiinniillinen mer-
kitys mitd enemmen on henkiliiitii,
jotka toistuvasti tyciskentelevdt aIIe
neljiin kuukauden mittaisissa ty<isuh-
teissa. Karenssiaikaa lyhyempien tyti-
suhteiden ryhmittymistii henkil<iittiiin
ei toistaiseksi ole voitu tutkia. Hukka-
prosentti antaa kuitenkin er66nlaisen
maksimirajan niiden henkiltiiden suh-
teelliselle mSdriille, jotka voivat jeeda
kokonaan ilman TEl-eldketurvaa. NAi-
den osuus nousisi hukkaprosentin
osoittamalle tasolle ainoastaan siinii ta-
pauksessa, ettti samat henkildt aina
tydskentelisiviit neljiiii kuukautta ty-
hyemmissA tyiisuhteissa ja muut sitii
pitemmissH.

Tyiisuhteiden jakautuminen

Seuraavassa esitettiivtit tycisuhteiden
keston mukaiset jakautumat on laa-
dittu vastaavien tytiaikajakautumien
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perusteella. Jakautumien muodostamis-
tapa on varsin karkea; se on muun
muassa altis tytivoiman mddrdn vaih-
teluille. Edelleen on otettava huomioon,
ettii muuttumaton tydsuhteiden jakau-
ma on olemassa vain, jos kunakin ajan-
kohtana alkavien tytisuhteiden piiiitty-
misjakauma pysyy muuttumattomana.
Ndin ei asia kdytdnn6ssii ole. Tytisuh-
teiden keston mukaiset jakaumat ku-
vaavat ndin ollen sitd, millaiseksi ti-
lanne muodostuisi vuoden 1968 tyti-
aikajakauman perusteella, jossa heijas-
tuvat tutkimus- ja sitii edeltdneind
vuosina vallinneet jakaumiin vaikut-
tavat olosuhteet.

Vaikka valtaosa tehdasteollisuuden
tyiiajasta kertyikin pitkistii tycisuhteis-
ta - perdti 80 0/o siitd oli periiisin yli
viisi vuotta kestdneistd tydsuhteista,
kuten muistetaan - lukumiidrdisesti
tydsuhteiden painopiste on kuitenkin
selviisti suhteellisen lyhyissii tydsuh-
teissa. Ldhes 60 0/o tehdasteollisuuden
tycisuhteista kestiiii tdssii esitetyn ar-
vion mukaan vdhemmdn kuin vuoden,

ja 40 0/o on nykyistd karenssiaikaakin
tyhyempiii. Tytintekijtiilld on alle neI-
jdn kuukauden mittaisten tytisuhteiden
osuus ldhes puolet ja toimihenkittiil-
ldkin melkein neljiinnes. Aineiston mu-
kaan kdsitttiviit pitkiit, yli viisi vuotta
kestdneet ty<isuhteet puolestaan noin
viidenneksen kaikista tyiisuhteista.
Toimihenkil<iillii muodostavat vastaa-
vat tytisuhteet noin kolmanneksen ja
tytintekijtiilId noin kuudenneksen kai-
kista tytisuhteista.

Viihentiimiillii alle neljii kuukautta
kestdneiden tyiisuhteiden osuus kaikis-
ta tytisuhteista voidaan taulusta 2 edel-
leen laskea, ettd Eliiketurvakeskuksen
tytisuhderekisteriin tulee nykyddn kes-
kimiiiirin 60 tytisuhdetta sadasta; pie-
nistii yrityksistii 58, keskikokoisista
53 ja suurista 66. Toimihenkildiden ja
tydntekijtiiden kohdalla vastaavat Iu-
vut ovat 76 ja 54.

TEL:n odotusajan lyhentd,minen

Edellii on luotu katsaus tiirkeimpiin
tutkimustuloksiin kiinnittden erityistii

100,0
100,0
100,0
100,0

Taulu 2. Tyiisuhteiden iakautuminen keston mukaan, prosenttia

Yritys- ja ammat-
tiasemaluokitus

Tytisuhteiden kestoluokat

Yht.

Kaikki yritykset
pienet
keskikokoiset
suuret

Toimihenkiltit
Tycintekijtit

39,7
42,3

46,9
34,4

24,4
46,2

17,8
2L,8
17,3
16,7

15,6
20,2

Ll,7
10,6
7,6

14,6

L0,4
?,0

1 1,9

13,1
10,7
12,2

17,0
9,9

8,5
714
8,7
8,9

13,5
8,0

10,4
4,8
8,8

13,2

19,1

8,7
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huomiota nykyiseen karenssiaikasdd-
dtiksen seuraamuksiin eri ntiktikulmil-
ta katsottuna. Seuraavassa tarkastel-
Iaan puolestaan, minkiilaisia muutok-
sia havaittuun tilanteeseen odotusajan
lyhentdminen aiheuttaisi.

Odotusajan lyhentdmisen vaikutus
hukkaprosenttiin kiiy ilmi taulusta 3.

Sen merkitys eldketurvaa tuottavien
tyiisuhteiden lukumAiiriin ja sa-
malla rekistertjinnistd aiheutuvan tyci-
mddriin - kasvun kannalta on puoles-
taan todettavissa taulusta 4.

Jos odotusaika alennettaisiin esimer-
kiksi kahteen kuukauteen, jiiisi eldke-
turvaa tuottamattoman tyiiajan osuus
noin puoleen prosenttiin kokonaisty6-
ajasta eli noin nelj6nnekseen nykyi-
sestd. Rekistertiitdvien tyiisuhteiden Iu-
kumiiiird puolestaan kohoaisi noin kol-
manneksella. Karenssiajan alentaminen
yhteen kuukauteen saattaisi kdyttinncil-
lisesti katsoen kaiken tytiajan eldke-
turvaa tuottavaksi ja lisdisi rekistertii-
tdvien tytisuhteiden lukumddrdd puo-
lella nykyisestd.

Taulu 3. Hukkaprosentit odotusaian ollessa 4, 3, 2 ia 1 kk

Taulu 4. TEL:n odotusajan Iyhentiimisen vaikutus rekisterditiivien tyiisuhteiden
lukumiiiiriiiin indeksilukuina odotusaian ollessa 3, 2, I ia 0 kk (4 kk : 100)

yritykset
pienet
keskikokoiset
suuret

Yritys- ja ammatti-
asemaluokitus

Odotusaikavaihtoehdot

4kk 3kk 2kk 1kk

1,86
2,98
2,17
1,48

1,22
1,90
1,55
0,92

0,53
0,86
0,?8
0,34

0,16
0,24
0,29
0,08

0,67
2,41

0,51
1,61

0,14
0,77

0,04
0,25

Kaikki yritykset
pienet
keskikokoiset
suuret

Toimihenkilcit
Ty6ntekijdt

Yritys- ja ammatti-
asemaluokitus

Odotusaika

3kk 2kk
113

115
113

tt2

105

115

t32
136
134
130

L20
138

149
156
157
143

166
173
188
L52

t26
161

132
186
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Niiyttiiiikin ndin ollen siltd, ettd huk-
ka-ajan saattaminen eldketurvaa tuot-
tavaksi johtaa melko huomattavaan
kdsiteltdvien tycisuhdetapausten luku-
mddrdn kasvuun. Rekister6imisestii ai-
heutuvia kustannuksia odotusajan ly-
hentdminen ei kuitenkaan lisdnne yhtd
voimakkaasti. Toisaalta olisi toimenpi-
teen vaikutus eldkemenoihin hyvin
pieni. Kuten edellS jo todettiin, on il-
meistd, ettii nykyisest:i karenssiajasta
johtuva eldketurvan menetys ei jakau-

du tasaisesti TEl-vakuutettujen kes-
ken. Osalle heistd karenssiajan alenta-
misella ei ndin ollen olisi kuin peri-
aatleelista merkitystS. Asiaa on kui-
tenkin tarkasteltava niiden henkiliii-
den ndkdkulmasta, jotka saattavat olla
hyvinkin alttiita joutumaan toistuvasti
alle neljdn kuukauden mittaisiin tyci-
suhteisiin. Heiddn kohdallaan karens-
siajan lyhentiiminen johtaisi konkreet-
tiseen eldketurvan parantumiseen.
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Ty6elskeiEinieste! rrrEn keskelset
hallintoelirnet YY. l97l-197 3

Eliiketurvakeskuksen hallitus

Eldketurvakeskuksen edustajisto valit-
si syyskokouksessaan 8. 12. keskuslai-
toksen hallituksen vuosiksi 1971-1973.
Sosiaali- ja terveysministeriij oli jo ai-
kaisemmin mddrdnnyt hallituksen pu-
heenjohtajaksi fil. tohtori Erkki P e-
sosen ja varapuheenjohtajaksi fil.
tohtori Teivo P e n t i k ii i s en.

Hallituksen jiiseniksi ja heidiin hen-
kiltikohtaisiksi varamiehikseen (suluis-
sa) valittiin varatuomari Tapani V i r k-
kunen (agronomi Henrik Sume-
I i u s), dipl.insind6ri Lauri O 1k in u o-
r a (varatuomari RoIf rilf i d 6 n), vara-
tuomari Erkki Oinas (varatuomari
Kauko M arkk anen), puheenjohtaja
Arvo H a u t a I a (puheenjohtaja Martti
Veirto), toiminnanjohtaja Olavi
Suominen (toiminnanjohtaja Rag-
nar Hansson), puheenjohtaja Veik-
ko Ahtola (puheenjohtaja Erkki
Nissild), varatuomari Bruuno Mat-
tita (agronomi Pentti Rahola), toi-
mitusjohtaja V. E. Terho (toimitus-

johtaja Pauli Paaermaa), varatuo-
mari C. G. Aminof f (varatuomari
K-J. HaIsas), ldiiket. lisensiaatti
Martti L e h tin e n (lddk.kenr.luutnat-
ti Pekka S o m e r) ja va1t. lisensiaatti
Seppo Lin db I o m (hall.-op.kand' Olli
Simoinen).

TYUELAKEKASSOJEN
VALTUUSKUNNAT JA
HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJAT

Eliiketurvakeskus asetti 9. 12. tytielii-
kekassoille valtuuskunnat 1. 1. 1971 al-
kavaksi kolmivuotiskaudeksi. Valtuus-
kuntien kokoonpano tuli seuraavaksi:

Maatalousalan tyiiel5kekassa
Valtuuskunnan puheenjohtaja: maan-
viljelysneuvos Martti S u n t e1 a, vara-
puheenjohtaja johtaja Martti Saari.

Tydnantajajdrjesttijii edustavat jdse-
net: maanviljelijii Paavo H i e t a I a h t i
(hdnen varamieheniiiin tilanomistaja
Heikki Tervala), agronomi Heikki
Perho (talousneuvos Arvo Lauto-
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nen), agronomi Martti Posti (maan-
viljelijd Pekka P a a I a), kauppapuutar-
huri Kalle Sipil6 (agronomi Carl-
Erik Rehnberg), agronomi Pehr
T a mm el ander (talousneuvos Yrjii
Korhonen).

Valtiota edustava jiisen: piiri-insintid-
ri Antti S. Verdvdinen (teknillinen
tarkastaja Seppo I. Kokkinen).

Ty<intekijiijiirjesttijii edustavat jdse-
net: naissihteeri Helvi R a a t i k a i n e n
(maataloustytintekijd Elis Saarre),
karjantarkkailija Maria T j ii d erh a-
n e (puutarhatycintekijii Raili L e h t o),
maataloustycimies Lauri Salo (maa-
tycimies Veikko Lehtonen), maata-
Ioustydmies Viiinti S av e I a) turvety6-
mies Einari K u I t a n e n), turvetyiimies
Veikko Vesala (sekatytimies Kalle
Tuominen), eldintenhoitaja Toivo
Korhonen (tytinjohtaja Paavo Vil-
janen).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
Eliiketurvakeskus on samaksi kotmi-
vuotiskaudeksi nimennyt sihteeri Kau-
no Liukkosen ja varapuheenjohta-
jaksi varatuomari Risto Rinta-
Joupin.

Mets5alan tyiielIkekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: puheen-
johtaja Niilo HiimAldinen, vara-
puheenjohtaja osastopdiillikkti Jouko
Sirkesalo.

Tyiinantajajtirjest<ijd edustavat jdse-
net: maat. ja metsdt. tohtori Yrjti
Roitto (metsdnhoitaja Carl-Gustav
Zilliacus), metsdpiiiillikk<i Mauri
M e I a m i e s (apulaismetstipiitillikkii
Kalevi Viik a m a), metsdneuvos Veik-
ko Mi k k o I a (metsiipiiiillikkti Santeri

Sauvo), vuorineuvos Aarne PeIko-
nen (metsdpddllikkti Om Saranto-
la), metsdneuvos Kalevi Seppiilii
(toimitusjohtaja Topi E. Heikk er ti).

Valtiota edustava jiisen: piiiijohtaja
Antero Piha (ylijohtaja Jarl E.
Arnkil).

Tytintekijdjdrjesttijii edustavat jdse-
net: sihteeri Berndt Johansson
(asiamies Reino Reponen), metsii-
tytimies Aatto Lindeltif (toimitsija
Vilho Turunen), kirvesmies Alpo
Jokinen (metsdtytimies Pauli Pet-
tersson), toimitsija Teuvo Honka-
nen (tarkastaja Viiin6 Tiainen), tar-
kastaja Ensio I k o n e n (uittotydmies
Tauno Raanti), lastaaja Arvo Pessi
(metsiityiimies Severi A i s a m a a).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimetty varatuomari Tapani K a h r i
ja varapuheenjohtajaksi hallitussihteeri
Erkki Miikelii.

