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Sosiaalipakelti lehtiial u stallaatr
Ldhes yhtd toistuvia kuin suurvaltojen avaruusohjelmissa liih-

tiilaskennat ovat muutokset elSkelainsdiiddnncissdmme. Meikiiliiiset
sosiaalipaketit eivAt ylld kuukulkijoiden hintaluokkaan, mutta mer-
kitsevdt suhteellisesti saman suuruista lohkaisua kansantulosta.

Tydmarkkinaosapuolet siirsivdt syksyn neuvotteluissa jo totun-
naisesti osan palkankorotusta eldkeparannuksiin. Ne ndyttdvdt pyr-
kineen erilaisten aukkojen tdyttdmiseen ja jdrjestelmdn tehostami-
seen ehkiipd siksi, ettei kuukraattereihin verrattavia eliiketurvan
painaumia endd kiytynyt. Kun vastedes jo kuukauden tydsuhteet
ovat TEL:n piirissd ja 18 vuoden ikiiraja hdviiid, tulee tyrinteki-
jiin eldketurva entistd saumattomammaksi. Vanhana tycittdmiiksi
jddvii alkaa saada eldkettii. Lasta huoltavan eliikeliiisen toimeentulo
paranee, kun eldke nousee, nuoremmilla eldkeldisilld usein ldhelle
virkaeldkkeiden tasoa. Ndiden neljdn tdrkeimmdn muutoksen li-
sdksi sisdltdd tiim6nkertainen sosiaalipaketti joukon teknisid kor-
jauksia.

Eldketurvan parannusten toteuttamiseen, kuten kaikkeen uu-
teen, tarvitaan paljon suunnittelutytitd. Syksystd ldhtien sitii on teh-
ty sosiaali- ja terveysministericissd. Esityksen ollessa eduskuntakd-
sittelyssd ovat Eliiketurvakeskus ja eldkelaitokset voineet kdynnis-
tdd oman suunnittelunsa. Jospa vanha sanonta "hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty" edes osittain pitiiisi paikkansa nytkin. Aikaa
varsinaiselle kdytdnntin tytille jdd taas niukasti, olkoonkin, ettii sii-
nd vaiheessa avaruusohjelmien tapaan kiiytettidn hyviiksi tietoko-
neiden tehokkuutta.
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Lainmuutosten toteuttaminen on toisessakin suhteessa verratta-
vissa kuun valloitusyrityksiin. Vaikka erddt henkiltit saattavatkin
tulla nostetuiksi muita enemmen esiin, eivdt ndmd kosmonautit yk-
sin voi saada aikaan paljonkaan. Tarvitaan kitkatonta yhteistyiitii
ja tehokasta tietojen vdlitystd. Eriiiit eldkelaitokset ovatkin jo ol-
leet yhteydessd lasta huoltaviin eldkkeensaajiin. Viiestcirekisterivi-
ranomaiset ovat joustavasti ldhteneet yhteistycihcin uusien virkato-
distusten antamisessa. Neuvottelut tydvoimaviranomaisten ja Elii-
keturvakeskuksen kesken on kdynnistetty, mycis KansanelSkelaitos
on mukana. Tyciryhmiit valmistelevat tiedotusaineistoa, ohjeita ja
Iomakkeita.

Eldkelaitosten tyci on alkukesdlld kiireen sdvyttdmdd. Pyritddn
siihen, ettd uudet etuudet voitaisiin toimittaa eldkkeensaajille heti
heindkuun alusta, mikiili laki annetaan siihen mennessd. "Ava-
ruuskielessS" puhutaan liihtoikkunasta, jonka mukaan toiminta on
ajoitettava. Eldkeparannusten osalta ruutu on todella pieni, kun se
pddosin sulkeutuu siis jo heindkuun alussa, heti lakien voimaan-
tullessa. Toivotaan, ettei tiillii kertaa Mars-tAhden sijasta vajota
Atlantin aaltoihin. Mainitun planeetan tavoitteluun tulee kolmen
vuoden tauko, mutta eldketurvan kehitysohjelmassa meilld ei uu-
sia tapahtumia tarvitse odottaa pitkddn. Syyskuussa Kansaneldke-
laitos aloittaa rintamasotilaseldkkeen maksamisen ja maatalousyrit-
trijien eldketurvaa parantavat tytitulon korotusesitykset tdhtddvdt
vuoden vaihteeseen.
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LAURI KOIVUSALO

lUluutoksia ly6et6kelakeihin

Tytimarkkinajiirjestdjen vuotta 1971
varten tekemddn tydehtosopimusratkai-
suun sisdltyi yhtend osana ns. sosiaali-
paketti, jossa on varsin keskeinen osa
tyiieliiketurvan tehostamisella. Sopi-
muksen mukaan tytieltikelakeja esite-
tddn muutettavaksi seuraavasti.

- lapsikorotus tyiikyvyttdmyys-
eliikkeisiin

- 18 vuoden alaikdrajan poista-
minen ty<intekijtiiden osalta

- tytintekijiiin eldkelain (TEL)
odotusajan lyhentdminen nel-
jiistii kuukaudesta yhteen kuu-
kauteen

- tytitttimyyseldke 60 vuotta tiiyt-
tdneille pitkiiaikaisesti tytittti-
mille.

Samanaikaisesti sosiaalipakettiin si-
sdltyvien muutosehdotusten kanssa on
valmisteltu esitys maatalousyritttijien
eliikelain (MYEL) muuttamisesta. Sen
mukaan MYEL:ia muutettaisiin seuraa-
vasti:

- isdnniin tydtd tekevdn maata-
lousyritttijdn vanhuuseldkkeen
puolittamista koskeva sS6nnijs
poistetaan

- tytituloa maatalousmaan hehtaa-
ria kohden korotetaan

- emiinniin tytituloa korotetaan

- alempaan vakuutusmaksuun oi-
keuttavaa tytitulorajaa noste-
taan.
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Muutoksia koskevat esitykset ovat t6td
kirjoitettaessa eduskunnan kiisitel-
tiivinti. Jdljempiinii esitetiiSn muutok-
set sellaisina kuin ne ovat eduskunnalle
annetuissa hallituksen esityksissii.

Lapsikorotus

Lapsikorotus on tarkoitus suorittaa van-
huus- ja tydkyvyttdmyyseliikkeisiin
sekii jiiljempdnd mainittavaan uuteen
eldke-etuun, tytitttimyyseldkkeeseen sel-
laisille eldkkeensaajille, joilla on 18

vuotta nuorempia lapsia. Korotuk-
seen oikeuttava lapsi mddritellddn
samalla tavoin kuin perhe-eldkkeen yh-
teydessd. Luonnollista on, ette lapsiko-
rotuksella on suurin merkitys tytiky-
vytttimyyseliikkeiden osalta. Koska kui-
tenkin on olemassa pieni mddrd van-
huus- ja tytitttimyyseldkkeen saajia,
joilla on alle 18-vuotiaita lapsia, on o1-
lut perusteltua syytd esittiiii korotus
koskemaan myds mainittuja eldkkeitii
saavia henkiliiit5.

Tiillii hetkellii ei vielii ole selvdd ku-
vaa siite, missd muodossa lapsikorotus
tullaan toteuttamaan. Hallituksen esi-
tyksessd on ehdotettu prosenttuaalista
korotusta siten, ettii korotus lasta kohti
olisi 20 0/o eldkkeen miiiirAstd. Korotus
voisi nousta enintdiin 40 o/o:iin eliik-
keen mddrdstii.

Lapsikorotus suoritetaan mytis jo
maksettavina oleviin eldkkeisiin eliik-
keen saajan tehtyii sitii koskevan hake-
muksen eliikelaitokselle.

Lapsikorotus on tarkoitus sisdllyttdd
kaikkiin tytieliikelakeihin, siis mytis
yritttij tieliikkeisiin.

18 vuoden ikdrajan poistaminen

Mainitun ikiirajan poistaminen aiheut-
taa sen, ettii tytikyvytttimyyseliiketurva
ulottuu iiistii riippumatta kaikkiin tyti-
suhteessa oleviin ty6ntekij<iihin. Kiiy-
tdnntissd muutoksen merkitys kuitenkin
jdAnee suhteellisen vdhdiseksi, koska
alle 18-vuotiaiden tyiikyvytt<imyysta-
paukset ovat melko harvinaisia. Ikdraja
sdilyisi edelleen yritttijAeldkelaeissa.

LEL:n mukaisen eldkkeen perusteena
olevaan tulevan ajan palkkaan ikiirajan
poistamisella saattaisi olla alentava vai-
kutus, jos kaikki nuorena ansaitut tu-
lot otettaisiin huomioon tdtii keskipalk-
kaa mddriteltiiessd. Ttimii johtuu siitii,
ettd ansiotaso nuorena yleensd jiiii mel-
ko vaatimattomaksi. Esityksessii onkin
liihdetty siitd, ettd ennen 23 vuoden ikdd
ansaitut palkat otetaan huomioon vain,
jos ne on ansaittu sind kalenterivuo-
tena, jona tydkyvyttdmyyden piiiiasial-
lisena syynd oleva sairaus, vika tai
vamma on saatu, tai kolmena sitd vii-
litt<imiisti edeltiineenii kalenterivuotena.

Odotusajan lyheneminen TEL:ssa

Odotusajan lyhenemisestd yhteen kuu-
kauteen aiheutuu, ettA rekistertiitii-
vien tytisuhteiden lukumiiiiri ja sitii
kautta mytis eldkkeeseen oikeuttava
palvelusaika lisiitintyy. Odotusajan ly-
hentdmisestii aiheutuu kuitenkin ongel-
mia TEl-tydkyvytttimyyseldkkeen suu-
ruutta mdiiriittiiesd. Tiimiin eliikkeen
suuruus saattaa olla ratkaisevasti riip-
puvainen siitii, minkii tyiisuhteen perus-
teella tuleva palvelusaika lasketaan.
Aivan lyhyessii tydsuhtessa eliikkeen
perustena oleva palkka saattaa sattu-
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manvaraisista syistii poiketa tuntuvas-
tikin tyiintekijiin vakiintuneesta an-
siosta. Tdmiin vuoksi lakiesityksessd on
ldhdetty siitd, ettii piiiisiiiintdisesti tu-
leva palvelusaika voisi liittyti vain vd-
hintiidn neljii kuukautta jatkuneeseen
TEl-tycisuhteeseen. Jos henkiltillii ei
kuitenkaan ole oikeutta muun tyti- tai
virkasuhteen taikka yrittiijdtoiminnan
perusteella tycikyvyttrimyseldkkeeseen,
jonka suuruutta mddriteltdessd otetaan
huomioon tuleva palvelusaika, voidaan
neljdii kuukautta lyhyemmdnkin TEL-
tytisuhteen yhteydessd ottaa huomioon
tuleva palvelusaika.

Mitii tulee yritttijtieliikelakeihin, niin
niiden osalta on katsottu tarkoituksen-
mukaiseksi siiilyttiiii odotusaika edel-
leen neljiind kuukautena.

Tyiitttimyyseliike

Tytintekijiillti, joka on tdyttiinyt 60
vuotta ja joka 52 viimeksi kuluneen
viikon aikana on saanut pdivdavustus-
ta tai tytittdmyyskorvausta yhteensii
viihintddn 200 piiivdltii, on oikeus saa-
da tytitttimyyseldkettii, jos on todennd-
k<iistd, ettti tytitttimyys tulee edelleen
jatkumaan. Eliikkeen mddrd lasketaan
noudattaen, mitd tycittdmyyseliikkeestd
on sdddetty.

Tytittcimyyden jatkumisesta on toimi-
tettava elEkelaitokselle kuuden kuu-
kauden viilein tyiivoimaviranomaisen
todistus uhalla, ettii eliike muutoin lak-
kaa. Siinii tapauksessa, ettd tytitttimyys-
eldke on vdlillii lakannut, eliikettii ryh-
dyttidn maksamaan samojen perustei-
den mukaan kuin aikaisemminkin, jol-
lei lakkaamisesta ole kulunut yli kahta
vuotta.

Laskelmien mukaan tulisi tdmdn uu-
den eliike-etuuden piiriin kuulumaan
ehkii 3 000-5 000 henkiltiA. Tytittti-
myyseldke tulisi koskemaan myds yrit-
Hjie.

MYEL:IIN EHDOTETUT
MUUTOKSET

1. Isiinndn vanhuuselikkeen
puolittamissiiHnniiksen
poistaminen

Tiihiin saakka maatalousyrittiijille on
vanhuuseliikkeestd suoritettu vain puo-
let, jos hiin eldkeiiin tdyttdmisen jiil-
keen on edelleen toiminut isdntiinS, vil-
jelmdllddn. Lakiesityksen perustelujen
mukaan on tiimd siidnntis liihinnii koh-
distunut pientilojen viljelijtiihin, jotka
joutuvat monissa tapauksissa olosuhtei-
den pakosta jatkamaan eliikeidn tiiyttd-
misen jiilkeen yrittdjiitoimintaa. Tiistii
syystii sddnntiksen poistamista pidetiiiin
perusteltuna.