Rakennusalan tyiieldkekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: teolli-
suusneuvos Jussi Ketola, varapu-
heenjohtaja johtaja Leif M a r t i n s e n.

Tyiinantajajtirjesttijii edustavat jiise-
net: teollisuusneuvos Martti R u o I a
(toimitusjohtaja Viljo A. Kyllcin en),
dipl.-insintitiri Viiinti Pekkala (toi-
mitusjohtaja Kaarlo He I m in e n), toi-
mitusjohtaja Holger W i n q v i s t (maa-
larimestari Reino Vil6n), dipl.-insi-
nticiri Risto Mu s s alo (dipl.-insintitiri
Kaarlo Karvonen), johtaja Aarre
Mattinen (toimitusjohtaja K. H.
Kiviniemi).

Valtiota edustava jdsen: pii6johtaja
Martti Ni sk aI a (rakennusneuvos
Helge Loikkanen).
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Tyrintekijiijtirjesttijd edustavat jiise-
net: sihteeri Ahti Fredriksson
(kirvesmies Eino Lehto), puheenjoh-
taja Aarno Aitamurto (toimitsija
Veikko Viiliranta), sihteeri Vilho
Rajala (jaostosihteeri Lauri Kir-
vesniemi), asentaja Heikki Rika-
I a (palkkasihteeri Sulo K o s k e I a), pu-
heenjohtaja Leo Westerlund (muu-
rari Yrjti K a i v o I a), puheenjohtaja
Paul Lindberg (toimitsija Kosti
Jokela).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimitetty apulaisosastopiitillikk<i
Erkki Salomaa ja varapuheenjohta-
jaksi johtaja Tarmo Rantanen.
Satama-alan tyiieliikekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: puheen-
johtaja Olavi Keitele, varapuheen-
johtaja johtaja Armas Miettinen.

Ty<inantajajiirjestcijd edustavat jiise-
net: maisteri Sixten Erikson (kap-
teeni Erkki S a I o n e n), toimitusjohtaja

J. O. Malmstrdm (merikapteeni K.
Ginman), kauppat. maisteri Erik
W a I I i n (toimitusjohtaja Erkki E t t a-
la), varatuomari T. Sivula (kauppa-
neuvos E. L a p p a I a i n en), dipl.-insi-
niitjri Pekka Partanen (konsuli Ger-
hard E rik ss on), toimitusjohtaja
U. Martin (toimitusjohtaja Klaus
Brotherus).

Tytintekijiijiirjestdjii edustavat jiise-
net: ahtaaja Toivo Veteli (ahtaaja
Arvo Nousiainen), ahtaaja Vilho
Lempinen (ahtaaja Erkki Niemi),
ahtaaja Eino Koponen (ahtaaja Rei-
jo Lehtonen), ahtaaja Ossian Sot-
ka (ahtaaja Lauri Puustinen), ah-
taaja Pertti Markela (ahtaaja Esko
Helander), ahtaaja Esko Maki-
nen (ahtaaja Veikko Hyyryliii-
nen).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimetty varatuomari Kauko R e-
lander ja varapuheenjohtajaksi toi-
mitusjohtaja Heikki Va rh o.
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Ty6elSkeasioiden neuYonnasla
pankeissa la poslissa

E lak"t,rrrr"keskus on tehostanut tyti-
eliikeasioiden neuvontaa pankeissa ja
postissa. Tiihdn asti ohjaus on tapah-
tunut kirjallisesti, mutta nyt tiitii toi-
mintaa suorittavat myos Eliiketurva-
keskuksen palkkaamat ohjaajat. Toimi-
tus on tehnyt kiertohaastattelun, jossa
pyritddn selvittiimiidn tate tycieldke-
palvelua eri puolilla maata. Ensimmiii-
send on vuorossa helsinkildinen liike-
pankki.

KOP-Helsinki-Kallio: Tiedustelijoita
enemmHn kuin eliikkeen hakijoita

- Tdnd vuonna on tytieldkeasiakkai-
den mddrd konttorissamme selviisti
noussut. Uudet yrittiijdeldkkeet ja pa-
rantunut tiedotustoiminta ovat ehkii
vaikuttaneet tiihtin. Paljon ei noita
asiakkaita tosin nytkdiin kdy, keski-
mddrin noin kerran kuukaudessa.
Useimmat helsinkildiset luultavasti
asioivat suoraan Eldketurvakeskuksen
kanssa, kertoo rouva Aira Erolai-
n e n Helsingistd, KOP:n Kallion kont-
torista, jossa hdn hoitaa eliikeasioita.

- Tytieliiketurvan tiedustelukortteja
haetaan hieman enemmdn kuin eldke-
hakemuslomakkeita. Mytis yrittiijien
tytituloselvityslomakkeita on kyselty
jonkin verran. Eliikehakemuksista niiyt-

tdvdt useammat koskevan LEL:a kuin
TEL:a. Ilmeisesti pitkiiaikaiset tyiinte-
kijiit hoitavat TEl-hakemuksensa mo-
nesti tydpaikan kautta. Pankin ilmoi-
tus ikkunassa on useimmiten ohjannut
asiakkaan kysymddn ty<ieldkeneuvoja
juuri mieltd. Mytis lehti-ilmoittelumme
on voinut vaikuttaa asiaan, toteaa
rouva Erolainen.

- Niissd tapauksissa, joissa eldke-
hakemuslomake on tiiytetty pankissa,

ei hakijalla ole ollut tarvittavia pape-
reita mukanaan. Virkatodistus tai liiii-
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kdrinlausunto on puuttunut ja hakijaa
on neuvottu hankkimaan ne. Pankki
pyrkii ottamaan selvdd asiakkaan pul-
mista ja neuvomaan, mistd asiaa voi
kysyii tai mitd asiakirjoja hiin tarvit-
see. Yleisesti ottaen ihmiset tuntevat
ty6eldkkeet. Saattaa tietysti olla sel-
laisia, jotka eiviit tunne asiaa ollen-
kaan eivdtkd koskaan tule mitddn ky-
symliinkiidn. Tyiieltikepuolella tunnu-
taan oltavan kuitenkin jotakuinkin hy-
vin perilld eduista, mutta esimerkiksi
kansaneldkkeen asumistukea ei moni-
kaan niiytd tuntevan.

- Pankeille jaetusta tydeliikkeit?i
koskevasta neuvontakansiosta saa
yleensd tarvittavat tiedot. Ohjeet on
syyt:i lukea tarkkaan, silld eldkkeen
hakijoille jaettavien esitteiden teksti on
vaikeahkoa, vaikka sielld on havainto-
esimerkkejdkin. Lisdinformointia suo-
rittavat rahalaitosneuvojat ovat terve-
tulleita mahdollisimman pian. Pankille
ei tyrieliikeasioiden hoitamisesta ole mi-
tddn haittaa. Pdinvastoin niiin on mah-
dollisuus saada uusia asiakkaita ja
tilejii.

Osuuspankki, Hdmeenkyrii: Neuvonta-
kansiolla selvitdin

- Kaikkia lyhyitii tydsuhteita ei tah-
dota muistaa, mutta muuten niiyttdti
hakijoilla tycieldkeasioista olevan aika
hyvdt tiedot. Olemmekin neuvoneet
asiakkaitamme tallettamaan ainakin it-
selleen tulevaisuutta varten tiedot kai-
kista tyiisuhteista, koska ne eliikkeen
kannalta ovat tiirkeitii my6hemmin,
sanoo johtaja Veikko Suutarla Hii-
meenkyrdn Osuuspankista. Hiin tar-
kastaa pankissaan ettti kaikki sinne jd-
tetyt tytieliikehakemukset on oikein
tiiytetty. Asioita hoitavat kyllii kaikki
virkailijatkin, mutta paperit liihteviit
eteenpiiin hdnen kauttaan.

- Ttind vuonna meillii on valmiiksi
tiiytetty 3-4 eliikehakemusta. Niiistii
on yksi koskenut yrittdjien eliikettii.
Hyvin viihdn hakemuksia on tullut ai-
kaisempinakin vuosina. Kaikki asiat
koetamme hoitaa kuitenkin loppuun
saakka ja neuvomme mielelldmme niin
paljon kuin voimme. Tiedustelukortteja
ei ole kysytty lainkaan.

- Tytieliikkeistii on koetettu tiedot-
taa mm. lehti-ilmoituksin. Asiakasptiy-
diillii on my6s saatavilla tiedotuslehti-
sid. Niiyttiiii my<is siltii, ettii monet ovat
radiosta saaneet paljon tietoja. Radio
ja televisio niiyttiivdt olevan tehokkaita
tiedotuskanavia. Kunpa ihmiset vain
seuraisivat ohjelmia, joissa eldkeasioita
kiisiteiliiiin!

- Eldketurvakeskuksen neuvonta-
kansiossa ei ole moittimista. Sen omak-
sumisessa ei tarvitse paljon miettiS,
kunhan rauhassa siihen syventyy.
Pankkineuvojat kieltiimiittii voivat te-
hokkaimmin jakaa tietoa. Henkildkoh-
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tainen kosketus on hyvdksi. Silloin voi
heti kysyii, jos jokin jiiti epiiselviiksi.

- Pankille on tdstd palvelusta sekii
hytityd ettii haittaa. Voi olla hankalaa,
jos kovin kiireisend hetkenii tulee
elSkkeenhakija lomaketta tiiytt6miidn.
Jokainen asiakas palvellaan kuitenkin
loppuun asti - ja eduksi on pankille
pienikin penni, mikd sen kautta pycirii,
lopetti johtaja Suutarla.

Siiiistiipankki KemijdrveltH: Entiset
tyiisuhteet vaativat aikaa ja tupakkaa

- Joka piiivd kauttamme kulkee usei-
ta tytieldkehakemuksia. Selitys on sii-
nd, ettii samassa talossa on sairausva-
kuutustoimisto ja kansaneliikelaitoksen
piiriasiamies, jotka ovat neuvoneet
asiakkaitaan hakemaan tytieltikettd ja
samalla lyhimmdn tien oikean virkai-
lijan puheille. Enimmdkseen kaikki
tytieliikeasiat ovat koskeneet eldkkeen
hakemista. Tiedustelukortteja on ky-
sytty perin viihiin, kertoo Koillis-Suo-
men Sdiisttipankin johtaja Viljo O.
V ii i s d n e n Kemijdrveltd.

- Tytieliikeasioita hoitamaan miid-
riitty pankkivirkailija Leo Seppdld,
joka vastaa mytis sivukonttoreiden toi-
minnasta tiissd suhteessa. Hiintii on in-
formoitu lainsiiiiddnncjstd ja hdn on
ollut mycis Eliiketurvakeskuksen pank-
kineuvojan koulutettavana. Seppiild
onkin hyvin selvillii tycieliikkeistii ja
hiin on kouluttanut itselleen varamie-
hen.

- Muuta tiedottamista kuin ikkuna-,
tiski- ja ktiytiivdmainontaa emme ole
tydeldkeasioissa kiiyttiineet. Kylld ih-
miset yleisinformaation tycieldkkeistd

Viljo Viiisiinen

tuntevat. Teknillinen puoli on heikom-
paa. Siin6 vaiheessa kun hakija ihmet-
telee, ettd "mitenkdhdn tuon meikii-
ldinenkin sais", tulemme kuvaan mu-
kaan. Haittaahan ei tiillaisesta palvelu-
muodosta ole, kun sen luontevasti or-
ganisoi. Joskus menee kyllii aikaa ja
tupakkaa, kun selvitelliiiin hakijan tyd-
paikkoja, niitii kun ei aina tdsmiilleen
muisteta.

- Informaatio tycieliikkeistd pankki-
virkailijoille on aivan riittdvdii. Kier-
tokirjeiden ja tiedotuslehtisten avulla
he pysyviit ajan tasalla. Pankkineuvo-
jan kiiynti on tehostanut tdt6 tiedo-
tusta.

- Palvelu kuuluu sddsttipankin
luonteeseen jo lainkin mukaan. Tyti-
elSkeneuvonnalla on mahdollisuus saa-
da pankille eltiketilejti.
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Tyiipaikkatiedotusta tehostettava, kuu-
luu Joutsenon postin kokemus

- Meillti on sekaluukkusysteemi. Se

tarkoittaa sitii, ettd joka luukulla hoi-
detaan kaikkia asioita. Tytieldkeasiois-
sa voi siis kddntyd kenen virkailijan
puoleen tahansa. Tehtiivdni tosin on
tarkistaa, ettti tiitillii tehdyt hakemuk-
set on oikein tdytetty, kertoo ensim-
mdinen kirjuri EIIen Nostolahti
Joutsenon postista.

-Valtaosa meiddn tytieldkeasiois-
tamme koskee tiedustelukortteja. Ny-
kyiitin niitii pyydetddn pari kertaa vii-

Ellen Nostolahti

kossa. Kausivaihtelua tdssd on, kesiillti
on hiljaisempaa. Varsinaisia elSkeha-
kemuksia olen tiind vuonna tehnyt vain
kaksi eikd muillakaan ole ollut niitii
juuri sen enempdii. Hakijoiden tiedot
olivat heikonlaiset ainakin siind suh-
teessa, ettd heiddn oli mahdoton muis-
taa entisid tyrinantajiaan. Alusta alkaen
piti mytis selvittdd mitii papereita ha-
kemukseen tarvitaan. Ndissii tapauk-
sissa oli toinen hakija kuullut sairaus-
vakuutustoimistosta ja toinen sairaa-
lasta, ettd tyiieltikettii voi hakea pos-
tista.