2. Tyiitulo maatalousmaan
hehtaaria kohden

Muutosesityksen mukaan on tarkoituk-
sena, ettA tytituloa mddriteltiiessd huo-
mioon otettavien maatalousmaan heh-
taarien luku korotettaisiin 30 ha:sta
42 ha:iin.

Isiinniin ja emiinniin yhteenlasketun
vuotuisen tytitulon katsottaisiin muu-
toksen jiilkeen olevan maatalousmaan
hehtaaria kohden 550 markkaa 12 en-
simmdiseltii hehtaarilta, 225 markkaa
seuraavilta 10 hehtaarilta, L25 markkaa
seuraavilta 10 hehtaarilta ja 50 mark-
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kaa viimeisilte 10 hehtaarilta. Tycitulo-
asteikon muutosesitys pohjautuu liihin-
nti kirjanpitotiloilta saatuihin tilasto-
tietoihin.

3. Emflnn6n tytitulo

Emiinndn tycitulo on tdhiin saakka o1-
lut 1 800 markkaa vuodessa, kuitenkin
enintddn puolet isdnndn ja emennen
yhteenlasketusta tydtulosta. Esityksessd
ehdotetaan emdnndn tydtuloksi 2200
markkaa, joka osapuilleen vastaa edel-
ld esitettyd ty<itulojen kohoamista.

4. Maatalousyrittiijiin vakuutusmaksu

MYEL 10 $:n 1 momentin mukaan
maatalousyrittlijdn vakuutusmaksu on
2/5 perusprosentin mukaan lasketusta
vakuutusmaksusta maatalousyritykselle
vahvistetun tytitulon 5 000 markan
mddrddn saakka. Vuonna 1971 mainit-
tu perusprosentti on 5,6. Tycituloastei-
kossa tapahtuvan muutoksen johdosta
esitetiitin alempaan vakuutusmaksuun
oikeuttava tyiitulon rajamdiirii korotet-
tavaksi 6 000 markkaan.

Huomattakoon tiissd yhteydessd, ettd
MYEL:n osalta markkamiidrdt vastaa-
vat vuodelle 1970 vahvistettua palkka-
indeksilukua.

Kustannukset

Sosiaalipakettiin liittyvistii tyiieldke-
lakien muutoksista aiheutuisi tytield-
kelaitoksille hallituksen esityksen mu-
kaan lisdmenoja alkuvaiheessa noin 25

miljoonaa markkaa, mikii tietiiisi va-
kuutusmaksujen korottamista noin 0,3
prosenttiyksik<ill5 vuoden 1972 alusta.
Kustannuksista noin 17 miljoonaa
markkaa aiheutuisi lapsikorotuksista,
noin 7 miljoonaa tytittcimyyseliikkeistd
ja loput odotusajan lyhenemisestii
TEL:ssa ja 18 vuoden ikiirajan poistu-
misesta.

MYEL:n muutoksista aiheutuisi val-
tiolle vuonna 1972 noin 4 miljoonaa
markkaa ja Maatalousyrittdjien eliike-
laitokselle noin 0,2 miljoonaa markkaa
lisdkustannuksia.

Voimaantulo

Edellii esitetyt muutokset on tarkoitus
saattaa voimaan heiniikuun 1. piiiviistii
1971 lukien. Kuitenkin MYEL:n osal-
ta sovellettaisiin uusia tycituloja sekd
uutta alempaa vakuutusmaksuun oi-
keuttavaa tytitulorajaa vasta tammi-
kuun 1. ptiiviistii 1972 lukien.

Eduskunta on hyviiksynyt hallituksen
esitykset tdmrin kirjoituksen mukaisina.

8



MARGAR,ETHA AARNIO

Hollantilaisen sosiaalitunva
Tiimdn kirjoittajalla oli viime vuoden
loppupuolella tilaisuus vierailla pari
pdiviiii Hollannissa tutustumassa sikS-
ldiseen eldkejdrjestelmddn. Osittain sil-
loin kiiytyjen keskustelujen ja osittain
matkan tuloksena syntyneen kirjeen-
vaihdon pohjalta on muodostunut seu-
raavassa esitetty kokonaiskuva Hollan-
nin sosiaaliturvajSrjestelmdstd, sen his-
toriasta ja nykytilanteesta. Jossakin td-
mdn Iehden seuraavista numeroista tul-
Iaan uudelleen palaamaan asiaan siind
mielessd, ettd silloin selostetaan tar-
kemmin Hollannin nykyisen tytieliike-
jdrjestelmdn erditd yksityiskohtia.

palkkatytintekijtiitli koskeva laki vel-
voitti kaikki tydnantajat ostamaan
ty<intekijdidensd hyvdksi tietyn sridn-
ncin mukaan vakuutusmerkkejd, jotka
kiinnitettiin kullakin ty<intekijdllii o1e-
vaan vakuutuskorttiin. Kortti antoi
tyrintekijiille oikeuden vakuutusmerk-
kien mddrdstd riippuvaan eldkkeeseen
hdnen tullessaan tycikyvyttdmdksi tai
triyttdessddn 65 vuotta. Tycintekijiin
kuollessa hdnen korttinsa tuotti perhe-
elAkeoikeuden aIIe l4-vuotiaille lapsille
(mytihemmin ikdraja nostettiin 16 vuo-
teen) sekd leskivaimolle.

Seuraavana vuonna, 1920, hyviiksyt-
tiin lait tytintekijiiin tapaturmavakuu-
tuksesta toisaalta maatalouden ja kuk-
kaviljelyksen, toisaalta merenkulun
osalta. Kun alkuperdisen tytitapaturma-
lain soveltamispiirid seuraavana vuon-
na laajennettiin kiisittiimddn liihes kaik-
ki ne elinkeinoeliimdn alat, joita edel-
lisen vuoden erillislait eiviit kattaneet,
voidaan todeta, ettd vuodesta 1921 liih-
tien on valtaosalla hollantilaisista pal-
kansaajista ollut lakisiidteinen turva
tyritapaturmien, tycikyvytt<imyyden,
vanhuuden ia kuoleman varalta.

Palkansaajat/koko vdestii
Yleinen ndkemys oli Hollannissa aina
toiseen maailmansotaan asti S€, ettii
kaikki lakisdiiteinen, pakollinen sosiaa-
liturva on tarkoitettu nimenomaan
palkkatydntekijtiiden turvaksi - sen
ulottamisesta muihin viiesttiryhmiin ei

Alkuunliihtti
Ensimmdinen yritys eldketurvan jdr-
jestdmiseksi Hollannissa tehtiin vuonna
1913, jolloin sdddettiin oikeus pieneen
tasasuuruiseen viikkoavustukseen niille
70 vuotta tdyttdneille tydntekijtiille,
jotka olivat olleet palkkatydssii viihin-
tiiiin 3 vuotta viimeisten 10 vuoden ku-
luessa. Ainoa tdtd aikaisempi sosiaali-
vakuutuksen alaan kuuluva lakisiiiitei-
nen j:irjestely oli erditii rajoitettuja,
vaarallisimmiksi katsottuja teollisuuden
aloja koskeva tydtapaturmavakuutus
vuodelta 1901.

Sekd varsinaisten eliikejiirjestelmien
ettd muunkin yleisemmdn lakisdiiteisen
sosiaaliturvan historian voidaan katsoa
alkanee Hollannissa vuonna 1919, jol-
loin tuli voimaan "Vanhuuseliike- ja
tydkyvyttcimyysvakuutuslaki". TiimA
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edes juuri keskusteltu. Niinpii esimer-
kiksi vuonna 1930 - yli 17 vuoden
valmistelutycin jdlkeen - voimaantul-
lut ensimmdinen sairausvakuutuslaki
koski sekin vain pienipalkkaisia tytin-
tekij<iitii. Ainoa itsendisiin yrittdjiin
ulottunut ele ennen vuotta 1947 oli,
ettii heille luotiin - 5amqnsikaisesti
tydntekijciiden eliikejdrjestelmdn voi-
maantulon kanssa - mahdollisuus liit-
tyd sellaiseen vapaaehtoiseen vanhuus-
vakuutusjdrjestelmddn, jossa tosin ku-
kin vakuutuksenottaja kustansi oman
eldketurvansa, mutta jossa vakuutettu-
jen etujen sdilyvyydelle annettiin val-
tion takuu. Vanhuuseldkkeen lisiiksi
voitiin ottaa leskeneldkevakuutus. Tdtd
jiirjestelyii koskeva - vieldkin voimas-
sa oleva - laki vuodelta 1919 sai jossa-
kin mddrin harhaanjohtavasti nimek-
seen yksinkertaisesti "Vanhuuseldke-
laki". Sen merkitys jdi ajateltua vdhdi-
semmdksi siit6 syystd, ettd vakuutus-
maksujen korkea taso esti suurta osaa
yrittiijistii liittymdstd jdrjestelmddn.

Sodan aikana ja sen jiilkeisind vuo-
sina katsantokannat muuttuivat nopeas-
ti. Alettiin ajatella, ettd lakisddteisen
sosiaaliturvan tulisi ainakin joiltakin
osin koskea koko vdesttjii eikd vain pa1-
kansaajia. Ensimmdinen konkreettinen
ilmaus muuttuneesta ajattelusta tuli
'vuonna L947, jolloin siiddettiin "Ki-
pedssd tarpeessa olevien vanhuuseldke-
Iaki" hoitamaan pahimmat epiikohdat
siihen saakka kunnes varsinainen ylei-
nen peruseldkejiirjestelmii saataisiin ai-
kaan. Luonteeltaan tdmii laki oli mel-
ko selvdsti erddnlaista vanhusten so-
siaalihuoltoa. Sen perusteella kaikki
tietyn - varsin alhaisen - tulorajan
alittavat 65 vuotta tiiyttiineet Hollan-

nin kansalaiset olivat oikeutettuja yksi-
I<illisen avuntarpeen mukaan m6iiriiyty-
vAdn, yleisistd varoista kustannettuun
eldkkeeseen. Vasta vuoden 195? alussa
tuli voimaan "Yleinen vanhuuseldke-
laki", joka oli ensimmdinen kaikki kan-
salaiset kdsittdvii sosiaalivakuutuslaki
Hollannissa. Site seurasi vuonna 1959
voimaan tullut "Yleinen lesken- ja or-
voneldkelaki".

KOKO VAESTUN JARJESTELMAT
NYKYISIN

Vanhuus- ja perhe-elHkkeet
Edellii mainitut yleiset vanhuus- ja
perhe-eliikelait (niihin mycihemmin teh-
tyine muutoksineen) muodostavat Hol-
Iannin nykyisen kansaneldkejiirjestel-
mdn. Se maksaa kaikille tietyt vakuu-
tusmaksut suorittaneille kansalaisille 65

vuoden iiistd ldhtien tasasuuruisia,
palkkaindeksiin sidottuja vanhuuseldk-
keitd, jotka aluksi olivat mddrdltdiin
hyvin vaatimattomia, mutta jotka vii-
me vuosina on nostettu sellaiselle ta-
solle, ettd se hollantilaisen kiisityksen
mukaan merkitsee kohtuullista toimeen-
tulominimid. Tiiysi eldke on virallisen
kurssin mukaan muunnettuna nykyisin
yksindiselle runsaat 350 mk/kk, avio-
parille runsaat 500 mk/kk. (Tiimiin ta-
son kerrottiin vastaavan noin 80 oio tyti-
markkinoilla maksetuista minimipal-
koista.)

Perhe-eldke tulee kaikille alle 16-vuo-
tiaille tiiysorvoille, mutta sitd voidaan
maksaa aina 27 ikdvuoteen saakka or-
volle, joka joko on tycikyvyt<in, kiiy
koulua tai opiskelee tai piiiitydnddn
hoitaa orpolasten yhteistti taloutta.
Eldkkeen miiiirii riippuu orvon ieste
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ollen alle 16-vuotiaille 110-170 mk ja
16-26-vuotiaille 220 mk kuukaudessa.
Alle 18-vuotiasta lasta huoltava nais-
Ieski saa leskenelSkkeend avioparin
vanhuuseldkettd vastaavan miidrdn eli
runsaat 500 mk/kk. Muu naispuolinen
leski saa eldkkeen jos hdn on tdyttdnyt
40 vuotta tai on tycikyvyt<in, ja eliik-
keen suuruus vastaa tiilltjin yksindisen
henkilcin vanhuuseldkettd. Lapsettomat
27-39-vuotiaat lesket saavat sopeutu-
misavustuksena vdliaikaista eliikettii
idstd riippuen 6-19 kuukauden ajan.