- Yleensd tuntuu siltd ,ettii pienet
mainoslehtiset, joita muutenkin tulvii
joka paikasta, eiviit pysty lisddmiiiin
ihmisten tietoja. Sellaiset paperit tyiin-
netddn helposti roskakoriin. Ilmeisesti
pitiiisi tiedottamista eltikeasioista te-
hostaa tytipaikkojen kautta. Ja tycin-
antajien pitiiisi kehottaa tyontekijtiitd
merkitsemddn muistiin, missd tdissii
kukin on ollut.

- En usko, ette valistusta tulisi kos-
kaan liikaa. Sen puolesta voisivat
pankkineuvojat kiiydii mytis taeUa.
Neuvontakansiossa on asiat aika tyh-
jentiivdsti selvitetty ja uskon, ettii siitii
selvdn saa.

- Postille ei t5llaisesta palvelumuo-
dosta ndhdiikseni ole mitddn haittaa.
Mitd enemmdn pystymme palvelemaan,
sitii enemmdn postia kiiytetddn. Samal-
Ia saamme elSkerahoja Postipankin ti-
leille, sanoi Ellen Nostolahti.
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Kinkon keskrrsrahasto
elSkelaitoksena

Historia

Kirkon keskusrahasto perustettiin
vuonna 1941 ev.-lut. kirkon seurakun-
tien keskin6iseksi avustusrahastoksi,
jonka varoista mytinnetddn vaikeassa
taloudellisessa asemassa oleville seura-
kunnille avustuksia palkkauksiin ja ra-
kennuskustannuksiin. Lis6ksi rahastos-
ta suoritetaan eriiitii kirkon yleisid hal-
lintomenoja. Eliikelaitoksen tehtdvid
rahasto sai vuonna 1949, jolloin sdd-
dettiin laki evankelis-luterilaisten seu-
rakuntien pappien ja kanttori-urkurien
oikeudesta eldkkeeseen. Vuonna 1959
ulotettiin sanottu laki koskemaan mytis
diakonissoja. Muut seurakuntien viran-
haltijat kuin papit, kanttori-urkurit ja
diakonissat saivat eliikettii kunkin seu-
rakunnan virka-, palkka- ja eliikesiiiin-
ntin perusteella.

Julkisten yhteisdjen elSkejdrjestel-
mien uudistamisen yhteydessd uudistet-
tiin mycis kirkollinen eliikejdrjestelmii.
Evankelis-luterilaisen kirkon uusi eld-
kelaki annettiin 22. 5. 1966 ja tuli voi-
maan 1. 1. 1967. Sen piiriin tulivat
kuulumaan kaikki seurakuntien viran-
haltijat ja tydntekijet. Eliikejtirjestel-
mdii tdydensi 10. 4. 1970 annettu evan-
kelis-luterilaisen kirkon perhe-eliike-
laki, joka tuli voimaan 1. 6. 1970. Lain
piiri on sama kuin kirkon eliikelain
alaisuuteen kuuluvien piiri. Ennen lain
voimaantuloa huolehti pappien ja kant-
tori-urkurien jiilkeen maksettavista

perhe-eldkkeistd vuonna 1841 perustet-
tu kirkollisvirkakunnan leski- ja orpo-
kassa, jonka nimi vuonna 1957 muuttui
kirkon perhe-eldkekassaksi.

Eliikkeet

Ev.-lut. kirkon eldkelain mukaan suo-
ritetaan seurakuntien viranhaltijoille ja
tytintekijciille vanhuus- ja tycikyvyttti-
myyselAkettii. Lain piiriin kuuluvat
mys kristillisten jdrjestcijen palveluk-
sessa olevat papit ja lehtorit, mikdli
jtirjestd on tehnyt asianomaisten eld-
keturvasta sopimuksen kirkkohallituk-
sen kanssa. Laki koskee lisiiksi mytis
diakonissalaitosten johtajattaria sekd
niissd opetustehtdviii hoitavia diakonis-
soja. Vanhuus- ja tytikyvytttimyyseldk-
keet miitiriiytyviit vdhdisin poikkeuksin
valtion eldkelain siiiinndsten mukaan.
Kirkon eldkelaki koski voimaan tulles-
saan vain pdiitoimisia henkiltiitd. La-
kiin 6. 3. 1970 tehdylld muutoksella
pddtoimisuuden rajoitus poistettiin.
Laki koskee ndin ollen lainmuutoksen
voimaantulosta eli 13. 3. 1970 lukien
kaikkia seurakuntien viranhaltijoija ja
tytintekij<iitd, jotka tiiyttiiviit tyciansion
tai -ajan suhteen TEL:n vaatimukset.
Myiis perhe-eldke mddrdytyy eriiin
poikkeuksin valtion sdiinnijsten mu-
kaan. Huomattavimmat poikkeukset
ovat, ettei leskelle, joka on mennyt
uuteen avioliittoon, suoriteta ns. kerta-
suoritusta ja ettti miespuoliselle leskel-
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le maksetaan perhe-eliikettii vain, mi-
kiili hiin on pysyvdsti tytihtin kykene-
mdttjn eikd hiinellii ole varoja tarpeel-
liseen toimeentuloon.

Kirkon keskusrahasto suoritti vuo-
den 1969 lopussa kirkon elAkelain mu-
kaista vanhuuseliikettii 333 henkilcille ja
tydkyvyttdmyyseliikettii 123 henkiltille.
Tdmiin lisiiksi maksettiin vuoden 1949
eldkelain mukaista elikettd 211 henki-
Itil1e. Kirkon keskusrahaston vastatta-
vaksi 1. 6. 1970 siirtynyt kirkon perhe-
eliikekassan eldkekanta ktisitti 861
perhe-el5kettii. Kirkon perhe-eliikelain
oltua voimassa viisi kuukautta on sen

mukaisia perhe-eldkkeitd mytinnetty
tdhdn mennessd noin 70.

Hallinto ja eliikkeiden rahoitus

Kirkon keskusrahaston hallituksena
toimii kirkkohallitus, jolla on mytis
muita kirkon yhteiseen hallintoon
kuuluvia tehtdvid. Kirkkohallituksen
puheenjohtajana toimii arkkipiispa ja
siind on lisiiksi kuusi jiisentii, joista
kolme pddtoimista kirkkoneuvostoa ja
kolme sivutoimista. Eldkehakemukset
ratkaistaan jaostossa, jonka muodosta-
vat pddtoimiset kirkkoneuvokset.

Kirkkohallituksen jaosto kiisittelemiissfl eliikehakemuksia. Vasemmalta kirkkoneuvos
Kauko Vartiainen, kirkkohallituksen vrrapuheenjohtaja, kirkkoneuvos MaunoSaloheimo ja kirkkoneuvos Eetu Rissanen. Esittelijini varatuomari Kai Sarsa.
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Kirkkohallituksen elEkepuolen henkiliikuntaa. - Rouva Tyyne Kinnunen (vas.),
neitl Sinikka SolJe (keskellii) ia kamreeri Meri AhIstedt.

Kirkon keskusrahasto perii eldkkei-
den maksamiseen tarvittavat varat
seurakunnilta. Menot jaetaan seura-
kuntien kesken maksuunpantujen ve-
rodyrien osoittamassa suhteessa. Jiir-
jestelmA on edullisempi pienille ja vti-
hiivaraisille seurakunnille kuin sellai-
nen, jossa kustannukset jaettaisiin
palkkamenojen suhteessa. Eldkemaksun
suuruus vuonna 1970 on 0,066 pennid
kutakin verodyrid kohden.

Eltikkeitii maksettiin vuonna 1969
6,5 milj. markkaa. Kirkon perhe-eliike-
Iain siiiitiimisen ja erdiden eldkelakiin
tehtyjen muutosten johdosta el6keme-
nojen arvioidaan vuonna 1970 nouse-

van 11,5 ja vuonna 1971 13 milj. mark-
kaan. Maksuvalmiuden turvaamiseksi
ja eri vuosina kannettavan eldkemak-
sun tasoittamiseksi on perustettu eri--
tyinen eliikerahasto, jonka suuruus
vuonna 1969 oli 4,8 milj. markkaa. Kir-
kon keskusrahaston menoista elSkeme-
not k6sittdviit nykyisin noin puolet.

ORTODOKSISEN PAPISTON
ELAKETURVASTA

Ortodoksisen papiston jE,senten el6ke-
oikeus perustuu pdiiosaltaan 16. L2.
1906 annetun opetusministeriiin pee-
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tdksen "ortodoksisen kirkon papiston
eldkekassan ohjesSSnntin vahvistami-
sesta" siidnntiksiin. Asiallisia muutok-
sia teihdn ohjesiiiintricin aiheutti orto-
doksisesta kirkkokunnasta 8. 8. 1969
annetun lain 2l $:n sddnncis, jossa
eliikkeeseen oikeutettujen papiston jd-
senten joukkoon sisdllytettiin kuulu-
maan mytis ylimddrdiset tai koeajaksi
miiiiriityt papit, diakonit, katekeetat ja
kanttorit. Viimemainitun ryhmdn eld-
keturva o1i tiitd ennen seurakuntien ta-
holta pitdnyt jiirjestdii TEL:n kautta.
Ortodoksisesta kirkkokunnasta 6. 3.
1970 annetun asetuksen 7t-75 $$:issd
on lisdksi stitidetty erditd lisdmtiiirdyk-
siii.

Eldkekassan ohjesddnntin piiriin kuu-
luvat nyt joko vakinaisen tai ylimdii-
riiisen piidtoimisen papin, diakonin,
katekeetan ja kanttorin viran haltijat.
Jos asianomainen hoitaa jotakin muu-
ta tointa seurakunnassa, ei hdn kuulu
ohjesiidnncin piiriin.

Papiston eldkekassan ohjesddnntin
mukaan eldkkeen voi saada van-
huuseldkkeend, jolloin eliikeikiiraja on
63 vuotta, tai sillii perusteella, ettii pa-
piston jdsen on tullut pysyvdisesti tyci-
kyvytttimiiksi sairauden tai tapatur-
man johdosta. Eliikkeenhakija saa eldk-
keeseen oikeuttaviksi virkavuosiksi las-
kea sen ajan, minkii hiin on 21 vuotta
ttiytettyiiSn ollut piiiitoimisessa edellii-
mainitunlaatuisessa papiston virassa,
minkd lisdksi eldkevuosiksi lasketaan
my6s kirkkokunnan nuorisojdrjesttijen
sekd kirkollishallituksen alaisen tai
valtion palkkaaman papin, diakonin,
katekeetan tai kanttorin virassa pal-
veltu aika. Tiiyden eldkkeen saami-
seksi tulee virkavuosia olla 30. Kymme-

nen virkavuotta oikeuttaa 10/30:aan
tdydestii el5kkeest6, ja jokaiselta tdmdn
ajan ylittiivdltd virkavuodelta lasketaan
1i30 tdyden eliikkeen mddrdstii lisiiyk-
send, kunnes tdysi eliike on saavutettu.
Tdyden eldkkeen suuruus on 66/100
viran peruspalkan, ikiilisdn ja virkaan
kuuluvan asuntoedun raha-arvosta.
Kaksinkertaisen eldkkeen saamisen
vdlttiimiseksi on elSkekassan ohje-
sddnn<in 10 $:ssd seennds. Myds kansan-
eliikkeen miiiird vdhennetiidn hdnen
eldkkeestddn.

Oikeus eldkkeen saamiseen menete-
tddn, jos pappi, diakoni, katekeetta tai
kanttori pannaan tuomioistuimen pdd-
tdksellii viralta. Samoin katsotaan oi-
keus eldkkeen saamiseen menetetyksi,
jos eldkkeen saaja 1) menettiiii Suomen
kansalaisuutensa, 2) eroaa ortodoksi-
sesta kirkosta, 3) on yhtdjaksoisesti o1-
lut ulkomailla kolme vuotta eikd ole
sind aikana kirkollishallituksessa saa-
nut oikeutta kantaa eliikettii sekti 4)
tuomitaan kansalaisluottamuksensa me-
nettiineeksi ainiaaksi tai mdiirdajaksi.
Kirkollishallituksella on 3 ja 4 kohdan
menettdmisperusteiden osalta harkin-
taoikeus palauttaa eliike, milloin siihen
on aihetta. Kdyt6nniissd ei nditd me-
nettdmisperusteita ole jouduttu kertaa-
kaan soveltamaan.

Mahdollisen rahan reaaliarvon ale-
nemisen varalta ovat ortodoksisen pa-
piston eldkkeet turvatut sdiinntikselld
ohjesddnndn 7 $:ssii, jossa mddrdtddn,
ettti elinkustannusindeksin osoittaessa
joulukuussa 1966 olleelta tasolta kohon-
neen tai alentuneen, eliikkeitd vastaa-
vasti tarkistetaan.

Eliikkeet rahoitetaan seurakuntien
varoilla siten, ettii kirkollishallitus miiii-
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rAd kullekin seurakunnalle, miten suuri
tdmd maksu kunakin vuotena on.

Ortodoksisen papiston perhe-eldkkeet
miiiirdytyviit opetusministeritin piiiittik-
sestii ortodoksisen kirkon papiston per-
he-elSkekassan ohjesd5nntin vahvista-
misesta 16. L2. 1966 siiSnniisten mu-
kaan. Perhe-eliikkeeseen oikeutettuja
edunsaajia ovat papiston kuolleen jii-
senen leski ja alle 18 vuotta olevat lap-
set. Mytis 18 vuotta tdyttiinyt lapsi voi
saada eldkettd, jos hdnet osoite-
taan pysyviisti kykenemdttiimiiksi itse
eldttiimiiiin itseddn eikii hiinelld to-
distettavasti ole omia varoja ktiy-
tettiivdksi elatukseen. ElSkkeen suu-
ruus on, mikiili edunsaajia on vain yksi,
20/100 kuolleen vakuutetun palkasta,
jona pidetd5n peruspalkan ja ikiilisien
yhteismddrdd vakuutetun kuoleman-
ajankohtana olleesta palkasta. Toisen
edunsaajan osalta on perhe-eldke 8l

100, kolmannen osalta 4/100 ja seuraa-
vien osalta 2/100 edellSmainitulla ta-
valla laskettuna. Edunjiittdjiin leski
saa ndin lasketusta eliikkeestii kaksi
osaa ja kukin lapsi yhten yhtiisuuren
osan.

Eliikkeen menettiimisen perusteet
ovat pddasiassa samanluonteiset kuin
papiston eldkekassan jiisenillti. Perhe-
eldkkeiden rahoitus tapahtuu piidasias-
sa perhe-eldkekassan omista varoista ja
sijoituksista saaduilla tuloilla. Toissi-
jaisena rahoituskeinona on seurakun-
tien kannettavaksi miidr6ttiivii maksu,
minkd kirkollishallitus vahvistaa.

Piiiitcikset niin hyvin papiston jiisen-
ten kuin heidiin edunsaajiensa oikeu-
desta eliikkeisiin tekee Ortodoksinen
kirkollishallitus, jonka piiiitciksestii
asianomaisella on oikeus valittaa nor-
maalissa jdrjestyksessd Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
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LAURI KOIVUSALO

Yaku ulu soikerrden p5Eit6ksi5

Piiiittis nzo 5279169/597; annettu 19. 5.
1970

Eldkelaitos oli 1. 10. 1968 antamallaan
pddttiksellii mytintiinyt 2. 12. 1911 syn-
tyneelle V.E.H:Ile, joka oli ollut Oy E
Ab:n ty6ssii 21.8. 1956-31. 10. 1965,
TEL:n mukaista tycikyvytttimyyseld-
kettii 208 palveluskuukauden ja 783,51
markan kuukausipalkan perusteella pe-
ruseliikettii 202,48 markkaa kuukau-
dessa ja TEL:n 11 $:n mukaisesti re-
kisteriiidyn eliikesddnndn mukaista li-
sdeldkettd 244,43 markkaa kuukaudes-
sa eli eliikettii yhteensd 446,9L mark-
kaa kuukaudessa 1. 10. 1968 alkaen.
Eldkelautakunta, jolta V.E.H. haki
muutosta eliikkeen suuruutta koskeval-
ta osalta, hylkiisi valituksen, koska hii-
nen eldkkeensd o1i TEL:n nojalla oi-
kein mdiiriitty.

V.E.H. haki eliikelautakunnan pdd-
tijkseen muutosta vakuutusoikeudelta,
joka katsoi, ettei ollut esitetty syytd
muuttaa eldkelautakunnan piiiitcistii.

Tdssd tapauksessa on ldhinnii kysy-
mys siitd, miten V.E.H:n eldkkeen miiii-
rd on vahvistettava 1. 1. 1969 lukien
huomioon ottaen mainittuna ajankoh-
tana voimaantulleet TEL:n muutokset,
joiden johdosta V.E.H:n peruseliikkeen
mddrd kohosi. Vakuutussopimuksen
mukaan lisdeldkkeen mddrd on rajoi-
tettu siten, ettd se yhdessii TEL:n 8 $:n
2 momentin mukaisesti huomioon ote-
tun kansaneldkkeen, TEL:n, LEL:n sekii
sellaisten tyii- ja virkasuhteisiin perus-
tuvien muiden eldkkeiden kanssa, jot-
ka vakuutuksenottaja ilmoittaa otetta-
vaksi huomioon, on enintii5n 60 0/o kor-
keimmasta TEL:n mukaisen eldkkeen
perusteena olevasta palkasta.
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TEL:n muuttamisesta 20. 12. 1968 an-
netun lain voimaantulosSSnnciksen 4

momentin ja TEL:n 11 $:n mukaisen
lisdeliikevakuutuksen ehtojen mukaan
saadaan lainmuutoksen johdosta perus-
eldkkeeseen tuleva korotus vdhentiid
Iisdeldkkeestd, kunhan eldketurvan ko-
konaisuutena ei voida katsoa raha-ar-
voltaan alentuneen. Ndin ollen perus-
eldkkeeseen lainmuutoksen johdosta
tuleva korotus, joka johtaa edelld mai-
nitun 60 0/o rajan ylitykseen, voidaan
vdhentdd lisdeldkkeestd.

Piiiittis nlo 2745168/605; annettu 20. 5

1970

Orkesterinjohtaja Y.K. ja kolme muuta
henkil65, mm. Helsingin kaupungista
oleva muusikko J.A.A. olivat Y.K:n ja
ohjelmatoimisto I.H:n vdlisin sopimuk-
sin sitoutuneet yhtyeenii soittamaan
tanssi- ja viihdemusiikkia sopimukses-
sa nimetyssii ravintolassa Tampereen
kaupungissa viisi tuntia iltaisin hel-
mikuun ajan 1964 ehdoin, ettei yhtye
sopimuskauden kestdessd ollut oikeutet-
tu I.H:n suostumuksetta esiintymdiin
muualla ja ettti I.H:lla oli oikeus muut-
taa yhtyeen ohjelmistoa sekd yhtye oli
velvollinen noudattamaan my<is ravin-
tolan johdon antamia esiintymisohjei-
ta. Esiintymisestiiiin yhtye sai ravinto-
lalta tdyden ylkipidon sekd rahapalk-
kaa 142,50 markka tytipiiiviiltii, minkd
mdiirdn I.H. maksoi Y.K:n ilmoittaman
jakoperusteen mukaan yhtyeen jiisenil-
le ja samalla huolehti veron ennakko-
piddtyksen suorittamisesta jako-osuuk-
sista. Tdllaisten kuukaudeksi kerral-
laan uudistettujen sopimusten perus-
teella J.A.A. oli ollut I.H:n palkkalis-

toille merkittynd Y.K:n yhtyeen soit-
tajana vuoron perddn useassa eri puo-
Iella maata olevassa ravintolassa yh-
denjaksoisesti l. 2. 1964-31. 7. 1964 ja
1. 2. 1965-31. 10. 1965.

J.A.A. oli 3. 12. 1966 pdivtityssd ha-
kemuksessa ilmoittaen epdselvyyttii
syntyneen siind, oliko hiineen sovellet-
tava tycintekijiiin eldkelakeja, pyytdnyt
Eldketurvakeskuksen ratkaisua asiassa.
Eldketurvakeskus on I.H:ta kuultuaan
6. 9. 1967 tekemdllddn piiiittiksellii kat-
sonut selvitetyksi, ettii J.A.A. oli Y.K:n
yhtyeen muiden jdsenten kanssa yh-
teisesti tycikuntana sitoutunut teke-
miiiin tytitii LH:n lukuun tdmdn johdon
ja valvonnan alaisena ja ettd hdn oli
tycisuhteessa viimeksi mainittuun. Kun
J.A.A:n tytisuhteet I.H:aan olivat jat-
kuneet vuonna 1964 vdhintddn kuusi
kuukautta ja vuonna 1965 vdhintdiin
neljii kuukautta, ja kun muutkin
TEL:ssa tarkoitetut edellytykset sanot-
tujen tyiisuhteiden kuulumisella TEL:n
piiriin olivat olemassa, sanotun lain no-
jalla, myds sellaisena kuin se oli alku-
perdisessii sanamuodossaan, Eliiketur-
vakeskus oli mddriinnyt, ettd J.A.A:een
ja I.H:aan oli sovellettava TEL:n siiiin-
nciksid. Eldkelautakunta, jolta I.H. haki
muutosta jatti Eldketurvakeskuksen
pddtiiksen voimaan.

Tiihiin pdiitcikseen I.H. haki muutos-
ta vakuutusoikeudelta.

Vakuutusoikeus katsoi, ettei ollut esi-
tetty syytti muuttaa valituksenalaista
piiiittistii.

Edellii olevassa pdStdksessd vakuu-
tusoikeus on ottanut kantaa ohjelma-
toimiston palveluksessa olevan yh-
tyeen jiisenten palvelussuhteen luon-
teesta ja heidiin kuulumisestaan tyci-
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eldkelakien piiriin. Pddttjksen mukaan
yhtyeen jdsenten on katsottava olevan
ty6kuntana tytisuhteessa ohjelmatoi-
mistoon. Yhtyeen johtaja on tosin teh-
nyt esiintymissopimuksen ohjelmatoi-
miston kanssa, mutta sopimuksen on
katsottava ulottuvan kaikkiin yhtyeen
jiiseniin joten hekin ovat tytisuhtees-
sa ohjelmatoimistoon. Yhtyeen johtaja
ja jdsenet ovat saattaneet sopia esiin-
tymispalkkioiden jakamisperusteista
yhtyeen sisdllii, mutta ulospdin he ovat
yhteniiisenii ty<ikuntana tydsuhteessa
ohjelmatoimistoon. Luultavaa on mytis,
ettii yhtyeen johtajalla on suurempi
palkkio kuin muilla, mutta tiimd si-
ndnsd ei tee yhtyeen johtajasta itse-
ndistii yritttijiiii. Hiinellii voi pelkiis-
tiiiin asemansa perusteella olla kor-
keampi palkka, johon ei silti vielii si-
siilly mitiiiin yrittiijdvoittoa. Ndin oI-
Ien yhtyeen jiisenten ei voida tdssd ta-
pauksessa katsoa olevan tytisuhteessa
yhtyeen johtajaan. Tiihiin viittaa myiis
se, ettd ohjelmatoimisto on sopimuk-
sessa piddttdnyt itselleen johto- ja val-
vontavallan. Toimisto voi puuttua yh-
tyeen ohjelmistoon ja kieltdii yhtyettii
esiintymiistd muualla sopimuksen voi-
massa ollessa. Toisin sanoen ohjelma-
toimistolla on soPimuksen mukaan
mahdotlisuus ktiyttiiti johto- ja valvon-
tavaltaa. Tyiinantajasta riippuu, ha-
luaako htin kiiyttiiii tiitd hdnelle kuu-
luvaa oikeutta. Tydsuhteen syntymisen
kannalta joka tapauksessa pelkkd mah-
dollisuus johtoon ja valvontaan on riit-
tiivd. Tosin ohjelmatoimisto on ainakin
osittain jakanut johto- ja valvontaval-
1an, koska mytis ravintolalle on sopi-
muksessa varattu mahdollisuus antaa
yhtyeelle esiintymisohjeita, vaikkakaan

ravintola ei varsinaisesti ole ollut tyci-
sopimuksen osapuolena. Tdllainen miiii-
riiys sopimuksessa johtunee liihinnd
alalla vallitsevasta ktiytiinntistii. Sen si-
jaan ohjelmatoimisto on yksiniiiin vas-
tuussa tytinantajalle kuuluvista velvol-
lisuuksista kuten esim. palkan mdiird-
aikaisesta suorittamisesta ja eldketur-
van jdrjestdmisestd.

Piiiitiis n:o 7842/69/936; annettu 16. 9.

r970

Eldkelaitos o1i 17. L2. 1968 antamal-
laan pddtdkselld mycintdnyt Oulaisten
kauppalasta olleelle lZ. 4. 1928 synty-
neelle metsdtytimies TT:Ile helmikuus-
sa 1968 alkaneen tytikyvytttimyyden
johdosta LEL:n mukaista tytikyvyttd-
myyseldkettd 5,03 markkaa kuukaudes-
sa 1. 3. 1968 tukien. Koska eliikkeen
mdiird kuitenkin jiii pienemmdksi kuin
7,50 markkaa kuukaudessa, eliikelaitos
oli vuoden 1968 loppuun saakka voi-
massa olleen LEL:n 8 $:n nojalla 1au-
sunut, ettei eliikettii ollut suoritettava.
Eldkelautakunta, jolta TT haki muu-
tosta, katsoi, ettei ollut syyt6 muutoin
muuttaa edellii kerrottua ptiiittistii kuin
ettii, koska LEL:n muuttamisesta 20.

12. 1968 annetulla, 1. 1. 1969 voimaan
tulleella lailla oli kumottu LEL:n 8 $

eikii eliikelaitoksella ndin ollen ollut
laillista perustetta jettea maksamatta
TT:lle myiinnettyd eliikettii eniiii 31. 12.

i968 jdlkeen, el6kelaitos miiiirdttiin
maksamaan TT:lle tytikyvytttimyyselii-
kettii 1. 1. 1969 alkaen.

Tiihiin pdiittikseen eldkelaitos haki
muutosta. Vakuutusoikeudelle saapu-
neen selvityksen mukaan TT oli kuol-
lut 28. 12. 1969.
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Vakuutusoikeus katsoi, ettii LEL;n
muuttamisesta 20. 12. 1968 annettu 1. 1.
1969 voimaan tullut lain 8 $:dd kos-
keva lainmuutos koskee vain sen voi-
massaollessa sattuneita eldketapahtu-
mia. Kun TT:n tyrikyvyttiimyys oli al-
kanut ennen 1. 1. 1969 vakuutusoikeus
LEL:n nojalla kumosi eliikelautakun-
nan pddtdksen ja jdtti asian eldkelai-
toksen piidttiksen varaan.