Kansaneldkkeet rahoitetaan melkein
kokonaan vakuutettujen omilla vakuu-
tusmaksuilla. Tyrinantajat eivdt osallis-
tu rahoitukseen. Myiis valtion osuus on
hyvin pieni - alle 5 0/o menoista. Sillii
kustannetaan elSkkeet kaikkein pieni-
tuloisimmille yritttijille, jotka on va-
pautettu vakuutusmaksusta.

Sairaus
Edellii selostetut kansaneldkkeet ndyt-
tdvdt suomalaisen silmissd melko kor-
keilta. Niistii kuvastuukin Hollannin
yleisen sosiaaliturvan orpo-, leski- ja
vanhusystdviillisyys. Vastapainona on,
ettd esimerkiksi sairauden ja tytikyvyt-
tiimyyden osalta ei muille kuin palkan-
saajille ole sanottavia sosiaaliturvaetu-
ja jiirjestetty. Ainoa tdtd puolta koske-
va yleinen laki on vuonna 1968 voi-
maantullut "Yleinen erityisten sairaus-
kustannusten vakuutuslaki", joka kor-
vaa hoitomaksut sekd erdiit muut kulut
tietyissd sairaaloissa, mielisairaaloissa,
tuberkuloosiparantoloissa, sokeainko-
deissa ym. hoitolaitoksissa vdhintddn
vuoden oIleille pitkiiaikaispotilaille, jos
Iaitoshoito edelleen jatkuu. Kustannuk-
sista vastaa suurimmaksi osaksi valtio,

mutta mycis vakuutusmaksuja peritddn.
Ne maksaa palkansaajan osalta tytin-
antaja.

Lapset
Neljds koko vdestci6 koskeva laki on
"Yleinen lasten avustuslaki" vuodelta
1963. Sen perusteella maksetaan lapsi-
Iisiii kaikille Hollannissa asuville per-
heille kolmannesta lapsesta alkaen.
(TdmEikin jdrjestelmd on luonteeltaan
oikeastaan sosiaalivakuutusta, koska se

rahoitetaan kokonaan vakuutusmaksuil-
la, jotka kerdtddn 15 vuotta tiiyttiineiltii
tulonsaajilta siltd varalta, ettd he jos-
kus saavat kolme lasta. Palkansaajien
vakuutusmaksut maksaa tycinantaja,
muut maksavat itse.) Lapsilisdd makse-
taan alle 16-vuotiaista lapsista, mutta

kuten orvoneldkkeissdkin sitii
voidaan jatkaa aina 27 ikdvuoteen saak-
ka. Jatkettuun lapsilisdiin oikeuttaa
koulunkdynti, opiskelu tai tytikyvyttd-
myys. Lisdksi sitd voivat saada esim.
ne lapset, jotka pddtyijnddn hoitavat
vakuutetun leski-isdn taloutta tai sel-
laista taloutta, johon kuuluu vanhem-
pien lisdksi vdhintddn kolme muuta alle
27-vuotiasta lasta. Lapsilisdn mAdrd
riippuu lasten lukumdiirdstd ollen en-
simmdisen lapsilisdlapsen osalta 160 mk
ja esim. kuuden lapsen osalta 260 mk
neljdnnesvuodessa. Tietyin edellytyksin
se voidaan myds maksaa kaksin- tai
jopa kolminkertaisena. Esim. sellainen
16-26-vuotias opiskeleva lapsi, joka
opintojen takia ei voi asua kotonaan ja
jonka kuluista vakuutettu huoltaja
90 0/o:sti vastaa, antaa oikeuden kolmin-
kertaiseen lapsilisddn eli jiirjestysluvus-
ta riippuen 180-780 markkaan neljdn-
nesvuodessa.
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PALKANSAAJIEN
ELAKEJARJESTELMAT

Sairaus- ja tyiikyvyttiimyysvakuutus
Kansaneldkejdrjestelmdn voimaantul-
Iessa 1957 jdi palkansaajien vanha eld-
kejdrjestelmd vuodelta 1919 edelleen
toimimaan sen rinnalla. Vuonna 1967
tdmd jdrjestelmd kuitenkin lakkautet-
tiin samoin kuin ty6tapaturmavakuu-
tus, ja niitd korvaamaan sdddettiin uusi
"Tytikyvyttcimyysvakuutuslaki". Samal-
la tydntekijciiden sairausvakuutuslakia
muutettiin perusteellisesti mm. sikiili,
ettd sen piiriin tulivat nyt kaikki pal-
kansaajat ansioiden suuruudesta riippu-
matta. Nai[a muutoksilla luotiin yhte-
ndinen turva kaikille palkansaajille sai-
rauden, ditiyden, tapaturmien ja tyri-
kyvyttcimyyden varalle. Sairausvakuu-
tus maksaa pdivdrahaa ensimmdiset 52

viikkoa ja sen jiilkeen astuu tilalle tyii-
kyvyttcimyyseldke, jota voidaan maksaa
65 vuoden ikddn saakka. Pdivdraha on
80 0/o kolmen viimeisen kuukauden kes-
kimridrdisestd pdivdansiosta, ja saman
suuruinen on yli 80-prosenttisesti ty6-
kyvyttiimdn eliike. (Pysyvdd hoitoa tar-
vitsevan eldke on 100 0/o ansioista.)
Eliikkeen mdiirii on porrastettu tyciky-
vyttdmyysasteen mukaan, esim. 50 0/o:n

tytikyvyttcimyys antaa 40 o/o:n eldkkeen.
Kerran vuodessa maksetaan eldkkeen-
saajille loma-avustuksena 6 0/o vuosi-
eldkkeestd.

Sairaus- ja tycikyvytttimyysvakuutuk-
sen vakuutusmaksujen yhteismdiirdstd
maksavat palkansaajat itse 20 0/o ja
tytinantajat 80 0/0. Poikkeuksena muista
palkansaajista valtion virkamiehet,
opettajat ja rautatieldiset eivdt kuulu
tdmdn jiirjestelmiin piiriin, koska heitd

varten on kokonaan omat sosiaaliturva-
jdrjestelmdnsd.

Vanhuus- ja perhe-eldkkeet
Edellii mainittu vuoden 1967 jiirjestely
merkitsi palkansaajien yhtendisten la-
kisddteisten ansioeldkkeiden poistumis-
ta kuvasta vanhuus- ja perhe-eldkkei-
den osalta. Tiihiin katsottiin voitavan
mennd, koska toisaalta kansaneldkkeet
oli hiljattain korotettu nykyiselle ta-
solleen ja toisaalta lakisdiiteisten jdr-
jestelmien rinnalle oli viihitellen kas-
vanut uudentyyppinen hajasijoitettu
tyiieliikejiirjestelme, joka peitti jo
useimmat elinkeinoeldmdn alat. Vuo-
teen 1967 tultaessa olikin valtaosalla
palkansaajista oikeus vanhuuseliikkee-
seen vehintddn kolmesta eri jiirjestel-
mdst6, ja ko. vanhan jdrjestelmdn osuus
kokonaiselSketurvasta oli vdhdinen,
koska sen eldkkeet olivat ajan mittaan
jddneet pahasti jiilkeen kehityksestii.

Tiimii palkansaajien yleisen jdrjestel-
mdn jdlkeenjddneisyys oli osaltaan vai-
kuttanut siihen, ettd jo ennen toista
maailmansotaa oli sitii tdydentdmiiiin
syntynyt lukuisa joukko vapaaehtoisia
elSkejdrjestelyjii. Osittain ne olivat va-
kuutusyhtitiistd otettuj a eldkevakuutuk-
sia, mutta mycis useita eldkekassoja oli
perustettu. Sodan jdlkeen palkansaajien
eliikkeitii koskevat vaatimukset kasvoi-
vat, ja sen my6td alkoi kassojen luku-
mddrd voimakkaasti lisiidntyS. Niite
perustivat usein alan tytintekijd- ja
tydnantajajiirjestcit yhteistytissd, jolloin
kassaan kuulumisesta oli sAdnniikset
alan tydehtosopimuksessa. Jdrjestdyty-
miittcimid sopimukset eiviit kuitenkaan
sitoneet. Lisiiksi syntyi yrityskohtaisia
eliikekassoja nopeassa tahdissa.
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My6s valtiovalta alkoi kiinnostua
ndistd jiirjestelyistd, ja vuonna 1949
sdidettiin kassojen toimintaa siiiitele-
mdiin kaksi lakia, "Laki ammattialoit-
taisista eldkekassoista" ja "Eliikekassa-
ja siiiisttikassalaki". Ndistii ensiksimai-
nittu oli erittiiin merkittiiv6 sikiili, ettA
se antoi sosiaaliministerille valtuudet
mddrdtii eldkekassaan kuuluminen tie-
tyllii alalla pakolliseksi, jos ministeritin
"alaa edustaviksi" katsomat tydmarkki-
najdrjestdt yhdessii tate esittiivdt.
("Ala" tarkoittaa tiettyii elinkeinoelii-
mdn sektoria, jolloin siihen kuuluvat
kaikki tdmdn sektorin yritysten tydn-
tekijiit ja toimihenkiltit omasta amma-
tistaan riippumatta.) Ministerin pae-
t<js sitoo myiis jdrjest6ytymiitttimiti
tycinantajia ja tytintekijciit6, joiden on
sen jiilkeen noudatettava eldkekassan
sddnt<jjti.

Jotta elSkekassa voitaisiin julistaa
alalla pakolliseksi, sen on tiiytettiivii
Iaissa miiiiritellyt, hallintoa, taloudellis-
ta vakavaraisuutta, sijoitustoimintaa
jne. koskevat edellytykset. Hallintoeli-
missd on aina oltava tytintekijdillii ja
tycinantajilla yhtd suuri edustus. Sen
sijaan itse eliiketurvan materiaalisesta
sisiilltist5 saa kukin kassa piiSttiiii tiiy-
sin itsenSisesti. Hallintoelimien kokoon-
panosta johtuen tdmd merkitsee kdy-
tdnntissS sitd, ettd alan tyiimarkkina-
jdrjesttit sopivat keskeniiiin eldketur-
van ja vakuutusmaksujen tasosta alalIa.

Pakolliseksi julistettu kassa voi -lain sddtelemissii puitteissa - mytinttiti
vapautuksen jdsenyydestddn sellaisen
yrityksen kohdalla, jossa tytintekijtiille
on jiirjestetty riittSv6n hyv6 elAketur-
va muulla tavoin, joko yrityskohtaisen
eldkekassan tai vakuutusyhtidstd ote-

tun eldkevakuutuksen muodossa. Tal-
Itiin yrityskohtainen jiirjestely on puo-
lestaan pakollinen kaikille vapautuksen
piiriin kuuluville ty<intekijdille, ja va-
pautuksen my<intdnyt kassa valvoo eld-
keturvan riittdvyyttd yrityksessd.

Nykyisin noin 90 0/o hollantilaisista
palkansaajista on vakuutettuna joko
alakohtaisessa tai yrityskohtaisessa elii-
kekassassa, niiisti suurin osa pakolli-
sesti. Ulkopuolella olevat koostuvat
pddasiassa eriiiltti kaupan, liikenteen ja
palveluelinkeinojen sektoreilta, joille
alakohtaista kassa ei vielS ole perus-
tettu ja joilla yritykset yleensii ovat
liian pienid yrityskohtaisen kassan.yl-
Iiipitdmiseen. Osalla heistd on yrityksen
vakuutusyhtidstii ottama eliikevakuutus,
mutta ndiden mddriistii ei ole koottu
tilastoa. Tuorein kassoja koskeva koko-
naistilasto on vuoden 1968 alusta, jol-
loin toiminnassa oli 84 alakohtaista kas-
saa kiisittiien L,23 milj. sill6 hetkellii
alan tyiissd olevaa vakuutettua (niiistii
1,11 milj. pakollisesti vakuutettua) ja
lisdksi 1,91 milj. vapaakirjalaista. Yri-
tyskohtaisia kassoja oli samaan aikaan
1 575 ja niissd yhteensii 530 000 vakuu-
tettua sekd 200 000 vapaakirjalaista.