Vakuutusoikeus on piidttiksessddn
liihtenyt siitA, ettii edellii mainitun lain-
muutoksen soveltamisen kannalta on
ratkaisevana pidettiivii eliiketapahtu-
man ajankohtaa. Toisin sanoen 1. 1.
1969 jiitkeen sattuneisiin eliiketapahtu-
mien johdosta mydnnettdviin eliikkei-
siin on lakia sovellettava muutetussa
muodossa, jolioin 7,50 markkaa pie-
nemmdtkin kuukausieldkkeet tulevat
maksettaviksi. Niiyttdisikin kovin vai-
kealta ltiytAii perusteluja silIe, ettii
lainsiidttijii olisi tarkoittanut LEL:n
8 $:n nojalla maksamatta jiiiineet eldk-
keet maksettaviksi vuoden 1969 alusta
Iukien. Viitteen lainsii5tiijiin tarkoituk-
sesta antaa 1. 1. 1969 voimaan tullut ns.
ikdluokkakorotusta koskeva LEL:n
muutos. Voimaantulosiidnnriksen mu-
kaan mainittua korotusta koskevaa
sdiinncistd sovelletaan ennen lain voi-
maantuloa sattuneisiin eliiketapahtu-

miin perustuviin eltikkeisiin edellyt-
tden, ettd eliikkeitd muutoinkin olisi
maksettava voimaantulon jiilkeiseltii
ajalta. Tdmiin perusteella niiyttdd kiis-
tattomalta, ettei korotusta olisi suoritet-
tava sellaiseen eldkkeeseen, joka LEL:n
8 $:n nojalla on pienuutensa johdosta
jiidnyt maksamatta. Mikali toisaalta nyt
katsottaisiin, ette mainitut v6h6iset
eldkkeet olisi 1. l. 1969 alkaen makset-
tava, muodostuisi ndistd eldkkeistii eri-
tyinen ryhmd, johon kuuluviin el5kkei-
siin ei suoriteta edellii mainittua ik6-
luokkakorotusta. Tiillaisen erityisryh-
mdn syntyminen ei varmastikaan ole
ollut muutosten tarkoituksena. Lisdksi
tdssii yhteydessii on aiheellista huo-
mauttaa siitii, ett6 elSkelaitosten yh-
teydet niiihin vakuutettuihin, joille en-
nen 1. 1. 1969 mytinnetty 7,50 markkaa
pienempi kuukausieliike, ovat katken-
neet piidtcisten antamisen jtilkeen. Tiil-
liiin olisi kiiytdnntissd erittiiin vaikea
toteuttaa tulkintaa, jonka mukaan
ndmd vdhdiset LEl-eldkkeet olisi 31.
12. 1968 jiilkeiseltti ajalta suoritettava
vakuutetuille. Edellii esitetyn huomioon
ottaen vakuutusoikeuden omaksuma
kanta, jossa eldketapahtuman ajankoh-
ta on asetettu ongelman ratkaisupoh-
jaksi, niiyttiiisi liihinnd vastaavan lain-
siiiitAjiin tarkoitusta.
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JUSSI VANAMO

Tutkirnustuloksia kaivosleollisrruden
eIEkei kEkysyrrrykseslS

Tutkimus eidkeikiikysymyksestd kai-
vosteollisuudessa on neljds Eliiketur-
vakeskuksen suorittamassa, eri ammat-
tialojen eliikeikiiongelmia kartoittavas-
sa tutkimussarjassa. Aikaisemmin on jo
julkaistu raportit kolmen ammattialan
osalta. Mytis Tydeliike-lehdessd on se-
lostettu tutkimuksen kulkua sen eri
vaiheissa.

Tietoja tutkimuskohteesta

Kaivosteollisuuteen luettiin tdssii tut-
kimuksessa malmikaivokset rikastamoi-
neen sek5 kalkkikivikaivokset ja -lou-
hokset. Tiillii alalla toimivat ty6nteki-
jet suorittavat erilaisia malmin ja
kalkkikiven louhintaan ja murskauk-

seen sekd malmin rikastukseen liitty-
vid tehttiviii.

Nimenomaan eliikeikiikysymyksen
kannalta kaivosteollisuus on mielen-
kiintoinen, koska siihen kuuluvat tytit
ryhmittyviit varsin luonnollisella taval-
la laajemmiksi ammattiryhmiksi, jotka
puolestaan selviisti eroavat toisistaan.
Tiillaisiksi analyyttisiksi yksiktiiksi
otettiin maanalainen kaivos, josta seu-
raavassa kiiytetiiiin nimed "kaivos",
avolouhos (seuraavassa "louhos") ja
rikastamo.

Kaivosteollisuuden ehkd omaleimai-
sin ja kiinnostavin osa on maanalainen
kaivostyti. Kaivosten syvyys vaihtelee
esiintymdn sijainnia mukaan. Maam-
me syvimmdssd kaivoksessa se on lii-
hes 700 metrid. Malmi louhitaan
poraamalla ja riijiiytttimiilld. Loh-
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kareet lastataan kuljetusvaunuihin
ja vieddiin murskattaviksi. Sen jdlkeen
malmi nostetaan maanpinnalle jatko-
kiisittelyii varten. Prosessi on saman-
lainen mytis kalkkikiven louhinnassa.

Ty<iolosuhteet ovat kaivoksessa poik-
keukselliset. Pdivdnvaloa sielld ei tie-
tysti ole lainkaan, vaan ty<iskentely
tapahtuu yleensd kypiirdlamppujen va-
lossa. Kaivosilma on ptilyistii ja happi-
ktiyhtiii. Myrkyllisid maakaasuja maam-
me kaivoksissa sen sijaan ei esiinny.

Avolouhintaa voidaan kdyttdii silloin,
kun louhittava esiintymii on kyllin lii-
hellii pintaa. Ulkondtjltddn louhos on
maanpintaan tehty laaja kaivanto. Pro-
sessin kulku on periaatteessa saman-
lainen kuin kaivoksessakin. Mitd taas
tyciolosuhteisiin tulee, louhoksessa ty6s-
kentelyyn littyviit normaalin ulkotytin
edut ja haitat.

Rikastamon toimintaan kuuluu mal-
min lajittelu, jauhaminen ja rikasta-
minen eli arvoaineiden erottaminen
malmista. Tiimii tapahtuu nykyisin
yleens6 vaahdotusmenetelmdllii. Halu-
tut mineraalit saadaan erotetuksi mal-
milietteestd sekoittamalla siihen kemi-
kaaleja ja ilmaa.

Tydskentely rikastamossa ei ole sa-
malla tavalla omaleimaista kuin lou-
hintatyd. Se on paremminkin verrat-
tavissa tyciskentelyyn missii tahansa
pitkdlle koneellistetussa tuotantolaitok-
sessa.

Tutkimusaineiston pdiiosa hankittiin
haastattelemalla kaivoksen, louhoksen
ja rikastamon tydntekijciitii ja tytinjoh-
tajia seitsemiissd kaivosteollisuuden toi-
mipaikassa. Lisiiksi kyseltiin haastatel-
tujen liihimpien esimiesten mielipiteitd
heidiin alaistensa eliikeikiiiin liittyvistii

asioista sekd haastateltiin yrityksen
johdon edustajia yrityksen eliikeikiipo-
Iitiikasta. Haastateltujen henkil<iiden
kokonaismdiird nousi 514:iiiin.

Ldhes kaikki haastatellut olivat mie-
hia. Naispuolisia ty<intekij<iitd tuli
haastattelun kohteeksi ainoastaan lou-
hoksesta. Haastateltavien alaikiirajaksi
valittiin kaivosteollisuudessa 35 vuotta.
YIi puolet haastatelluista kaivoksessa
ja rikastamossa oIi iiilttiiin 45 vuotta
nuorempia. Louhoksessa alle 45-vuo-
tiaita oli vain noin kolmannes.

Nykyinen el?ikeikiijiirjestely

Toimipaikat, joissa haastatteluja suo-
ritettiin, kuuluivat neljiille kaivosteol-
Iisuuden yritykselle. Niiistii kolmessa
eliikeikii on pdiisdiinttjisesti 65 vuotta.
Poikkeukseton trimd sddntci on kuiten-
kin vain yhdessii yrityksessd. Muista
kahdesta toisessa sovelletaan 60 vuo-
den eldkeikiiii kaikkiin naisiin, toisessa
taas vain naispuolisiin toimihenkiltii-
hin. Alan suurimmassa yrityksessii elii-
keikiisdiinncistij sen sijaan rakentuu ai-
van toisenlaisille perusteille. Oikeus
eliikkeeseen miiiirtiytyy pddasiassa pal-
velusvuosien pohjalla. Maanpiidllisissii
tciissii henkiltj saa tdyden eldkkeen 30
palvelusvuoden jiilkeen. Maanalaisessa
kaivostyiissd tiiyteen eldkkeeseen riit-
taa 25 palvelusvuotta. Palvelusvuosia
aletaan laskea 27 ikiivuodesta liihtien.
Miehet saavat jatkaa tyiissiioloaan
65:een vuoteen, naiset 60:een vuoteen
asti.

Viimeksi mainitussa tapauksessa on
siis kdytdnntissii toteutettu eliikeidn
ammatinmukainen porrastus. Lisiiksi
jiirjestelmti sallii yksildllisen jousta-
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vuuden. Muissa tutkituissa yrityksissd
pidettidn pddasiassa kiinni sddnnriissd
mdiiriitystii kiintedstd eldkeidstd.

Kaikissa tutkituissa yrityksissd kdy-
tetdiin jossakin mdiirin vdliammattime-
nettelyd, toisin sanoen iiikkiiille tycin-
tekijoille jdrjestetiiiin kevyempdS tytitd
ennen eliikkeelle siirtymistd tarpeen
ja mahdollisuuksien mukaan.

Eri vastaajaryhmien kiisityksiii
eliikeiiistii ja siihen liittyvistii
asioista

Eliikeikdtutkimuksen erddnd tavoittee-
na on ottaa selville, miten eri ammatti-
aloilla suhtaudutaan ty<ieldkelakien
mukaiseen 65 vuoden eliikeikiiiin. Tiis-
sd kysymyksessd kaivosteollisuuden
ty<intekijtit ja tytinjohtajat ndyttiiviit
olevan varsin samanmielisid. Yli 90
prosenttia vastaajista piti nimittiiin 65
vuotta liian korkeana eldkeidkseen.

Oheinen taulukko antaa kuvan siitd,
mihin ikdvuosiin vastaajat keskimdd-
rin haluaisivat eldkkeelle siirtymisensi
ajoittaa. Taulukkoon on merkitty vas-

taajien eri perusteilla antamien eldke-
ikdtoivomusten keskiarvot viidessd
ammattiryhmdssd.

Kaivoksen osalta keskiarvot kuitenkin
kuvaavat toivomuksia hieman ktirjis-
tctysti. Tarkempi analyysi osoitti ni-
mittriin, ettd nykyisin kdytdssd oleva
eldkeikd selvdsti muovaa kaivoksen
tycintekijtiiden kdsityksiS. Ne tydnte-
kijiit, jotka nykyisin ovat 65 vuoden
eldkeikdsddnncin alaisia, toivoisivat eld-
keidkseen keskimddrin 55,7 vuotta,
mikd ei poikkea merkitsevdsti muiden
ryhmien toivomuksista. Sen sijaan ne,
joilla on nykyisin mahdollisuus siirtyd
nuorempina eldkkeelld, pitdisivdt kes-
kimhdrin 49,6 vuotta sopivimpana ela-
keikdnd. Koska rikastamossa ei vastaa-
vaa ilmiiiitii lainkaan esiinny, tdmd
tdytynee tulkita siten, ettd ilman ra-
jottavia tekijtiitti kaivoksessa todella
toivotaan alempaa eldkeikiiii kuin
muissa ammattiryhmissii.

Ldhimpien esimiesten arviot tycin-
tekijtiille ja tydnjohtajille tytitehon
kannalta sopivimmasta eldkeidstd osui-
vat keskimddrin varsin ldhelle ndiden

Vastaajien arviot korkeimmasta mahdollisesta, sopivimmasta ja alimmasta mahdollisesta
eliikeiiistii. Luvut keskiarvoja.

Arvion kohde
Tycintekijiit Tyiinjohtajat

Kaivos

Korkein mahdollinen
eliikeikii

Sopivin eliikeikd
AIin mahdollinen
eltikeikd

Louhos Rikastamo Kaivos Muut

48,3

55,4

51,4

53,2

61,3

56,3

53,2

60,7

56,6

50,3

57,3

52,5

54,0

61,4

58,0
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henkil<ikohtaisia toivomuksia. Sama
asiaintila ntiyttdd vallitsevan muillakin
tutkituilla ammattialoilla.

Eliikeikdtoivomukset kaivosteollisuu-
den, metallien perusteollisuuden ja
myyntity<in piirissii niiyttiiviit olevan
keskimddrin varsin liihellii toisiaan.
Graafisen teollisuuden piirissd toivot-
tiin yleensd hieman korkeampaa eli
noin 60 vuoden eldkeikdd. Muutkin
tutkitut ammattialat huomioon ottaen
maanalaisessa kaivoksessa tyciskentele-
vien eliikeikdtoivomukset sijoittuvat
siis huomattavan matalalle.

Yritysten johdon edustajat olivat
puolestaan yleisesti ottaen yritykses-
sddn haastatteluajankohtana noudatet-
tujen elSkeikdsddnntjsten kannalla.

Kysymyksessd kiintedn tai yksiltilli-
sesti joustavan eldkeidn vdlisestd pa-
remmuudesta tytintekijdiden, tytinjoh-
tajien ja yritysten johdon edustajien
mielipiteet jakautuivat tasan kumman-
kin vaihtoehdon osalle. Esimiesten kes-
kuudessa sen sijaan noin kahden kol-
masosan enemmistci asettui joustavan
kdyttinncin kannalle.