Koska kassat itse pddtttivdt eldketur-
van sisdllijstd, ovat elSkkeet eri aloilla
ainakin toistaiseksi varsin erilaiset. Yh-
teisiii piirteitd ovat kuitenkin seuraa-
vat. Eliiketurvaan kuuluu vanhuus- ja
perhe-eliike, mutta ei yleensd tytikyvyt-
tiimyyseliikettii, koska sen hoitaa laki-
sddteinen jiirjestelmd. (Useimmat kassat
eiviit keskeyt6 vakuutusta tytikyvyttti-
myyden ajaksi, jottei vanhuuseliiketur-
va t6std syystd pienenisi.) Eliiketurvan
rahoittavat tytinantajat ja tydntekijtit
puoliksi. Eliikeikd on erditd poikkeus-
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tapauksia (esim. kaivosmiehet ja sai-
raanhoidon alalla toimivat naiset) lu-
kuunottamatta 65 vuotta. Ty6ntekijdn
vaihtaessa alaa tai tytipaikkaa ansaittu
eliiketurva siiilyy. Tdstd on laissa mdd-
rdykset, jotka koskevat sekd alakohtai-
sia ett[ yrityskohtaisia kassoja - myiis
vapaaehtoisella pohjalla toimivia. Ala-
kohtaiset kassat noudattavat keskuudes-
saan viimeisen elSkelaitoksen periaa-
tetta, joten se maksaa eri osaeldkkeist6
kertyneen kokonaismddrdn.

Mycis vanhuus- ja perhe-eltikkeiden
osalta on valtion virkamiehiii, opettajia
ja rautatieldisiti varten kokonaan eril-
liset ansioeliikejiirjestelmtit.

PALKANSAAJIEN MUUT
SOSIAALIVAKUUTUSLAIT

Sairauskustannukset

Hollantilainen kiiytdntci poikkeaa suo-
malaisesta siinii, ettd sairausvakuutus
on sieIld jaettu kahtia. Edellli selostettu
palkansaajien sairausvakuutuslaki sisdl-
tdd vain piiivdrahan mutta ei sairaus-
kustannusten korvauksia. Tiitii puutetta
poistamaan oli ajanmittaan syntynyt
suuri meidrii vapaaehtoisia kassoja. Ndi-
den toimintaa ryhdyttiin 1940-1uvu11a
sddtelemd6n lainsdddiintiiteitse. Monien
vaiheiden jiilkeen piiiidyttiin nykyiseen
tilanteeseen, jossa vuonna 1966 voi-
maantullut "Terveysvakuutuskassalaki"
miiiirdii johonkin kassaan kuulumisen
pakolliseksi kaikille niille sairausva-
kuutuslain alaisille palkansaajille, joi-
den tulot ovat alle noin 1400 mk:n
kuukausipalkkaa vastaavan rajan. Te-
mdn pakollisen sairauskustannusten

korvausjiirjestelmdn edut ovat kassasta
riippumatta yhtiiliiiset. Korvausten pii-
riin kuuluvat liiiikiirin ja hammasldd-
kdrin palkkiot, sairaalamaksut, Ieek-
keet, muut tutkimus- ja hoitokulut, te-
kojdsenet, kuulokojeet, silmdlasien lins-
sit jne. Vakuutusmaksun maksavat
tytinantaja ja tytintekijd puoliksi. Mycis
vakuutetun vaimo ja lapset voidaan
tietyin edellytyksin ottaa kassan jiise-
niksi, eikd ndiden osalta peritd vakuu-
tusmaksuja.

Tytittiimyys
Tycittiimyysvakuutus alkoi tavallaan
Hollannissa jo 1800-luvun lopulla am-
mattiyhdistysten perustamien vapaaeh-
toisten ty6tttimyyskassojen muodossa,
joille valtiovalta mydhemmin alkoi an-
taa taloudellista tukea. Vasta vuonna
1952 tuli voimaan pakollinen jdrjestel-
md "Tycitttimyysvakuutuslain" muodos-
sa. Se koskee kaikkia alle 65-vuotiaita
palkansaajia ansion suuruudesta riippu-
matta ja maksaa tyiittiimiille korvausta
noin 76 0/o palkasta maksimina 130 kor-
vauspdivdii vuodessa. Jiirjestelmdii tiiy-
dentdmdiin siitidettiin vuonna 1965
"Tyd,tttimyysavustuslaki". Sen puitteis-
sa pitkiiaikaisesti tydttdmiit voivat saa-
da vakuutuskorvauksen piiiityttyii vield
2 vuoden ajan avustusta, jonka suuruus
on noin 71 0/o palkasta. Tytittiimyysva-
kuutus rahoitetaan tydnantajien, tydn-
tekijdiden ja valtion suorittamilla va-
kuutusmaksuilla, kun taas tytittcimyys-
avustukset kustannetaan kokonaan val-
tion varoista.

Lapset

Palkansaajien sosiaaliturvaan liitettiin
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1930-Iuvulla lapsilisdjtirjestelmd, joka
maksoi lapsilisiii kolmannesta lapsesta
liihtien. 1940-1uvu11a se ulotettiin kos-
kemaan mytis kahta ensimmdistd lasta.
Yleisen lapsilisiijiirjestelmdn tullessa
voimaan 1963 palkansaajien jdrjestel-
md6 muutettiin siten, ettii silloin siiii-
detty "Palkansaajien lasten avustusla-
ki" koskee vain ensimmiiistii ja toista
lasta, joihin yleisen jdrjestelmdn edut
eivdt ulotu. Kustannukset peitetiiiin
ty6nantajien maksamilla vakuutusmak-
suilla. Tiimtikiiiin jiirjestelmii ei koske
valtion virkamiehid ja opettajia, joilla
on erillinen lapsilis?ijdrjestelmd. Sen si-
jaan sen piiriin on otettu erditd muita
sellaisia ryhmiii, joiden on katsottu ole-
van avustuksen tarpeessa jo ensimmdi-
sestd lapsesta liihtien. Ntiitti ovat mm.
muusikot ja kauppamatkustajat (joita
muutoin ei lueta palkansaajiksi) sekii
kansaneldkkeen saajat ja kaikkien pal-
kansaajien sosiaalivakuutusjiirjestel-
mien edunsaajat. Kaikki lapsiin kohdis-
tunut tuki tytitt<imille, sairaille, ty6ky-
vyttdmille, leskille ja vanhuksille tu-
leekin lapsilisiijdrjestelmien kautta eikii
muiden sosiaaliturvaetujen lapsikoro-
tuksina.

Lapsilisdn saantia koskevat miiiiriiyk-
set ovat samat kuin edellii selostetussa
yleisess5 lapsilisdjdrjestelmiiss5. Ensim-
mdisestd lapsesta maksetaan 140 mk ja
toisesta 160 mk neljdnnesvuodessa -paitsi kaikkein pienituloisimmille. Jos
nimittiiin vakuutetun keskimiiSriiinen
piiivtipalkka on vuosineljdnneksen ai-
kana jiidnyt alle 12 mk:n tasolle, alen-
netaan lapsilisdd, "ettei s5mtyisi miele-
tdntii suhdetta palkan ja lapsilisdn vti-
lille" kuten hollantilaiset menettelynsii
perustelivat.

ITSENAISET YNITTAJAT

Eliikkeet

Yrittiijien eliiketurva on Hollannissa
toistaiseksi kansaneldkejiirjestelmiin
vanhuus- ja perhe-eliikkeiden varassa.
Ainoa heitd sen listiksi koskeva eliike-
jiirjestelmii on edelleenkin vuodelta
1919 periiisin oleva vapaaehtoinen van-
huuseliikejiirjestelmii, jonka eliike-edut
ovat ajan mittaan jiiiineet varsin pie-
niksi. (Nykyisin minimieliike vajaat
20 mk ja maksimieldke alle 110 mk
kuukaudessa.) 50 vuotta toimittuaan
jiirjestelmti oli piidssyt (Ieskeneldkkeet
mukaanlukien) noin 76 000 eliikkeen-
saajaan. Tydkyvyttdmyyseltikkeitii ei
yrittiijillii ole lainkaan, eikd pakollinen
sairausvakuutus koske heitii.

Lapset

Lapsilisien kohdalla on kuitenkin mytis
yrittiijiit otettu huomioon. Lapsilisiijiir-
jestelmiiii uudistettaessa vuonna 1963
siiiidettiin edellii selostettujen kahden
lain lisiiksi "Yrittiijien lasten avustus-
laki", joka maksaa pienituloisille yrit-
ttijille lapsilisdii kahdesta ensimmiiisestd
lapsesta samojen siiiinttijen mukaan
kuin palkansaajien vastaava jiirjestel-
mii. Tulorajana on noin 750 mk ensim-
miiisen ja noin 800 mk kuukaudessa
toisen lapsen kohdalla. Muista lapsilis?i-
jiirjesteimistd poiketen tiimii jiirjestel-
mii on puhtaasti avustusluontoinen.
Vakuutusmaksuja ei kerdtd, vaan val-
tio vastaa kustannuksista. Yrittdjien li-
siksi sen piiriin kuuluu yksityisperhei-
den palvelushenkilijkunta, joka on jii-
tetty palkansaajien lapsilisiijiirjestelmiin
ulkopuolelle.
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Kustannukset

Mitd edellii kuvattu sosiaaliturva sit-
ten hollantilaiselle ja hiinen tytinanta-

Taulukon johdosta mainittakoon, ettii
kaikissa lakisiidteisissii jiirjestelmissii on
katto, jonka yli meneviiltii ansion osal-
ta vakuutusmaksua ei eniiii peritii.
Yleisissd jdrjestelmissd, joiden edut
ovat tasasuuruisia (kansanelSkkeet,

jalleen maksaa? Seuraavaan taulukkoon
on koottu yhteenveto eri jiirjestelmiin
perityistii vakuutusmaksuista vuonna
19?0.

lapsilisdt kolmannesta lapsesta ltihtien),
katto on noin 1700 mk/kk. Palkan-
saajien jtirjestelmissii kattona on noin
100 mk:n p5iv5palkka laskettuna 5-
pdiviiisen tyciviikon mukaan.

*) Kuten tekstissd on todettu, t[tii vastaavan yritt5jien jArjestelmAn (koskee vain pieni-
tuloisimpia) valtio rahoittaa.

Oma
maksu

Jiirjestelmii

Vakuutusmaksu o/o ansiosta

Palkansaajalta
Yrittiijti-

jertaTydnantaja
maksaa

Lakisiiiiteiset, yleiset:
a) Kansaneldke

- vanhuuseldke

- perhe-eldke
b) "Erityiset sairauskus-

tannukset"
c) Lapsilistii (kolmannesta

lapsesta liihtien)
Lakisdiiteiset, palkansaajien r

a) Sairauspdivdraha
b) Tytikyvyttiimyyseldke
c) Sairauskustannukset
d) Tytittdmyyspiiivdraha
e) Lapsilisiit (ens. ja toinen

lapsi)

1.20 1.20

2.00 2.00

+
+
+
+

3.30 (-)*)

9.10
1.50

9.10
1.50

5.20
4.00
3.75
0.50

1.00
1.30
3.75
0.50

Lakisiiiiteiset yhteensii
Palkansaajien tytieliikejiir-
jestelmd (kassasta riippuen)

19.95

1.0-4.0

17.15

1.0-4.0

13.80

+

Kaikki yhteensii N. 21-24 o/o N. 18-21 o/o 13.8 o/o
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PIRKKO RIMMES

Lu otlovakrr rrtu sto i rn i n na n
kehitys Ytlorrna l97O

Luottovakuutustoiminnan kehitys jat-
kui tasaisena vuoden 1970 aikana. Va-
kuutuskanta kasvoi edelleen, joskin
kasvussa on havaittavissa tasoittumis-
ta edellisiin vuosiin verrattuna. Vuo-
den lopussa ElSketurvakeskuksen luot-
tovakuutuksen vastuulla oli kaikkiaan
1078 milj. markkaa, mikd merkitsee
20 o/o:n nousua edellisestii vuodesta.
Takaisinlainauksen osuus koko luotto-
vakuutuskannasta on edelleen kasva-
nut. Sen mddrd oli vuoden pSdttyessd
788 milj. markkaa. Luottovakuutettu-

jen lainojen ja vastuuvajauksien muo-
dostama kanta ns. varsinainen kanta
oli vuoden lopussa 921 milj. markkaa.
Tdstii miiiirdstii Eldketurvakeskuksen
haltuun annetut vastavakuudet peittii-
viit 51 0/0. Edellisend vuonna vastava-
kuuksia oli 49 o/o:Ila, joten vakuuksien
osuus on hiukan listiiintynyt. Eldkesiiii-
titiiden ja eliikekassojen luottovakuutet-
tu reaalikate oli 157 milj. markkaa. Se
kiisittiii yleens6 varsin varmoja sijoi-
tuksia.

Luottovakuutusasiakkaita o1i vuoden

Osuus
kannasta

olo

Kannan
kasvu

olo

23
15

-4
10

1

921
100

Vakuu-
tusyhtitit
milj. mk

EHke-
seeti6t

milj. mk

Eteke- lrro"rro"-lkassatlkassatl Yht.
milj. mklmitj. mkl

108
19

156

325 788
75

58
10 8

6

ouTakaisinlainaus
Sijoituslainaus
Vastuuvajaus

Yhteensd
Osuus kannasta o/o

Kannan kasvu
vuodessa o/o

402
44

2l

355
46

1

128
t4

182t

381
4l

19 20

100 20
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lopussa 2 114 kpl ja voimassa olevia
luottovakuutuksia 2 824 kpl. Edellisen
sivun taulukosta seIviSS varsinaisen
kannan (jossa reaalikate ei ole mukana)
jakautuminen luottovakuutustyypeit-
tdin ja eldkelaitostyypeittiiin 31. 12.
1970.

ElSketurvakeskus sai vuoden aikana
luottovakuutusmaksuja 6,2 milj. mark-
kaa, jolloin keskimddrliseksi maksu-
prosentiksi tulee 0,57 0/0. Se on hieman
pienentynyt edellisen vuoden luvusta,
0,61 0/0. Tiihiin on vaikuttanut vastava-
kuuksien osuuden suhteellinen kasvu.
Maksutulosta maksettiin jdlleenvakuut-
tajille 10 o/0.

Vuoden aikana sattui 21 vahinkota-
pausta s.o. vakuutuksenottajan kon-
kurssia. Ndissd Eldketurvakeskuksen
vastuulla on yhteensd 1,9 milj. mark-
kaa. Vastavakuuksien osuuden lisddn-
tyminen ntikyy myiis ndissii konkurs-
seissa, sillii ldhes puolella oli jotain
vastavakuutta. Arvion mukaan ElSke-

turvakeskuksen korvattavaksi niiissd
konkursseissa tulee 1,3 mi1j. markkaa.
Aikaisemmista vahinkotapauksista
maksettiin kuluneena vuotena korvauk-
sia 0,6 milj. markkaa.

Luottovakuutusrahastot kasvoivat
vuoden aikana 28 0lo. Vuoden lopussa
ne olivat 33,4 milj. markkaa, mistd
miiiiriistd jdlleenvakuuttajien osuus oli
1,4 milj. markkaa. Jo sattuneita vahin-
kotapauksia varten on rahastoihin va-
rattu 5 milj. markkaa (ns. tunnettujen
vahinkojen varaus). Rahastot olivat 3,1
0/o koko luottovakuutuskannasta. Varat
oli valtaosalta annettu lainoiksi tycield-
kelakien piiriin kuuluville yrityksille.

Luottovakuutetuista mddristd yli 4
milj. markan menevdt mddrdt oli jdl-
Ieenvakuutettu. Tdmdn turvin voi iI-
man p6tevdd vastavakuutta oleva suu-
rin yksiltillinen vastuu oIla 13 milj.
markkaa. Koko vakuutuskannasta jiil-
leenvakuuttajien osuus on 10 o/0.
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MARTTI LEHTINEN JA
PEKKA KARHUNEN

Sukeltaiien ia rnets5ly6rrrieslenlenveystutkirnus ll

Piiiittynyt 60-luku on ollut metsdttiissii
rajujen muutosten aikaa. Se on merkin-
nyt metsdtdiden koneistumista. Moot-
torisaha on jokseenkin tdysin syrjAyt-
tdnyt kirveen ja sahan ja tullut metsd-
tyrimiehen yleistydkaluksi. Muutokset
jatkuvat edelleen ja suuret, monitoimi-
set metsdkoneet ovat tulossa kuvaan.

Teknisten muutosten vaikutukset koh-
distuvat selvdsti my6s metsdtytimie-
heen. Hiin on voinut siirtiiii huomatta-
van osan aikaisemmin lihasvoimin suo-
rittamastaan tyiistii koneiden tehtiiv6k-
si. Samanaikaisesti hdn on joutunut alt-
tiiksi koneiden erilaisille haitallisille
vaikutuksille. Teknisen kehityksen rin-
nalla on my<is metsdtytimieskunnan ra-

kenteessa tapahtunut suuria muutoksia.
Metsiitydmiesten lukumiiSrd on jatku-
vast supistunut. Niiin on tapahtunut ni-
menomaEul tilapiiisesti tai kausiluontoi-
sesti metsdtdihin osallistuvien suhteen.
On syntSmyt uusi ammattikunta, pysy-
vissii tytisuhteissa olevat, ympdrivuoti-
sesti metsAtditii tekeviit "metsurit", joi-
den tycimenetelmiin sisdltyvdt haitalli-
set tekijiit mytis ovat vaikuttamassa
ympiirivuotisesti. Edellii mainitut sei-
kat ovat tehneet kysymyksen metsiityci-
miesten terveydestii erityisen ajankoh-
taiseksi. Lukuisat, maassarnme eri ta-
hoilla suoritetut tai kdynnissti olevat
metsiitydmiehiin kohdistuvat tutkimuk-
set ovat tiistii osoituksena.

siialan tytieldkekassa olivat jo syksys-
te 1967 liihtien neuvotelleet metsiityti-
miesten elintasoon ja terveydentilaan
suuntautuvan tutkimuksen suorittami-

tlets5tytlrn iesten teriveystutki mus
Esiteltdviind oleva metsdtytimiesten ter-
veystutkimus on osa suuremmasta ko-
konaisuudesta. Metsdntutkimuslaitoksen
metsdekonomian tutkimusosasto ja Met-
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sesta. Metsentutkimuslaitoksen kiinnos-
tuksen kohteena oli tiiydentdS aikai-
sempaa metsdty<imiesten sosiaalisiin
oloihin kohdistunutta tutkimussarjaan-
sa metsiitycimiesten terveydentilaa,
elintasoa ja asenteita kuvaavalla tutki-
muksella. Metsdalan tyiieliikekassan
pyrkimyksend on keriitii tietoja tydssd
kiiyvien metsdtycimiesten terveydenti-
lasta. Niiden katsottiin olevan avuksi
sekd ennen vanhuuseldkeiiin saavutta-
mista tydkykynsl menettiineiden met-
siitytimiesten eliikeratkaisua harkittaes-
sa ettd toisaalta heidiin kuntoutusedel-
lytyksiiiiin ja -tarpeitaan tutkittaessa.
Metsdntutkimuslaitoksen ja Metsiialan
tydeldkekassan yhteisty<ind laadittiin
ohjelma metsiityiimiesten elintaso- ja
terveystutkimukseksi. Sen esikuvana
oli osittain Ruotsissa v. 1967 tytieldke-
tieteellisen laitoksen toimeenpanema n.
450 miestii kdsittiinyt metsdtytimiesten
terveys- ja ty<iolosuhteiden tutkimus.
Tdssd yhteydessd eritellSSn Metsdalan
tytieliikekassan osuutena olleen terveys-
tutkimuksen tuloksia. Elintasotutki-
muksen tulokset tuo Metsdntutkimus-
laitos julkisuuteen mydhemmin.

Tutkimusaineisto
Metsdtyomieskuntaa edustavan niiyt-
teen saamiseksi suoritettu poimintame-
nettely esitetddn yksityiskohtaisesti
elintasotutkimuksen tulosten julkista-
misen yhteydessd. Otannalla saatiin
286:n mets6tycimiehen ryhmii, joka ikti-
ja aluejakautumansa suhteen vastasi
koko maan metsdtyiimieskuntaa. Ter-
veystutkimukseen osallistui 268 metsii-
tytimiestd. Heidiin ikdjakautumansa on
esitetty kuviossa 1. Piiiiosa heistii toimi
hakkuumiehind. Kuviossa 2 aineisto on

Kuvio tr

50

M E ISAT YO M IESTUTK I I.4U S

I KAJA KAUTU I'4A

10

30

20

10

50

10

30

20

10

117

7L

57

20-29 30-39 40-49 50-59 60- I

ryhmitetty moottorisahan kdytttivuo-
sien mukaisesti.

Kuvio 2

MEISATYO M I ESTUTKI MU S

MooIToRTSAHAN KAYTTtiAT KA

uA

RISAHAN

6t

43 u.

0 1-5 6-10 11-
vu0slssA

Kuvio 3 esittdd aineiston aluejakau-
maa. Kukin terveystutkimukseen osal-
listunut mies on siihen merkitty pistee-
nti kotipaikkakuntansa kohdalle. Ter-
veystutkimukseen saapuneista 268:sta
miehestd oli otokseen joutumisensa jdl-
keen vaihtanut ammattia 40 miestd.

Tutkimusohjelma

Ohjelmaan kuului terveydentilaan liit-
tyviii seikkoja kiisittelevii haastattelu,
jossa tutkittavilta kysyttiin heiddn ai-
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Kuvio 3 Tutkimustulokset
Haastattelu
Haastattelussa vastasi kysymykseen
"Tunnetteko itsenne terveeksi?" mydn-
tdvdsti 113 (420/o) ja kieltdvdsti 155
(57,50/o). Vastausten ikiiryhmittdinen
jakauma on esitetty kuviossa 4. Metsii-
tycissd oli sattunut tapaturmia 191:l1e
miehelle ja metsdtydtapaturmien koko-
naismddrd oli 335. Muita tapaturmia oli
sattunut 79:lle miehelle. Asevelvollisuu-
den oli suorittanut 254 (95 0/o) tutki-
tuista. Sota-aikaisessa asepalveluksessa
rintamajoukoissa vuosina 1939-1944 oli
ollut 93 miestii, joista noin joka kolmas
(32 miestd) oli haavoittunut sodassa.

Kuvio 4
METSATYdMIESTUTKIMUS

VASIAUKSfl XYflMYKSEENI
"TUNNEI]EKO ITSENNE TERVEEKSI ?'

-l 
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tEtsATYdMlEsrEN
ALUEEIIINE N
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kaisemmista sairauksistaan ja niiden
hoidosta, tapaturmista, haavoittumisis-
ta ja erityisesti syddn- ja verisuonisai-
rauksiin viittaavista oireista, selkiiran-
gan ja raajojen oireista, erilaisista sor-
mivaivoista sek[ moottorisahan kiiyttis-
te. Tate seurasi joukko laboratorioko-
keita ja Iiiiikiirin tarkastus. Rdntgen-
tutkimus kiisitti tavallisen rintaontelon
elinten kuvauksen (ns. iso thoraxkuva).
Verenkierto- ja hengityselinten erikois-
tutkimukset olivat samat kuin sukelta-
jatutkimuksessa. Jokainen tutkittava
kdvi my6s audiometrisessii kuulon-
tutkimuksessa, johon tarvittaessa liit-
tyi korvatautien erikoisliiiikiirin tarkas-
tus.

Verenkiertoelimistti
Suorituskyky
Suorituskyky mitattiin polkupytirdergo-

Kuvio 5
MEISATYoMIESTUTKIMUS

MA

20-29 30-39 10-49 50-59 60 -

20-?3 30-39 10-19 s0-59 50-

100

90

?0

60

50

40

30

20

10

l---l wvA egoo xpr'r/MlN. NKoBTALAINEN 600-899 KpMlMtN.

r77V' REIKKO.6OOKPM/MIN.M EI lEHTY

21



Diastolinen
verenpaine

mmHg

Iktiryhmii
20-39 (131)

Ikdryhmd
40-59 (108)

IkdryhmA
60- (29)

Yhteensii
268)

Luku-
miiiirii

o/o Luku-
mAdrd

o/o Luku-
miiiird

olo Luku-
miiiird

olo

100-109
110-119
120-

L4 10,7

0,8

0,8

10

3

5

9,3

2,8

416

5

.)

17,2

10,3

29
a

6

10,8

216

,,
1

1

Yhteensd 16 72,3 18 76,7 o 27,5 42 15,6

metrilla samalla kun rekistertiitiin rasi-
tussyddnfilmid. Kuviosta 5 ilmenee suo-
rituskyky ikiiryhmittiiin.

Verenpaine
Diastolisen verenpaineen sairaalloiseksi

DIASTOLINEN VERENPAINE

ISKEEMINEN SYDANSAIRAUS
Ikdryhmii

20-39

Luku-
mAiird

raja-arvoksi katsottiin tiissd tutkimuk-
sessa 100 mmHg. Taulukossa 1 on esi-
tetty koholla olevat diastoliset veren-
paineet ikiiryhmittiiin.

Yksittdinen korkea verenpainearvo
ei vielii oikeuta verenpainetaudin diag-

Taulukko 1

Taulukko 2

Ikdryhmd
40-59
(108)

Yhteensh
(23e)

5

.w

o/o Luku-
maara

o/o Luku-
miiSrii

olo

40oro 37,0 45 18,8Todenndkdinen sepelvaltimosairaus

Diagnoosiperusteet:
anamneesi
anamneesi * lepo-ekg
anamneesi * rasitus-ekg
lepo-ekg
rasitus-ekg

Sepelvaltimotukos 6 o'o 6 2r5

Yhteensd 3,8 46 42,6 51

182 16

5

15

5

4

15

1

2

6

6

21,3
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noosiin, koska tutkimustilanne voi jo
siniinsd nostaa verenpainetta huomat-
tavastikin.