Noin 40 prosenttia tycintekij<iistd ja
tytinjohtajista piti vdliammattijiirjes-
telmdd onnistuneena ratkaisuna. Yri-
tyksen johdon edustajat pitivrit sitd
raskaiden ammattien hohdalla viilttii-
mdttcimiind.

Tutkimustuloksia ammattiryhmien
viilisistii eroista

Viilillisesti tai viilittcimiisti tydh<in liit-
tyviii muuttujia, joista haastatteluissa
kerdttiin tietoja, oli pitkiilti toista sa-
taa. Faktorianalyysin avulla muuttu-

jista saatiin pelkistetyksi esiin kuusi
perustekijdd: eldkeikdasenne, tyiin vaa-
timat ominaisuudet, terveydentila, ul-
koiset ty<iolosuhteet, rasitus ja stressi.

TAssd yhteydessd ei ole mahdollista
ldhemmin selostaa n6iden perustekijcii-
den eli faktoreiden koostumusta. Nii-
den avulla voidaan kuitenkin vertailla
eri ammattiryhmid toisiinsa yksinker-
taisemmin kuin alkuperiiisillii muuttu-
jilta.

Sijoittamalla ammattiryhmiit jdrjes-
tykseen kullakin faktorilla ja laske-
malla sijaluvut yhteen, saadaan erddn-
lainen ty6n raskauden yleismitta. Tyiin
raskaus on tdssd kiisitettiivii tietysti
vain faktoreiden kuvaamalle alueelle
annetuksi nimitykseksi. Telle tavoin
mitattuna ryhmdt sijoittuvat seuraa-
vaan jiirjestykseen raskaimmasta ke-
vyimp5dn:

1. kaivoksen ty<intekijdt
2. kaivoksen tycinjohtajat
3. louhoksen tyiintekijdt
4. rikastamon tydntekijiit
5. muut tyrinjohtajat.

On mielenkiintoista todeta, ettii ryh-
mien jdrjestys eliikeiktiasenteen fakto-
rilla on tdsmdlleen sama kuin niille
viiden muun faktorin perusteella las-
kettu jdrjestys. Tdmd nimittdin osoit-
taa, ettei ammattiryhmien omat eliike-
ikdtoivomukset ovat sopusoinnussa
muiden tekijciiden perusteella lasketun
tuloksen kanssa.

Saatua tulosta tukevat mycis tilas-
totiedot, joita tutkimuksessa mukana
olevista yrityksistii keriittiin. Niistd
voitiin ndhdii, ettd kaivoksessa tyds-
kentelevissii on suhteellisesti viihiten
niitd, jotka lopettavat tytinteon siirty-
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melle vanhuuselekkeelle. Tydsuhteen
kestiiessd tapahtuvan kuoleman riski
on kaivoksessa kaikkein suurin, ios-
kaan louhos ei ole tiissd suhteessa pal-
joakaan paremmassa asemassa. Huo-
mattava osa kuolemantapauksista on
ollut tapaturmien aiheuttamia. Tydky-
vyttomyysriski on kaivoksessa ja ri-
kastamossa suunnilleen samaa suuruus-
luokkaa. Louhoksessa se taas on mui-
hin ryhmiin verrattuna pieni.

Tdmdn tutkimuksen perusteella ndyt-
tdd siis siltd, ettd kaivosteollisuuden
ammattiryhmdt ovat eliikeikiikysymyk-
sen kannalta keskeniiiin hieman eri
asemassa. Kaivosteollisuudesta saatu-
jen tulosten merkitystd voidaan kui-
tenkin arvioida paremmin vasta sitten,
kun eldkeikdtutkimus saadaan koko-
naisuudessaan valmiiksi ja tutkimus-
tulokset yksittiiisiltd ammattialoilta
voidaan asettaa laajempiin puitteisiin.

Saksan liittopiiivien kansanedustaia prof. Ernst Schellenberg kiivi Suomen
matkallaan Zi. f0. EHketurvakeskuksessa tutustumassa tyiieliikeiiiriestelmfl[n.
prof. Scheltenberg toimii liittopiiivillii myiis sosiaalivaliokunnan puheenjohtaiana ia on
SpD:n liittopiiiviiryhmiin puheenjohtaja. Valtiopliiviitytin ohessa hiin on Berliinin
sairausvakuutuslaitoksen johtaja. - Henkiliit vasemmalta: Os.piiiill. J. Sirkesalo'
joht. H. Sundberg, os.peelt. M. Aarnio, prof. E. Schellenberg, toim'ioht'
M. Kaikkonen, herra L. Hokkinen saksan Liittotasavallan kaupallisesta
edustustosta ia tieil.pfliill, M. Kar jalainen.
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JOUKO SIRKESALO

Ennen vuoden
vaihlurnista
on rrruistettava

- yrittiijiin ottaa YEl-vakuutus.
Tiihiin mennessd yritttijistd jo 95 000
on hoitanut velvollisuutensa. Laimin-
ly<ijtiii uhkaavat laissa annetun vuoden
mddrdajan kuluttua umpeen Eldketur-
vakeskuksen toimenpiteet, joista voi
seurata vakuutusmaksun korotus. Tdmd
voi viedd jopa maksun kaksinkertais-
tumiseen tavallisen seitsemdn prosen-
tin koron listiksi.

- kalastajan ja maatilatalouden har-
joittajan tehdd MYEL:n mukainen tyti-
tuloselvitys vakuutuksen saamiseksi.
Tdmd tapahtui yleensd jo kesdlld Maa-
talousyrittdjien eldkelaitoksen suurope-
raatiossa, joka tavoitti ldhes 500 000
viljelijiiti ja heidiin perheenjdsentiidn.
Tycitulopiiiitcikset ja ensimmdiset mak-
sukuitit ndille valmistuvat jdrjestely-
kauden loppuun mennessd. Vuoden
vaihduttua ovat myds MYEL:n piirissd
laiminlycijAt edellii selostetun maksu-
korotusuhan alaisia.

- eliikelaitoksen korottaa maksetta-
vana olevat eliikkeet uuden indeksi-

luvun mukaisiksi. Tdmd merkitsee eldk-
keisiin 9,6 prosentin lisdystS. Jos eldke
on ollut esim. tdmdnhetkisen keski-
mridrdisen vanhuuseldkkeen 187 mar-
kan suuruinen, niin se nousee 18 mar-
kalla eli 205 markkaan kuukaudessa.

- kokonaan ilman tydeldkettri ole-
vien ja keskimddrdistd pienemmdn tyci-
eldkkeen saajien tarkistaa, onko hei-
ddn kansaneldkkeeseensd tulossa uuden
tukilisd- ja asumistukilain mukainen
korotus. Tiimiin korotuksen on jo saa-
nut 185 000 eldkkeensaajaa, joista
47 000 saa asumistukea korkean vuok-
ran ja muiden asumiskustannusten pe-
rusteella. Laki antaa mahdollisuuden
hakea etuutta ensimmdisen vuoden ajan
takautuvasti, mutta jos eldkkeensaaja
vasta vuoden vaihduttua tekee hake-
muksensa, ovat edellisen vuoden erdt
menetetyt. Korotus mytinnetddn vasta
hakemista seuraavan kuukauden alusta.

- kunnan palveluksessa ennen
KVTEL:n voimaantuloa eldkeoikeuden
saavuttaneiden ja vanhaan, kunnan
eldkesddnncin piiriin jddmisen valinnei-
den ratkaistava, muuttavatko valin-
taansa. Ntiitd henkilciitti on Tytieliike-
lehden numerossa 211970 julkaistun tut-
kimuksen mukaan 13 500. Heistd aina-
kin 14 prosenttia oli huomannut teh-
neensd viidrdn valinnan. Eduskunta an-
toi uuden valinta-ajan, jonka maini-
tussa kirjoituksessa kerrottiin pdiitty-
vdn vuoden 1971 lopussa. Lakia on kui-
tenkin sittemmin muutettu (lait 466 ja
467170) ja valinta-aika piiiittyy jo nyt.
Niinpii niiden, jotka valitsivat alunpe-
perin vddrin tai joiden olosuhteet ovat
muuttuneet, oD pidettdvd kiirettd
uuden ilmoituksen tekemisessA. Yksit-
tdisissd tapauksissa erot uuden ja van-
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han jdrjestelyn viililld saattavat olla
rahallisesti huomattavat, joten valin-
taan, niin vaikeata kuin tulevaisuuden
liittyvdd osaa on arvioida, on syytd
paneutua huolella. Nyt laiminlyiity il-
moitus voi olla harmin aihe eldkkeelle
siiruyttiiessd.

- tyiinantajien maksaa palkat ajal-
laan. Tammikuussa maksetuista pal-
koista on tydnantajan sosiaaliturva-

maksu puoli prosenttiyksikktiti suurem-
pi. Vuoden vaihtuessa LEl,-maksu nou-
see yhdelld prosenttiyksiktillti ja on sen
jdlkeen kuusi prosenttia palkoista.

- muidenkin perehtyd eldketurva-
asioihin ja keskustella edellii olevista
seikoista niiden kanssa, joiden arvelee
olevan lisiiinformaation tarpeessa pys-
tydkseen vdlttiimddn menetykset tai
muut harmit.
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l(ysymyksiS
ia vaslauksia

Miten TEl-palkkaindeksi
lasketaan?

Pari piiiviid sitten oli lehdissii, ettd
eliikkeitd korotetaan TEL-palkkaindek-
sin nousun johdosta ensi vuoden alussa
9,6 prosentilla. Tdmii tuntuu suurelta
verrattuna tiinii vuonna tapahtunee-
seen palkkojen yleiskorotukseen. Ha-
luaisin saada selvityksen siitii, miten
tiimd TEl-palkkaindeksi oikein laske-
taan, kun se johtaa ndin suuriin koro-
tuksiin.

Ihmettelevd
el dkesti iiti6n hoita j a

Eliiketurvakeskus vastaa

Tycieliikkeiden indeksisidonnaisuutta
koskevat TEL I S ja TEA g $ mddrtiti-
vdt, ettii indeksitarkistusten pohjana
ovat maan yleisessii palkkatasossa ta-
pahtuneet muutokset ja ettEi vuosittain

vahvistettavan palkkaindeksiluvun pe-
rusteena on edellisen syyskuun yleinen
palkkataso, mutta ne jiittiiviit indeksin
laskentamenettelyn tarkemmat yksi-
tyiskohdat avoimiksi. Kdytiinncissii on
vuotuiset TEl-palkkaindeksin pohjana
olevat laskelmat suorittanut Eldketur-
vakeskus sosiaali- ja terveysministe-
ridn toimeksiannosta.

Eldketurvakeskus on TEL-palkka-
indeksin laskelmissa kiiytttinyt perus-
teena Tilastollisen pddtoimiston laske-
maa yleistd ansiotasoindeksid, jonka
voidaan maassamme nykyisin laske-
tuista indeksisarjoista parhaiten kat-
soa kuvastavan yleisessd palkkatasossa
tapahtuneita muutoksia. Tiimiin indek-
sin pohjana ovat tydnantajilta saadut
tiedot tydansioista elinkeinoeldmiin eri
sektoreissa. Yleisen ansiotasoindeksin
arvo lasketaan neljiinnesvuosittain pai-
nottamalla yhteen eri elinkeinoaloja
koskevat osaindeksit kdyttiien painoina
elinkeinojen osuutta maan koko palk-
kasummasta indeksin perusvuoden
kansantulolaskelmissa.

Eriiistii palkansaajaryhmistii Titas-
tollinen pddtoimisto itse kerdii palkka-
tiedot indeksilaskelmia varten, mutta
suuren osan tiedoista se saa tyrinanta-
jien keskusjiirjestcijen sekd - valtion
virkamiesten osalta - Valtion Tieto-
konekeskuksen kautta. Esim. teollisuu-
den tyrintekijiiiden osalta indeksilaskel-
mat perustuvat Suomen Tycinantajain
Keskusliiton keriiiimiin tietoihin teol-
lisuuden keskituntiansioista. KerAt-
tdvien ansiotietojen muu-
toksiin vaikuttaa yleisten
p a I k a n k o r o tu s ten o h e11a
myds ns. palkkojen liukumi-
nen eri aloilla.
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El6keturvakeskus ei TEL-palkkain-
deksejii laskiessaan voi kuitenkaan
kiiyttiiii yleistd ansiotasoindeksid tdy-
sin sellaisenaan, koska se lasketaan
neljdnnesvuosittain ja tyiieliikejiirjes-
telmdn indeksiluvun taas on vastattava
yleistii palkkatasoa nimenomaan syys-
kuussa. Listiksi eivdt yleisen ansiota-
soindeksin tiedot valmistu riittlvdn no-
peasti tytieltikejtirjestelmdn tarpeisiin.
Syyskuun palkkatasoa koskevat tiedot
saataisiin siitii vasta seuraavan vuo-
den puolella.

Niiistii syistii Eliiketurvakeskus me-
nettelee siten, ettd se laatii kunkin
vuoden loka-marraskuun vaihteessa
tuoreimpien yleistti ansiotasoindeksi6
koskevien tietojen perusteella ennak-
koarvion ko. indeksin tasosta syyskuun
kohdalla. Niiin saatu pisteluku muun-
netaan sitten TEl-palkkaindeksin pis-
teluvuksi katsoen, ettti yleisen ansio-
tasoindeksin arvo syyskuussa 1961 vas-
taa TEl-indeksin peruspistelukua 100.