Tdssd tutkimuksessa saatu korkean
verenpaineen prosenttinen jakauma
vastaa melko hyvin ns. Itd-Liinsi-tutki-
muksen tuloksia.

Isk e e mi n en sy d iins a ir au s

(IS)

Iskeemisen syddnsairauden miiiiritelmd
ja sen diagnostiset perusteet on esitet-
ty sukeltajatutkimuksessa.

Taulukosta 2 ilmenee ikiiryhmittiiin
iskeemisen sydiinsairauden esiintyminen
ja todenndktiisen sepelvaltimosairauden
diagnoosiperusteet.

I sk e e m in en sy d dn s a i r a u s

(IS) ja erddt riskitekijdt
Kuviosta 6 ilmenee, ettii tutkitussa ai-
neistossa on paljon ns. riskiryhmiiiin
kuuluvia henkil6it6.

Kuvio 6

u ErsArv6 u t ESIUTKIMUS
rRAAt rsxerurseu svoAusltRnuoEN ( ls)
RrsxrterUAt 40 - 59 vuorlAtLLA

t7.,77 t5
r----'I El ts

KORKEA KORKEA LIIKA- TUPAKOINTI
VERENPAINE KOLESTEROLI UHAVUUS

SeivEisti yleisimmdt riskitekijiiryh-
miit ovat veren korkea kolesterolipitoi-
suus ja tupakointi, sensijaan korkea ve-
renpaine harvinaisempi. Liikalihavuut-
ta esiintyi huomattavan viihdn.

Riskitekijtiiden jakautumisessa ei oI-
lut havaittavissa eroa IS-ryhmdn ja
muun aineiston viilillii.

Muut sydiinsairaudet
Liihinnii kliinisen tutkimuksen ja rtint-
genlciyddksen perusteella epiiiltiin syn-
nynndistd sydiinvikaa viidellii tutkitul-
la, ndist5 neljtilld I<iydtis viittasi ns. oi-
kovirtaukseen eteis- tai kammiovdlisei-
ndpuutoksen kautta. Todenndktiisesti
merkitsevid ltippiivikoj a todettiin nelj til-
I5 tutkittavalla. Lisdksi todettiin yh-
teensd seitsemiillti henkiltillii vdhiimer-
kityksellisid syddmen muodon muutok-
sia. - Kaikissa ndissd tapauksissa ke-
hotettiin l<iyd<is mytihemmin tarkistut-
tamaan paikallisella tiidktirilld.

Hengityselimistti
Keuhkojen rcintgenkuvaus ei osoitta-
nut yhdelldkddn tutkituista aktiiviin
keuhkotuberkuloosiin viittaavia muu-
toksia. Mainittakoon, ettd v. 1964 Met-
sdalan ty<ieldkekassan Kainuussa ja
Pohjois-Karjalassa metsiitycimailla suo-
rituttamissa rtintgenkuvauksissa todet-
tiin mainitunlaisia muutoksia ldhes 1

0/o:lla tutkituista (13 miehelld 1.441:std
kuvaukseen osallistuneista). Keuhkojen
tai keuhkopussin arpia havaittiin 34:ll5
miehellS ja rtintgenologisia merkkejii
keuhkojen laajentumasta samaten 34:
Ilti tutkituista. Noin 10 0/o:lla tutkituis-
ta todettiin keuhkojen toimintakokees-
sa lievid hengitystoiminnan hiiiritjitii.
Vain 1 0/o:11a oli kysymys merkittiivds-
tii keuhkojen toiminnan vajauksesta.

Tdrindsairaudelle ominaiset sormioireet
haastattelutietojen perusteella
Moottorisahaa kiiyttiivillii metsdtytimie-
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Taulukko 3
METSATYUMIESTUTKIMUS

SONMIOIREET

Valkeat sormet Muut vArimuutokset Puutuminen

Lukum. olo Lukum. olo Lukum.

56 42,7 16 76

o/o

58,0

58 53,7 25

Yht.

hillii on todettu esintyven ammattitau-
diksi katsottavan tdrindsairauden oirei-
ta. Moottorisahan tdrinii johtuu erikoi-
sesti yliraajoihin ja sen on todettu
vaikuttavan haitallisesti nimenomaan
verisuoniin ja hermokudoksiin. Kiisien

Kuvio 7

MEisATyOMtESTUTKtMUS vALKorsET soRMET
Ei:r']AEt E=: LrEvA VA IKEA

23,1 86 79,6

6,8

puutuminen, huono kylmtin sieto sekii
ajoittaiset sormien v6rimuutokset ja
kohtauksittain sormien muuttuminen
valkoisiksi, "kuolleiksi", ovat tiirindsai-
raudelle ominaisia.

Mainittuja oireita voi joskus esiintyd
mycis henkiltiillti, jotka eivdt joudu
kiiytttimdiin tdriseviii tytikaluja. Ike-
ryhmittiiinen sormioireiden esiintymi-
nen ja niiden vaikeusaste on kuvattu
taulukossa 3.

Luonteenomaisimpana tdrindsairau-
den oireena on pidetty valkosormisuut-
ta. Tdmdn esiintymistd ikii- ja mootto-
risahankdyttriryhmissd kuvataan ku-
viossa 7. Haastatteluissa kylmti sdii
osoittautui selviisti sormioireita laukai-
sevaksi tekijiiksi. Sormivaivoja esiintyi
jonkin verran enemmdn vasemmassa
kuin oikeassa kddessd. Erilaisia sormi-
oireita koko aineistossa esiintyi yhteen-
sii 200:Ila miehelld (70 0/o), joista 79 piti
sormivaivojaan vaikeina ja 121 lievind
tai merkityksetttiminii. Sormivaivoista
oli aiheutunut joskus tytikyvytt<imyyttii
19:11e miehelle eli noin 10 0/o:1le sormi-
vaivoista kiirsiville. Sormioireiden ja
tutkimusldydtisten vertailussa ei voitu

80

60

to

I{ARYHMA
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IXARYHMA
/.0 - 59

0 1-5
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osoittaa yhteyttd toisaalta sormivaivo-
jen, toisaalta tutkittujen syddmen ja
verisuoniston tilan, verenpaineen, veren
kolesterolipitoisuuden eikti heiddn tu-
pakointitapoj ensa vdlilld.

Kuulotutkimus
Korvalddkiirien tarkastuksessa todettiin
krooninen vuotava korva tai sen leik-
kausjiilkitila kahdeksalla miehelld,
tiiyskuurous kahdella ja ilmeinen otos-
keroosi kahdella. Audiometrinen kuu-
lotutkimus tehtiin 267:lle miehelle.
Kuulokiiyriiliiyddsten perusteella hei-
diit jaettiin neljiiiin ryhmiidn sukelta-
jien terveystutkimuksen yhteydessii
esitetyin perustein.

Jaottelun mukaiset sisdkorvatyyppi-
set kuulomuutokset on ikdluokissa 20-
39-vuotiaat jaettu ryhmiin moottorisa-
hankiiytttivuosien suhteen ja esitetty
audiogrammaltiydtikset ndissii. Kuvio I
osoittaa, ettii nuorten iktiryhmissi me-
luvammojen esiintyminen ja niiden vai-
keusaste niiyttiiii olevan suhteessa
moottorisahan kiiyttdaikaan vuosissa
Iaskettuna. Moottorisaha ei kuitenkaan

Kuvio 8
uErsA16xtEsurxtxus

ktw.hh.U. m;nrir.t tuuhlutokd

I

ndytd olevan yksinomainen melun liih-
de mets6ttiissii. Sen osuuden miiiiritte-
leminen edellyttiiisi, ettd tiedettiiisiin
kunkin metsdtyiimiehen osalta tarkka
moottorisahan kiiynnissSoloaika.

Selkiiiin ja raajoihin paikallistuvat
oireet haastattelutietojen mukaan

Haastattelussa kysyttiin tutkittavilta,
onko hei116 ollut usein jdykkyyttd, ki-
pua, siirkyii tai vdsymystii seliissd tai
kipua, siirkyd tai jiiykkyyttA niskassa,
kdsivarsissa ja jaloissa. Mytinteisessii
tapauksessa vaivojen tarkka sijainti
merkittiin ihmisruumista esittiivSSn
piirrokseen ja vaivan laatua pyrittiin
tarkentamaan lisiikysymyksin. Edelld
mainitunlaisia subjektiivisia vaivoja
selkiirangan- ja raajojen alueella oli
kahden viime vuoden aikana esiintynyt
noin 75 o/o:lla koko aineistosta. Vaivo-
jen sijainnin mukaiset esiintymistihey-
det olivat seuraavat: yliiraajat 32 0/0,

alaraajat 37 olo, kaularanka 23 0/0, rin-
taranka 9 0/0, Ianne- ja ristiselkii 47 olo.

Lanne- ja ristiselk6vaivat kuvattiin
yleensd jomotukseksi tai jomottavaksi
sdryksi tai liikkuessa tuntuvaksi ki-
vuksi.

Selkiiranka- ja raajaoireet tuntuivat
jatkuvina 30 o/o:lla, toistuivat usein 35
0/o:11a ja olivat esiintyneet vain kerran
5 o/o:Ila tutkituista. Ldiikdrin hoidossa
vaivojen vuoksi oli ollut 14 0/o ja sai-
raaloissa 3 0/o tutkituista. Vaivat olivat
kahden viime vuoden aikana haitanneet
tydntekoa noin puolella koko aineistos-
ta. Lannerangan ja yldraajojen oireet
ika- ja moottorisahankiiyttciryhmissA
esitetiidn kuviossa 9 ja 10.
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Kuvio 9

METSiiTYdM IESTUTKT MU s

Kuvio 10

uetsAtvdu rEStut rr uusLANNERrsTrsELKAvarvar JA
MooTtoRrsaHAN XAYTToAI(A

MOOTTORISAHAN
KiYTToaTKA

KAstvARslvarval JA MoortoRtsaHAN KAYTTdAtKA
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jetkotutkimus tai hoito
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Muuhun ammattiin siirtyneet
metsEtydmiehet
Otokseen joutumisen ja tutkimuksen
suorittamisen vdlisend aikana oli koko
aineistosta siirtynyt muuhun ammattiin
40 metsiitytimiestd. Heiddn terveydenti-
lansa ei olennaisesti poikennut muista
tutkituista.

ci to imcnpitciti

Kuvio 11

METSATY6MIEST UTKIMUS

TUTKIMUSTEN JALKEISET TOIMENPITEET
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Tutkimuksen jiilkeiset toimenpiteet
Tutkituille liihetettiin tiedot tutkimus-
tuloksista ja tarvittaessa kehotus kddn-
tyii jatkotutkimuksen tai hoidon vuok-
si liidkdrin tai sairaalan puoleen. Jelki-
toimenpiteiden perusteella aineisto ja-
kautui kolmeen ryhmeen, jotka on tar-
kemmin esitetty sukeltajien terveystut-
kimuksen yhteydessii. Kuvio 11 esittiiii



aineiston jakauman tutkimuksen jel-
keisten toimenpiteiden suhteen.

Yhteenveto

Haastattelutiedoissa kiintyy huomio
siihen, ettd suuri osa metsetydmiehistii
ei tunne itse66n terveeksi. Haastatte-
lussa kdvi ilmi mycis metsdtycimiehen
suuri tapaturma-alttius.

Pidosa tutkituista toimi moottorisa-
haa kiiyttiivind hakkuumiehinii.

Fyysinen suorituskyky oli hyvd nuo-
rissa ikiiryhmissd ldhes kaikilla tutki-
tuista, 50-59-vuotiailla 1/3:lla ja yli
60-vuotiaista vain noin 7 0/o:11a. Iskee-
minen sydiinsairaus todettiin koko ai-
neistossa lll:lla tutkituista (25,8 o/o).

20-39-vuotiaiden ryhmdssd tautia ha-
vaittiin noin 4 0/o:11a, 40-59-vuotiaiden
ryhmdssd yli 40 0/o:1la ja yli 60-vuoti-
ailla yli 60 0/o:lla. Iskeemisen syddnsai-
rauden erdistii riskitekijtiistii metsdtyti-
miesten keskuudessa yleisin oli tupa-
kointi. Kaikissa ikdryhmissd noin 2/3
miehistii poltti tupakkaa. Veren korkea
kolesterolipitoisuus todettiin yli 1/4:lla
tutkitusta. Korkeata verenpainetta
esiintyi metsiimiehillii huomattavasti
viihemmiin kuin vastaavassa sukeltaji-
en ryhmissii. Liikalihavuus oli mets5-
tydmiesten keskuudessa erittdin harvi-
naista. Tutkituista vain neljii oli liika-
Iihavaa.

Hengityselimisttin sairauksiin viittaa-
vat oireet olivat metsdtydmiehillti ta-
vallisia. Keuhkojen toimintakokeissa
sensijaan selvi hengitystoiminnan va-
jaus o1i harvinaista. Rdntgentutkimus
ei osoittanut ainoallakaan tutkituista
aktiiviin keuhkotuberkuloosiin viittaa-
via muutoksia.

Aineistossa esiintyi erilaisia sormioi-
reita 200:11a miehellii. Heistii 60 0/o:1la

vaivat olivat lieviii tai merkityksettti-
miii ja 40 o/o:lla vaikeita. Joka kymme-
nennellS sormioireista kdrsivdllii vaiva
oli aiheuttanut joskus tydkyvyttrimyyt-
td. Sormioireet, etenkin ns. valkosor-
misuus, yleistyi selvdsti iiin ja mootto-
risahan kdyttiivuosien mukaan. Mootto-
risahaa kiiyttiimiitttimill6 sormioireet
olivat harvinaisia.

Kuulotutkimus osoitti sisiikorvatyyp-
pisten kuulomuutosten lis5Sntyvdn
metsdtytimiehillii iiin mukana. Nuorten
ikdryhmdssd muutosten esiintyminen
ja niiden vaikeusaste ndyttiiii olevan
suhteessa moottorisahan kdytttivuosiin.

Haastattelutietojen mukaan kolme
neljdstA tutkimukseen osallistuneista
kdrsi selkdrangan tai raajojen alueelle
paikallistuvista vaivoista. Ndmd oireet
esiintyivdt yleisimmin eli noin puolel-
la tutkituista lanneristirangan seudus-
sa. Selkiioireilla ei ollut suhdetta moot-
torisahan kdytt<i<in.

Otokseen joutuneista mets6tyiimie-
histd 40 oli ennen terveystutkimukseen
saapumistaan enndttiinyt vaihtaa am-
mattia. Heiddn terveydentilassaan ei
ollut olennaisia eroja muuhun aineis-
toon verrattuna. Tutkimuksen vaati-
mien jatkotoimenpiteiden suhteen neh-
dddn metsiitydmiehillii selviisti iiin sai-
rauksia ja tytikyvytttimyyttti lisiiiivii
vaikutus.

Yleisvaikutelmana voidaan todeta,
ettd metsiitydmiehillii kansansairautem-
me, valtimonkovetustaudin aiheuttama
iskeeminen sydiinsairaus, on varsin
yleinen. He joutuvat nykyisin tyiissiiiin
alttiiksi melun ja tiiriniin haittavaiku-
tuksille. Heillii voidaan todeta ammatti-
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taudiksi katsottavan tiirindsairauden
oireita ja heillii esiintyy meluvammal-
le ominaisia kuulomuutoksia. Metsd-
tydmiehilld on paljon erilaisia selkii- ja
raajatuntemuksia, jotka ndyttdvdt ole-
van ominaisia kaikille raskaan ruumiil-
lisen tytin tekijtiille. Tutkimuksen va-
lossa n5yttdd perustellulta, ettd uusien

metsdtytihtin tulevien miesten tervey-
dentila ja soveltuvuus ammattiin sel-
vltettdisiin liiiikdrin tarkastuksella en-
nen tytihiin ryhtymistii ja ettii metsd-
tycimieskunta kokonaisuudessaan tulisi
mddrdaikaisten terveystarkastusten pii-
riin.
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LAURI KOIVUSALO

Vakuutusoikeuden p55t6ksi5

PiiSttis n:o 438/70/1263;
annettu 25. 11. 1970
Eldkelaitos oli 13. 2. 1968 antamallaan
pdiittiksellti mydntiinyt 2. 9. 1943 syn-
tyneelle P.K.H:lle LEL:n mukaista tyti-
kyvytttimyyseldkettd vuoden 1966 an-
sioiden perusteella 79,70 markkaa kuu-
kaudessa 16. 8. 1966 alkaen 31. 12. 196?
saakka. P.K.H. oli ansainnut LEL:n
alaisissa ttiissii 767,57 markkaa vuonna
1963 ja 1 300,50 markkaa vuonna 1966.
Eldkelautakunta, jolta P.K.H. haki
muutosta eldkkeen suuruutta koskeval-
ta osalta, jdtti eldkelaitoksen pddttiksen
voimaan.

Eldkelautakunnan piidtcikseen P.K.H.
haki muutosta vakuutusoikeudelta, jo-
ka 14. 11. 1968 antamallaan piiiitdksel-
lii hylkiisi valituksen katsoen, ettd tyti-
kyvytt<imyyseldke oli oikein miiiiriitty.

P.K.H:n haettua tyiikyvyttdmyyselii-
kettii my6s 31. 12. 1967 jiilkeiseltii ajal-
ta eliikelaitos oli 28. 1. 1969 antamal-
laan piiiitdksellii mydntiinyt hiinelle
LEL:n mukaista tytikyvytttimyyseliiket-
tii edellii mainittujen vuoden 1966 an-
sioiden perusteella 92,61 markkaa kuu-

kaudessa 1. 1. 1968 alkaen 31. 3. 1969
saakka. Ttihtin pdiitdkseen P.K.H. haki
muutosta eliikelautakunnalta eliikkeen
suuruutta koskevalta osalta. Koska ky-
symys P.K.H:n tycikyvytttimyyseliik-
keen suuruudesta oli ratkaistu vakuu-
tusoikeuden 14. 11. 1968 antamalla piiti-
ttiksellii, eliikelautakunta jiitti valituk-
sen tutkimatta.

P.K.H. haki eldkelautakunnan pee-
tcikseen muutosta vakuutusoikeudelta,
joka katsoi, ettei ollut esitetty syytii
muuttaa eldkelautakunnan pddtcistii.

ElSkepAdtciksen oikeusvoimakysy-
mystd, jota edellii oleva pddttis koskee,
on kdsitelty aikaisemmin Tytieliike-leh-
dessd. (VO:n piiiitiikset n:ot 2991/65/387,
t495166/1239 ja 3727167/1318, julkaistu
Tycieliike-lehdessd mainitussa jiirjestyk-
sessd n:oissa 3166, 2167 ia 2170). Ktisitel-
tiivdn5 oleva pddttis vahvistaa eldke-
piititdksen oikeusvoimasta sitd kdsitystS,
johon edelld mainituissa Tyiieliike-Ieh-
den kirjoituksissa on viitattu. Vakuutus-
oikeuden kanta niiyttiiii nimittiiin o1e-
van, ettd eliikepiiiitds saavuttaa oikeus-
voiman ainoastaan siinii tapauksessa,
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ette eliikelautakunta tai vakuutusoi-
keus on eldkelaitoksen annettua asias-
sa ratkaisunsa tutkinut asian ja anta-
nut siind oman piidtdksensd. Pelkiillli
eldkelaitoksen piiiitdksellii ei samaa
asiaa uudelleen kiisiteltdessd ole sellaista
sitovaa vaikutusta, jota oikeusvoima
edellyttiid. Toisin sanoen eldkelaitos ei
voi jiittiiii hakemusta tutkimatta, siIIS
perusteella, ettii se jo kertaalleen on
asiassa antanut ratkaisunsa.

EdellS olevasta pddttiksestii ei ilmene
ratkaisun tarkempia perusteluja. Va-
kuutusoikeuden noudattaman kiiytiin-
ndn perusteella niiyttiiii kuitenkin il-
meiseltd, ettd eldkelaitoksen yksityis-
oikeudellinen luonne, ja se, ettii ne ta-
vallaan antavat ratkaisun omassa asias-
saan, olisivat painavimmin vaikutta-
neet vakuutusoikeuden kannanottoon.

Piiiitiis n:o 7532/701371:'
annettu 25. 3. 1971

T:n kaupungista oleva 19. 11. 1928 syn-
tynyt arkkitehti T.I.K., joka toimi tek-
nillisen oppilaitoksen Iehtorina ansai-
ten tdssd tyiissd vuoden 1969 aikana
29 479,04 markkaa, oli Eldketurvakes-
kukselle 5. 2. 1970 tehdyssd hakemuk-
sessa anonut vapauttamista YEL:n mu-
kaisesta vakuuttamisvelvollisuudestaan.
YEL:n mukaisiksi tyrituloikseen T.I.K.
oli ilmoittanut 24 000 markkaa vuodes-
sa. Eldketurvakeskus oli 6. 3. 1970 teke-
m?illiidn piiiitdksellii, koska T.I.K:n
YEL:n mukaisesti arvioidut tydtulot
olivat enemmdn kuin neljdnnes hdnen
muista eliikkeeseen oikeuttavista tyti-
tuloistaan ja kun hiinen muuhun ansio-
ty<ihcin perustuvaa lain tai julkisen eld-
kesSSnncin mukaista eldketurvaansa ja
tdhiin liittyviiii hdnen omaistensa per-

he-eldketurvaa ei voitu pitiiii riittiivii-
nd, YEL:n 3 $:n 1 momentin sekd
YEL:n 3 $:n ja MYEL:n 4 $:n sovelta-
misesta ?. 11. 1969 annetun sosiaali-
ja terveysministeritin piiiittiksen 1 $:n
nojalla hyliinnyt hakemuksen. ElSke-
Iautakunta, jolta T.I.K. haki muutosta,
kumosi Eldketurvakeskuksen pdiitdksen
ja vapautti T.I.K:n YEL:n mukaisesta
vakuuttamisvelvolisuudesta 1' 1. 1970-
3L. 12. 1974 vdliseksi ajaksi. Pddttistiiiin
eliikelautakunta perusteli silld, ettd
T.I.K:IIa muun kuin YEL:ssa tarkoite-
tun ansiotytinsd perusteella o1i lain tai
julkisen eldkesddnntjn mukaan oikeus
sellaiseen eldketurvaan, ettd sitd samoin
kuin hdnen omaistensa perhe-eliiketur-
vaa oli pidettdvd riittiivdnii.

Tdhtin pddttikseen Eldketurvakeskus
haki muutosta vakuutusoikeudelta, jo-
ka katsoi, ettei ollut esitetty syytii
muuttaa eldkelautakunnan piidttistii.

Muun eldketurvan riittiivyyttii mliii-
riteltiiessd on Eldketurvakeskuksen
piiiitiiksissd liihdetty siit6, ettd riittiivd-
nd on pidettiivii sellaista eldketurvaa,
joka on 40 prosenttia asianomaisen hen-
kil6n kokonaistuloista. Tiilltiin ei kui-
tenkaan kokonaistuloissa ole otettu
huomioon enempiiS kuin 50 000 mark-
kaa vuodessa. Yhdenmukaisen linjan
saavuttamiseksi on tiillaista kdytiinttiii
pidetty perusteltuna. Vakuutusokeus
niiyttiiti kuitenkin omaksuneen asiassa
toisenlaisen kannan, koska se ei ole hy-
vdksynyt edelld kerrotussa tapauksessa
noudatettua 40 prosentin sdiinttjii. [-
meisesti vakuutusoikeus asettaa yksiltil-
liset niiktikohdat etualalle eldketurvan
riittdvyyttd arvioitaessa ja ratkaisu jdd
ndin ollen tehtiivdksi erikseen kussakin
yksittiiistapauksessa.
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Uulisia Hollannista
Toisaalla lehdessdmme on selostettu
hollantilaisten nykyistii sosiaaliturvaa,
mm. sikiiliiistii tydeliikejiirjestelmiiii.
Kesdkuun alussa Eldketurvakeskus sai
vieraikseen kaksi tdmdn jiirjestelmdn
edustajaa, Willem van Leeuwenin
ja Herman Wagenvoortin, jotka
muutaman pdivdn ajan tutustuvat Suo-
men tycielSkejtirjestelmddn. Vieraat
edustavat Hollannin ammattialoittais-
ten eldkekassojen yhteistydelintd; van
Leeuwen on sen pddsihteeri ja \iy'agen-
voort hallituksen jdsen. Pddtoimenaan
molemmat ovat eldkekassojen toimitus-
johtajia.