Ansiotasoindeksid koskevien lopul-
Iisten tietojen aikanaan valmistuttua
voidaan vuosittain todeta kuinka hy-
vin TEl-indeksin pohjana olleet en-
nakkoarviot ovat osuneet kohdalleen.
Mahdolliset poikkeamat eivdt kuiten-
kaan pysyviisti vaikuta TEl-indeksiin,
koska menettelynd ei ole vuotuisen ko-
rotuksen lisdiiminen edellisen vuoden
indeksilukuun vaan - kuten edellii
esitetystii ilmenee - laskelmat tehdiiiin
joka vuosi tlysin edellisenii vuonna
vahvistetusta TEl-indeksiluvusta riip-
pumatta. Ntiin mahdolliset arviointi-
virheet korjaantuvat automaattisesti
eiviitkii pdiise kasaantumaan.

Tiihiin mennessd on useimpina vuosi-
na voitu todeta vahvistetun TEL-in-

deksiluvun olleen tdsmiilleen sama kuin
miksi se olisi muodostunut lopullisten
yleistd ansiotasoa koskevien tietojen
perusteella. Milloin poikkeamia on ha-
vaittu, ovat ne olleet pieniii. Vuosi sit-
ten tiitte vuodelle vahvistettu TEL-
indeksiluku on osoittautunut yhden in-
deksipisteen eli noin 0,5 0/o:n verran
Iiian alhaiseksi. Tdmiin virheen kor-
jaus on automaattisesti tullut mukaan
laskettaessa tiinii syksynii TEl-indeksi-
lukua vuotta 19?1 varten.

Seuraako lisdel6keturva
uuteen tyiipaikkaan?

Olen yksityisen tydnantajan palveluk-
sessa ja nk. rekisterdidyn lisiieldketur-
van piirissS. Maksan itse osan lisd-
eldkkeen kustannuksista ty6nantajan
maksaessa loput. Kun siirryn uuteen
tytipaikkaan, missd on vain TEl-eliike-
oikeus, voinko saada tiimiin lisiieldk-
keen mukaani vai menetdnkd sen? Mi-
hin joutuvat itse maksamani rahat?
Olen tiedustellut Eliiketurvakeskuksen
rekisteristd eliikeoikeuttani ja rekisteri-
otteessa on mainittu vain TEl-perus-
eldketurvan mukainen eliikkeeni.

Plus-ihminen

Eliiketurvakeskus vastaa:

Jos lisdeldkejdrjestely on rekisterciity
Eldketurvakeskuksessa, noudatetaan li-
siieldketurvan suhteen soveltuvin osin
tytintekijtiin eliikelakia. Lisiiel6ketur-
vaan liittyy tiilldin mm. koskematto-
muus ja TEl-indeksiehto. Lisiieliikkees-
tii suoritetusta vakuutusmaksusta, jos-
ta tydntekijdltd voidaan periii enintiidn
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Ruotsin ia Suornen
naialla ty6skenlele-
vien el6ke

Pohjoismaiden kesken maaliskuussa
ratifioidun sopimuksen pohjalla on
Pohjois-Suomen kuntia varten laadittu
oheinen tycieliikkeitii koskeva yhteis-
tycisopimus. Seloste on ensimmdinen
tulos tdstii yhteisty<istd.

Suomen kansalainen, joka asuu ja on
verovelvollinen jossakin seuraavista
Suomen kunnista, nimittdin Tornion
kaupungissa, Alatorniossa, Karungissa,
Ylitorniossa, Pellossa, Kolarissa, Muo-
niossa tai Enontekicilld, mutta joka te-
kee tycitii tytisuhteessa jossakin seuraa-
vista Ruotsin kunnista, nimittdin Haa-
parannassa, Ylitorniossa, Pajalassa tai
Karesuannossa, voi ansaita oikeuden
ATP-eliikkeeseen Ruotsissa.

Ruotsin kansalainen, joka asuu ja on
verovelvollinen jossakin edellii luetel-

luista Ruotsin kunnista, mutta joka on
tycisuhteessa jossakin edellii nimeltd
mainitussa rajakunnassa Suomen puo-
lella, voi ansaita tytieliikettii Suomessa.

Jotta viranomaiset Ruotsissa ja Suo-
messa voisivat rekisteriiidd ne henki-
kit, jotka ansaitsevat oikeutta sanot-
tuihin eldkkeisiin, tulee tyiinantajalle
antaa tlydelliset nimi-, osoite- ja syn-
tym6aikatiedot. Tydnantaja toimittaa
tiedot edelleen ndille viranomaisille.

Tarkempia tietoja ATP-eliikkeen an-
saitsemisesta antavat Ruotsissa Haapa-
rannan ja Kiirunan veroviranomaiset.
Suomessa tarkempia tietoja antaa Eld-
keturvakeskus, Kalevankatu 6, Helsin-
ki 10.

Paikalliset ruotsalaiset veroviran-
omaiset ilmoittavat kunkin vuoden
joulukuussa edellisen vuoden aikana
ansaitun, eliikkeen perusteena olevan
tulon mddrdn.

Eldketurvakeskus ilmoittaa pyynniis-
td ansaitun ty<ieldkkeen mdiiriin. Pyyn-
tci on tehtdvd erityiselld Iomakkeella,
jota on saatavissa pankeissa ja posti-
toimipaikoissa Suomessa. Lomake voi-
daan maksutta jdttiiii postin kuljetet-
tavaksi.

puolet, osa kiiytetiidn maksuvuonna
sattuneiden el6ketapahtumien aiheut-
tamien kustannusten rahoittamiseen ja
hoitokuluihin yms. ja loppuosa (yleen-
sd runsaat 2/3) rahastoidaan tycinteki-
jdn rahasto-osuudeksi eldkelaitokseen.
Jos tyiisuhde pddttyy, sdilyy rahasto-
osuuteen perustuva eldkeoikeus koske-
mattomana, ts. tyontekijii saa mydhem-
min eliiketapahtuman satuttua rahasto-
osuutta vastaavan eldkkeen. Elaikelai-

tokseen syntyvd rahasto-osuus on si-
dottu TEl-indeksiin, joten vastaisen
eliikkeen mddrd kasvaa vuodesta toi-
seen TEl-indeksid vastaavasti.

Rekisterciidyistd Iisdeduista on tiedot
Eldketurvakeskuksen eldkejtirjestely-
rekisterissd. Tycisuhderekisteriin vie-
diiiin tiedot vasta tydsuhteen pdiityttyii,
minkd jiilkeen rekisterdidyn lisiielSk-
keen mddrii ilmenee myds rekisteri-
otteesta.
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PIRKKO KILPINEN

Ty6eltskelakeihin
liittyviS
rnankkarnSSniS

Sosiaali- ja terveysministeriii on pdii-
tcikselliiiin (asetuskokoelma 693/70)
vahvistanut vuoden 1971 TEl-palkka-
indeksiluvuksi 216. Vuodesta 1962 teh-
tien on TEl-palkkaindeksin kehitys o1-

Iut seuraava:
v. 1962 100
v. 1963 i06
v. 1964 116
v. 1965 130
v. 1966 742
v. 1967 152
v. 1968 165
v. 1969 lB2
v. 1970 197
v. 1971 276

Vuoden 1971 palkkaindeksin mukaan
laskettuina ovat tytieldkejdrjestelmdiin
liittyvien markkamAdrien uudet arvot
seuraavat:

- Tydntekijii kuuluu TEL:n piiriin
riippumatta sddnncillisen tyciajan pi-
tuudesta, jos hdnen tydansionsa kes-
kimddrin kuukaudessa ovat vdhin-
tddn 273,80 mk.
(TEL1$1mom:ssa180mk)

- Tycintekijiin LEl-ansioista ei
muodostu eldkettd, jos hdn kalenteri-
vuoden aikana on ansainnut viihem-
mdn kuin 432,00 mk.
(LEL 5 $ 1 mom. LEL 7 $ 4 mom:ssa
200 mk)

- Tytikyvyttcimyyseldkkeeseen las-
ketaan ns. tulevan ajan ansiot, ios
tycintekijii puolentoista vuoden aikana
vdlittrimdsti ennen sitd ajankohtaa, jol-
loin tyiikyvytt<imyyden pddasiallise-
na syynd oleva sairaus, vika tai
vamma on saatu, on ansainnut vdhin-
tddn 1 728,00 mk.
(LEL7 $ l mom:ssa 800 mk)

- Yrittiijd kuuluu YEL:n piiriin, jos
hdnen keskimdiirdinen tytitulonsa kuu-
kaudessa on vdhintdiin .... 273,80 mk
(YEL1$3mom:ssa180mk)

- Yritttijdn vuotuista tyrituloa ei
vahvisteta suuremmaksi kuin

. 54822,34 mk.
(YEL 7 $ 1 mom:ssa 50 000 mk)

- Yrittiijtieldke ennen vuotta L927
syntyneiltd on 220/o eldkkeen perus-
teena olevasta tycitulosta, jos tytitulo
on alle 21 928,93 mk.
Ylitttiviiltti osalta se on llL2 prosenttia
jokaista tiiyttii eliikkeeseen oikeuttavaa
kuukautta kohden.
(YEL 19 $ 5 mom:ssa 20 000 mk)

- Maatalousyrittiijii ei kuulu MYEL:n
piiriin, jos hdnen vuotuinen tyotulonsa
on pienempi kuin 548,22 mk.
(MYEL 1 $ 3 mom:ssa 500 mk)

- Maatilataloudesta katsotaan isdn-
ndn ja emdnndn yhteenlasketun ty6-
tulon olevan .... 548,22 m.k.
maatalousmaan hehtaaria kohden 12

hehtaarilta sekd sen jiilkeen hehtaa-
rilta 131,57 mk.
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Emdnndn vuotuisena tycitulona pide-
tiiiin 1 973,60 mk,
kuitenkin enintddn puolet sanotusta yh-
teenlasketusta tycitulosta.
(MYEL 8 $ 2 mom:ssa 500, 120, 1800
mk)

- Maatalousyrittdjdn vakuutusmak-
su on 2/5 perusprosentin mukaan las-
ketusta vakuutusmaksusta maatalous-
yritykselle vahvistetun tytitulon

5 482,23 mk
mddrddn saakka sekd sen ylittiiviiltii
osalta perusprosentin mukaan.
(MYEL 10 S 1 mom:ssa 5 000 mk)

- MYEL:n mukaista eliikettd yh-
teensovitettaessa tytitulona pidetiiiin
vdhintiiiin 6 578,68 mk
vuodessa.

(MYEL 19 $ 2 mom:ssa 6 000 mk)

- Hallituksen esityksessd ehdotettu
ty<itulo poroa kohden on . . 38,38 mk.
(Ehdotetussa MYEL 8 S:n 4 mom:ssa
35 mk)

Toimitettaessa yhteensovitusta TEL
8 $:n mukaan vuonna 1971, on kansan:
eldkkeen tukiosansaajien keskimddriii-
nen kansanelSke kuukaudessa 182 mk
(Asetuskokoelma 694i70).

Yhteensovitusrajaa laskettaesa huo-
mioon otettavat yleisen perhe-eldkkeen
mdiiriit ovat marraskuun alussa tapah-
tuneen indeksikorotuksen jdlkeen:

leskeneldke 72 mk/kk
puoliorvoneldke 35 mk/kk
tdysorvoneldke 70 mk/kk
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Tietoia ly6elEkkeen saaiisla
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-eldkelaitosten mytintdmien 30. 9. 1970 voimassa olevien eliikkei-
den Iukumdiiriit ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
Vanhuuseliikkeet

Eldkkeen mytintiijii KeskimdAr. eldke mk/kk
Miehet Kaikki

TEL-el5kelaitokset
ElSkevakuutusyhtitit
ElAkekassat
El6kesdiititit

t44
146
154

TEL-eldkelaitokset
YEL-eliikelaitokset
MYEL-elekelaitos
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tytieldkelaitokset

13 440
1 208
5 074

13 087
2 029
3 077

26 527
3 237
8 151

t9 722
500

| 274
l3 403

18 193
277
994

t 3t2

37 915
ltl

2 268
t4 715
55 675 2t6

2t6
216
263
226
276
44

104

286
333
329
300
288

49
107

146
254

39
IJ

34 899 20 778 187r38

Naiset Yhteensd
Eliikkeensaajia

Miehet Naiset

TydkyvyttiimyyselEkkeet

TEL-eliikelaitokset
Eliikevakuutusyhtirit
Eldkekassat
EldkesAdtitit

Vanhuus- ja tytikyvytttimyyseliikkeet

Eldkkeen myrintiijii
TEL-eldkelaitokset

Eliikevakuutusyhtitjt
Eldkekassat
ElAkesddtirit

TEl-eldkelaitokset yh
YEl-eldkelaitokset . .

MYEL-eldkelaitos
LEl-eldkelaitokset ..

Keskimddr. eliike
Miehet I Naiset Kaikki

10 511
824
149

149
001
839

660
825
988

2t
1
4

256
297
288

131
148
163

265
262

67
120

202
245

53
tl7

137

r42
243

38
ll

t92
215
242

163

205
34
80

34 206
682

I 747
34 500

32 t82
358

1 354
3 306

66 388
I 040
3 101

37 806

285
281

54
115

Kaikki tytielhkelaitokset
Liseksi edellisista sai TEl-lisaelekette 897 vanhuuselakkeensaajaa keskimaerin 458 mk/kk ja 528 tyti-
kyvyttdmyyselakkeensaajaa keskimaerin 338 mk/kk.
Perhe-elikkeet

Eliikkeen my<intiijii Eliikkeensaajia
Miehet I Naiset lYhteensa

TEL-eldkelaitokset
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitokset

484
182
473
097

989
81

360
994

28 473
263
833

23 091

1 4

2 1 I

13

Kaikki tytieldkelaitokset 36 236 t6 424 52 660 178 t28

Eldkkeensaajia I{eskimii5r. el5ke
Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Kaikki

23 951
2 032
I 223

71 r35 37 200 108 335 197 133 175

24236
3 030
4 916

48 187
5 062

13 139
319
313

138
147
157

205
216
255
2t6
268

47
tt2

Elekk.
lukum.

Keskim.
elzike

mk/kk Lesket Lapset I

ElAkkeen mytjntAjA
Eldkkeensaajia

YhteensH
TEL-eliikelaitokset

ElSkevakuutusyhti6t
ElAkekassat
EliikesSStitit

6 592
53?

2 219

200
226
213

6 175
466

2 133
I 774

149
125

5 037

4 355
403

1 079
5 837

157
200

5 065

l0 530
869

3 2L2
14 611

306
325

10 102

TEL-eliikelaitokset
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eldkelaitos
LEL-eldkelaitokset

I 348
164
132

5 309

yhteensd 204
204

62
92

25 344Kaikki tytieliikelaitokset 14 953 163 | 14 085 11 259
EdeUisiin keskimeeriin sisaltymettomien TEL-liseetujen mukaisten perhe-elakkeiden lukumeara oli
5l? ja kesklmaera 395 mk/kk. Tete perhe-elekette sai 502 leskea ia 4?3 lasta.



Luottovakuutusesile

Eldketurvakeskuksen Iuottovakuutus-
esitteestd on julkaistu uusi painos.
Pddpiirteissddn se noudattaa entisen
esitteen muotoa ja sisiiltdd. Takaisin-
lainaustilin koron noustessa 1. 1. 19?1

tdhtien nykyisestd viidestii seitsemdksi
prosentiksi on tdmd kohta esitteestd
muutettu uutta k6ytiinttid vastaavaksi.

Myris luottovakuutusmaksun laskemis-
esimerkin esitystapa on uusi. Tdmdn
lisiiksi on luottovakuutustiedustelulo-
makkeen malli muutettu kdyttdcin otet-
tua uutta lomaketta vastaavaksi. Esr-
tettd saa vapaasti Eldketurvakeskuk-
sen postittamosta.

Uusia yleiskinieit5

Yleiskirje n:o 17170 koski rekistertji-
miskelpoisia lisdetuja (alkaneiden eliik-
keiden rekistertjintiii). Yleiskirje ldhe-
tettiin TEL:n mukaista toimintaa har-
joittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o LBl70 koski yleisen
perhe-eIAkkeen korotusta. Se jaettiin
kaikille tytieldkelakien mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 19/70 sisdlsi hallituk-
sen esityksen laiksi maatalousyritttijien
eliikelain muuttamisesta.

Yleiskirje n:o 20110 sisdlsi vuoden
1971 palkkaindeksiluvun. Yleiskirje
jaettiin tycintekijtiin el6kelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldke-
laitoksille.

Yleiskirje n:o 21170 koski ilmoitusta
tycisuhteesta, joka erdistd valtion va-
roista suoritettavista eliikkeistd anne-
tun lain perusteella on siirtynyt
TEL:sta valtion eldkelain piiriin. Se
jaettiin TEL:n mukaista toimintaa har-
joittaville eliikelaitoksille.

54



English Surnrtraries

Service for applicants for a pension

(The leader on page 3)

The editorial assumes that the least thc
insured hopes to get from his employment
pension system is competent and friendl:v
lervice. There has been relatively little
criticism of the services offered by the
employment pension system, but this need
not mean that there is no room for im-
provement.

The insured covered by the employment
pension laws have been able since 196?
to obtain on request a report from the
Central Pension Security Institute on their
pension entitlement and an estimate of the
size of their pension. The experience of
this activity is positive but thc number of
requests could be greater than it is.

Applicants for employment pensions are
guided and assisted with their applications
in all offices of financial institutions and
post offices. In addition, employment pen-
sion institutes, local representatives of
pens-on insurance companies and many
e:nployers assist applicants for a pension.
The numerous service points are both an
advantage and a weakness. The applicant
for a pension always has a service point
within easy access, but maintaining an
adequate standard of service in such a large
network is not easy.

The persons in charge of the advisory
work in financial institutions and post
offices have so far been prepared for the
job by written instructions. However, in
certain cases the advisors require more
effective guidance. The Central Pension
Security Institute has therefore organised
since September 1970 personal guidance for
the advisors in financial institutions and
post offices. This covers also the staff
dealing with these matters in the social
welfare offices of communes and sanatoria.
The results of the activity are not immedi-
ately visible. Howevcr, the persons advising

applicants for a pension may be expected
in the future to be capable of providing
even better service than before-

It has been suggested that the different
social services should be centralised at
communal level. This would mean the
establishment of regional centres' At these
centres, a1l forms of so:ial service, includ-
ing the employment pension system, would
be accessible in one p1ace. The plans to
this end, however, are still rather vague.
The idea is interesting and the employment
pension system wiII obviously have to take
a stand to the matter some time.

Pension risks to be distributed between
the pension establishments in 1969

(Article on pp. 5-8)
The TEL and LEL pension establishments
together cover a part of the pensions paid
out by them. Old age and survivors' pen-
sions in accordance with the basic protection
of the TEL system and TEL and LEL inva-
Iidity pensions based solvely on paidup
policies are still covered in their entirety,
other pensions only partly. The Central
Pensions Security Institute distributes
yearly the risks for compined pension
payments. The totai pension expenditure
in 1969 was 209 585 039 marks of which
approximately 54olo, i.e. 113 556 45? marks,
were pensions paid by the pension establish-
ments jointly.

The pension age study of sales
work is completed
(Article on pp. 9-11)

A report on sales work has now been com-
pleted in the broad-ranging series of inves-
tigations by the Central Pension Security
Institute of pension age problems. The
main part of the investigation material was
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collected by interviewing more than 500
sales assistants aged over 40.

The interviewee replies and statistical
data warrant the conclusion that the sales-
men's state of health was better and the
strain they are exposed to is smaller than,for example, in the corresponding condi-tions in the basic metal-using and themining industries that were investigated
earlier.

The pension age was 6b years in themajority of the stores. The employees
wanted the pension age to be lowered by
several years. The younger or more un-
healthy the person, the lower the pension
age he desired. The pension age desires of
the employees in the basic metal-using andmining industries were very similar aI-
though the conditions in these branches
were very different.

working time in the branch provides no
pension protection according to the currentpractice regarding the qualifying period,and the importance of shortening thequalifying period. The investigation ma-terial derived from 108 manufacturing
companies. They provided information on
all contracts of service in force during 196g.
The total number of contracts was nearly
9,000.

The duration of the contracts of employ-
ment was illustrated in two different ways.
Firstly, the distribution of working time in
1968 between contracts of employment ofvarying durations was studied. The main
observation concerning the qualifying period
was that approx. 2 per cent of the total
working time was from contracts of underfour months and thus did not provide
pension protection. About 80 per cent ofthe working time was composed of con-
tracts that had run for over five vears.

Secondly, the distribution by durationof the contracts was outlined, taking theworking-time distribution for 1968 ai thepoint of departure. The conclusion reached
was that about 40 per cent of the contractsin the branch are of shorter duration thanthe present qualifying period. The shareof contracts running for over five years
was about 20 per cent.

The effects of lowering the qualifying
period would be as follows. With a quali-
fying period of two months, the shaie ofworking time not entitling to pensionprotection would be about 1/z per cent,which is about a fourth of the present
figure. The number of contracts entitti.rgto pension protection would rise by roughlia third. Reducing the qualifying period to
one month would make practically speak-ing all working time give entiflement topension protection and would increase the
number of contracts for pension registration
by a half.

The current 2 per cent non-pensionable
time is probably not alarmingly high. Thereport emphasises, however, that the lossof pension protection due to the qualifyingperiod is not distributed evenly between
the insured. The question must consequenilybe viewed from the standpoint of thLpersons who may be very likely to find
themselves repeatedly with contracts ofunder four months.

Preparation of the VIII Nordic Social
Insurance Convention
(Article on pp. t2-14)
The VIII Nordic Social Insurance Conven-tion will be held in Finland in summer
1972. Its executive committee convened inTurku in October to prepare the conven-tion. The programme of the general meet-ing will include papers and discussion onthe following topics: ,,What demands must
be made of the treatment of cases in social
insurance to ensure legal accuracy and
speed. The significance of layman effect',,and "The effect of marriage as the basisfor social insurance benefits,,. Two topicswill be considered in the pension insurance
section: "How is social insurance to coverthe person who because of weakeningcondition, change of employment or thelabour market situation needs to retire onpension before the general pension age,,,and "Assessment of the individual work-ing capacity of a person employed in aphysically exacting ocupation,,.

Duration of contracts of employmentin the manufacturing industry
(Article on pp. 19-24)

According to the TEL (pension Act for WageEarners and Salaried Employees), contrac"tsof service of under four months durationdo not give pension protection. this articleis based on an investigation by the ResearchDepartment of the Central pension SecuritvInstitute into the duration of contracts o"femployment in the manufacturing industry.It reports on how great a proporiion of the

Experience of advising the insured
(Article on pp. 28-31)

To serve the insured, the Central pension
Security Institute has agreed with the banks
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and the postal authorities that their officeswill on request supply advice and infor-
mation on matters pertaining to employ-
ment pensions and accept pension appli-
cations for forwarding to the Central
Pension Security Institute. The insured can
thus obtain this service in localities where
the Institute has no representative. Basedon a circular questionnaire, the article
describes the experiences of different types
of financial institutions and the post office
with this advisory work in various parts
of the country.

Pension arrangements of
the church of Finland
(Article on pp. 32-36)

The series of pension institutes introduces
in this issue the central fund of the Evan-
gelico-Lutheran Church which also func-
tions as the pension establishment. It was
founded as a mutual aid fund but in 1949
took the tasks of a pension institute as
well. The new institute act of the Evange-
lico-Lutheran Church was issued in 1966
and it was complemented by the Church
Survivors' Pension Act of 1970. The Church
pension act applies now to all office-holdersof congregations who meet the earnings
and working time requirements of TEL.
The administrative board of the church is
the board of management of the central
fund and the assets needed for the pensions
are collected from the congregations. In
1969, the Church paid pensions totalling
6.5 million marks. It is estimated that the
sum will be 11.5 million marks in 1970.

The pension entitlement of the Orthodox
clergy is based in the main on the by-laws
of the pension fund which were confirmedin 1906 and broadened in scope in 1969.
The most recent regulations concerning the
pension sum, extraordinary pension, etc.
are contained in the statute of March 6,
1970. The age for the oid age pension is 63
years. Calculation of the years entitling to
pension begins at the age of 2l years for
the beneficiary's full-time appointment. Afull pension requires 30 years of service.Its amount is 66 per cent of the money
value of the basic salary and possible hous-ing benefict. The pension is linked with
the cost of living index and financed from
congregational funds. The rules of the
survivors' pension were approved in 1g66.
The pensions are granted by the Orthodox
Church Administration in Kuopio.

Rulings by the insurance court
(Article on pp. 37-40)

The article reviews three decisions handed
down by the Insurance Court which are
important for the employment pension
system and thus likely to interest the
readers of this journal.

Investigation results concerning the pension
age question in the mining industry
(Article on pp. 4l-45)
The article reports briefly on the resultsof the pension age study for the mining
industry. The report is the fourth in the
series of investigations by the Central
Pension Security Institute to survey the
pension age problems of different occupa-
tions.

The main part of the investigation ma-terial consisted of interviews of workersand foremen employed in underground
mines, open mines and concentrating plants.

The pension age in three of the four
enterprises investigated was 65 years as a
rule. However, entitlement to full pension
is decided on the basis of years of servicein the largest company, and an employee
may consequently retire on pension already
at a much lower age. Employees and fore-
men wanted the pension age to be reduced
below the age of 60. The lowest pension
age was desired in underground mining.

The material was subjected to factor
analysis in which six fundamental factors
were elicited: attitude to pension age, quali-
ties required by the work, state of health,
external working conditions, strain and
stress.

Comparison of different occupational
groups according to these factors showedthat underground mining is heavier than
the work above ground. The statistics on
retirement on pension and mortality point
to the same direction.

The question and answer department
(Article on pp. 48-49)

contains two questions. The first enquirer
wants to know how the wage index ofthe TEL (Pension Act for Wage Eearners
and Salaried Employees) is calculated. His
interest was aroused by a press report that
pensions will rise by 9.6 per cent from the
beginning of 1971. The writer of the other
letter wants information about whether the
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additional benefit arranged at his present
job will follow him to his new post. The
Central Pension Security Institute answers
both queries.

Money amounts associated with
employment pensions
(Article on pp. 51-52)

Now that the Ministry for Social Affairs
and Heaith has made its decision about the
TEL wage index figure for i9?1, several of
the money amounts used in the employment
pension system will change. The article
lists these new sums.

The wage index figure in 1971

Employment pensions and the wages on
which they are based are checked annually
against changes in the wage index. The
Ministry of Social Affairs and Health has
decided that this index figure be 216 in
19?1 (against 197 in 1970).

The table on page 53

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the third quarter of 1970'
In addition to numerical data on the bene
ficaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.

TYOELAKE on tilattavissa mm. Eliiketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.

Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.

58



Saariston Kirjapaino Oy, Helsinkl 1970