Vieraat kertoivat, ettd muutama viik-
ko sitten ovat tycimarkkinaosapuolet
Hollannissa sopineet keskeniiiin siirty-
misestd uudenlaiseen jdrjestelmiidn noin
neljdn vuoden kuluessa. Tycieliikkeistd
sdddetdiin uusi laki, joka mddrdd an-
sioihin suhteutetun elSketurvan pakol-
liseksi kaikille palkansaajille - myds
nii115 muutamilla ammattialoilla, joilla
tydeldkevakuutusta ei vield oIe nykyi-
sen systeemin mukaan julistettu pa-
kolliseksi. Laki tulee myiis mdiirittele-
mddn eldketurvan pakollisen minimi-
tason samaan tapaan kuin esim. meilld
TEL. Tavoitteena on eldketaso, joka yh-

Kaupunkia katseltaessakin puhe kiiiintyi aina viilillii, eliikekysymyksiin. Kuvassa toimitus-johtajatWillemvanLeeuwen(iiiirimm.vas.)iaHermanWagenvoort(oik.)ovatpy-
siihtyneet esittiimiiiin havaintojaan fil. maist. Jouko Janhuselle ja os.pflilll. Margaretha
Aarniolle, jotka El[keturvakeskuksessa liihinnil vastaavat ulkomaisten jiirjestelmien
seuraamisesta.
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dessd kansaneldkkeen kanssa merkitsee
65 tai 70 0/o palkasta, minimipalkkalai-
silla kuitenkin 100 0/0. Nykyinen haja-
sijoitettu organisaatio tullaan sdilyttii-
mddn. Piiiipaino tulee olemaan ammatti-
aloittaisilla eldkekassoilla, mutta tycin-
antajille jtid valinnanvapaus jdrjestiiti
tyrintekijdidensd eldketurva myds muul-
la tavoin, kunhan se tdyttdd lain md6-
rddmdt vdhimmdisehdot.

Suomessa vieraat olivat erittdin kiin-
nostuneita Eldketurvakeskuksen kes-
kusrekisteristii, sanoivatpa olevansa
"aikalailla kateellisia". Hollannissa ei
ainakaan toistaiseksi ole vastaavaa re-
kisteriS, vaan eri elSkelaitoksissa ker-

tyneiden eldkeoikeuksien selvittely ta-
pahtuu perdstdpdin eldkehakemuksen
kdsittelyn yhteydessd. Tiimd on toisi-
naan tuottanut vaikeuksia etenkin les-
keneldketapauksissa, koska leski ei aina
ole kovinkaan hyvin selvillii miesvaina-
jansa tycihistoriasta. Toinen seikka, jo-
hon he kiinnittiviit erityistd huomiota,
oli tyrittdmyysajan huomioonottaminen
eliikkeeseen oikeuttavana samoin kuin
uusin eliikemuotomme tycittcimyyseliike.
Ajatuksen siitd, ettii tytitttimyysvakuu-
tus maksaisi eldkevakuutusmaksut tycit-
ttimyysajalta, he sanoivat vievdnsd tu-
liaisina Hollantiin.
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vastauksia

s
Ottaen huomioon eldkepalkan olennai-
sen vaikutuksen eliikkeen m56r66n ja
sen, ettl hakijat eivlt yleensii tiedii
TEL:n 7 $ 2 mom:n mukaista tarkistus-
mahdollisuutta, eikti asiaa voisi hoitaa
esimerkiksi hakemuslomakkeeseen si-
siillytettiiviillii kysymyksell6: "Onko
palkkanne viime vuosina alentunut ja
mistd syystii?" tms.

Porttivahti
ElH,keturvakeskus vastaa:

TEL 7 $:n 2 momentin tarkoittama
palkantarkistusmahdollisuus liittyy ai-
noastaan TEL:iin ja on rajoitettu kos-

kemaan viimeistd TEL:n alaista tydsuh-
detta. Ndin ollen kysymys olisi useissa
tapauksissa hy<idyttin.

Myds puhtaasti teknisesti on selkedn
kysymyksen muotoilu asiasta vaikeaa.
Parhaimmillaankin kysymyksen kdyt-
tddnotto aiheuttaisi lukuisasti viiiirin-
kiisityksistii johtuvia tarpeettomia il-
moituksia, jotka hidastaisivat hakemus-
ten kdsittelyii. Niiin olisi ilmeisesti sil-
Ioinkin, kun kysymys esitettdisiin eh-
dotetussa muodossa.

On mycis huomattava, ettl useilla
eldkelaitoksilla on tydsuhteen piiiitty-
misilmoituslomakkeissa nimenomaan
kysymys siitd, onko tytintekijiin palk-
ka tytisuhteessa alentunut viime vuosi-
na. Eliikelaitoksilla on myds tiedossa
aikaisemmin maksetut palkat kalente-
rivuosittain eriteltyind. NSmii perusteet
puoltanevat kiisitystii, ett6 eliikehake-
muslomakkeeseen ei ole syytd ottaa pal-
kantarkistusmahdollisuutta koskevaa
kysymystS.
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If,ielinl6 opi s keliiael5kkeesl5

ElSketurvaa opiskelijoille ehdottaa E15-
kejdrjestelmiikomitea 1. 6. valtioneuvos-
tolle jiittiimrissddn VII osamietinntissd.

Ehdotuksen mukaan tyiikyvyttcimiit
18-2?-vuotiaat opiskelijat saavat opis-
kelijaelSkkeen ja heiddn perheenjdsen-
tensd turvana on perhe-eliike. Opiske-
lijaeliikkeen suuruus m6Srdytyisi saa-
vutetun koulutustason mukaan. On
muodostettu neljd eliikeryhmdii, joiden
mukaan maksettavat elSkkeet vaihtele-

vat eliikeryhmdstii riippuen 250-800
mk/kk.

Opiskelijoiden eldkejdrjestelmddn tu-
lisi 160 000-170 000 opiskelijaa. Keski-
mddriiinen kuukausieldke olisi vajaat
350 markkaa, jota sitten kansaneldke
tiiydentdisi. Kustannukset on alussa ar-
vioitu miljoonaksi markaksi vuodessa.
Tasapainotilassakaan ne eivdt ylittdne
7 miljoonaa markkaa.

Eldketurvakeskuksen tuloaan ollut asu-
tushallituksen esittelijiinii ja valtio-
konttorin asiamiehenii.

Valvontatoimiston p6iilliktiksi on ni-
mitetty hovioikeuden auskultantti Lau-
ri Koivusalo (29). Hein on tullut
El6keturvakeskuksen palvelukseen 1. 4.
1970. Hdn on aikaisemmin toiminut
esittelijdnii sosiaali- ja terveysminis-
teritjn kansaneldke- ja sairausvakuutus-
asiain tarkastuslautakunnassa.

ElSkelunvakeskus

Eliiketurvakeskuksen lainopillinen
osasto on 19. 5. jaettu eldketoimistoon
ja valvontatoimistoon. Eliiketoimiston
tehtdviin kuuluu yleis6n neuvonta ja
eliikehakemusten kiisittely. Valvonta-
toimiston tehtiiviinii on neuvoa ja val-
voa eldkelaitoksia ja vakuuttamisvel-
vollisia.

ElSketoimiston piidllikiiksi on nimi-
tetty varatuomari Pentti K o i v i s t o i-
n e n (29). Hdn on tullut laitoksen pal-
velukseen 1. 8. 1966. Hdn on ennen
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Uusia yleiskinieilS

Yleiskirje n:o 7171 koski TEL:n mukai-
sen hyvikkeen miiiirdiimistd eldkejdr-
jestelyn viivdstyessd. Kirjeen jakelu
tapahtui kaikille tytieldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 8/71 koski Eliiketurva-
keskuksesta saatavia pddttislomakkeita.
Jakelu oli sama kuin edelliselld.

Yleiskirje n:o g/71 koski yleisen perhe-
eliikkeen korotusta. Se jaettiin tydeld-
kelakien mukaista toimintaa harjoitta-
ville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 10/71 sisiilsi hallituk-
sen esityksen erdiden lakien muuttami-
sesta. Yleiskirje jaettiin kaikille tyiield-
kelaitoksille.

Yleiskirje n:o 11/71 sisdlsi hallituk-
sen esityksen MYEL:n muuttamiseksi.
Jakelu oli sama kuin edelliselld yleis-
kirjeelld.

Yleiskirje n:o 12 sisdlsi ilmoituksen
huoltoapulain muuttamisesta ja tdstd
eldkelaitoksille aiheutuvista toimenpi-
teistd. Jakelu oli tydeldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 13 sisiilsi ohjeita el5ke-
ratkaisuja koskevasta tietoliikkeestd.
Yleiskirje jaettiin tytieldkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-
toksille.

Yleiskirje n:o 14 selosti lapsikorotuk-
sen maksamista ja MYEL:n isdnndn
eldkkeen puolittamissddnniiksen poista-
misesta aiheutuvia toimenpiteitii. Jake-
lu sama kuin edelld.

Yleiskirje n:o 15 tdydensi tytisuhde-
kortilla tehttiviti ilmoituksia koskevia
ohjeita. Jakelu oli tytielSkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-
toksille.
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Tietofa ty6el5kkeen saalista
ElSketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-eldkelaitosten mytintiimien 31. 3. 19?1 voimassa olevi eldkkei-
den lukumdtiriit ja eliikkeiden keskimiiiirdtseuraavan taulukon mukaiset.
Vanhuuselflkkeet

41 934
1 608
5 550

15 613

320
52

t2l

248
298

46
r '18

160
263

40
OJ

149
2L9

39

200

Tytikyvytttimyyseliikkeet

Eliikkeen mytintdjA
Eldkkeensaajia

Miehet YhteensA

293
283

81
134

221
264

62
130
176

Vanhuus- ja tydkyWtttimyyseliikkeet

Liseksi edellisiste sai TEl-lisaelakette 1 011 vanhuuselakkeensaajaa keskimeerin 489 mk/kk ja 602
tydkyvyttomyyselekkeensaajaa keskimeerin 372 mk/kk.
Perhe-elEkkeet

Edellisiin kesklmeerin siseltymettomien TEL-Iisaetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumeare oli
571 ja kesklmeAre 406 mk/kk. Tate perhe-elekett5 sai 558 leskee ja 483 lasta.

Eldkkeen mydntdjd
Keskimddr. eliike mk/kk

Miehet I Naiset lYhteensii Miehetl Naiset I faim<i
Eliikkeensaajia

29 515
3 609
I 810

316
379
364

158
160
169

240
290

TEl-eltikelaitokset .....
Eliikevakuutusyhtidt
Eldkekassat
ElAkestidtitit

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

t4 721
1 315
5 432

t4 794
2 294
3 3?8

21 468
997

2919
L4 t62

20 466
611

2 631
1 451

Kaikki 30 546 25 159 64 705 235 145

Naiset
Keskimiiiir. eliike
Miehet I Naiset Kaikki

59 468 196 13540 106 19 362

TEl-eliikelaitokset .....
Eliikevakuutusyhtirit
ELdkekassat
Eldkesdiiticit

Kaikki

281
JJJ

t42
't 67
181

209
241
269

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

11 519
905

3 361
15 785

597
1 641

22 083

t2 443
1118
1 956

15 517
247

1 376
2 222

23 962
2 023
5 317

31 302
844

3 017
24305

Eldkkeen my<intdjd
Eiiikkeensaajia Keskimdiir. eldke mk/kk

Miehet Naiset Yhteens:i Miehet Naiset Kaikki

26 240
2220
8 793

27 237

5 334

53 4t7
5 632

t4 127

300
360

151
t62
t74

224
240
282

TEl-eldkelaitokset .....
Eldkevakuutusyhtirit
Eliikekassat
Eliikesiiiitiiit

TEl-eliikelaitokset yhteensri
YEL-el6kelaitokset .
MYEL-elSkelaitos
LEL-eldkelaitokset .

I(aikki tyrielSkelaitokset

37 253
1 594
4 560

36 245

35 983
858

4 00?
3 673

73 236
2 452
8 567

39 918

315
306

62
129

155
250

40
85

237
287

52
t25
189

Eliikkeen mycintiijd Elekk.
lukum.

Keskim.
eliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket
TEL-elHkelaitokset

Eliikevakuutusyhtirit
Eldkekassat
El5kes55ti6t

TEl-eldkelaitokset yhteens5
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos .

LEL-elAkelaitokset

2L9
247
225
222
2Lt

59
102

Yhteens?i

7 6t2
611

2 630
10 853

402
529

6 105

7 113
538

2 429
10 080

375
503

5 789

4 819
439

I 2t4
6 472

351
688

5 469

11 932
977

3 643
16 552

726
1 191

11 285
17 889 1?6 16747 13 007 29 754

79 652 44 52t t24 t73 216 141

Lapset



English Surnrrranies

Social package on the launching pad

(Editorial on pp. 3-4)
Changes in Finnish pension legislation are
about as frequent as count-dorvns in the
space programmes of the great powers. Our
social packages do not measure up to the
price class of the lunar voyagers, but in
relative terms amount to an equal slice of
the national income.

In the negotiations of autumn 1970 the
Iabour market organisations in the norv
customary way made pension improvements
a part of the wage settlement. They seemed
to have aimed at the filling of various gaps
and making the system more effective
perhaps because there are no longer holes
like moon craters in the pension protection
of the country. In future, when work
contracts of one month are covered by
TEL and the age limit of 18 is abolished,
the employee's pension protection will be
more complete. A person who becomes
unemployed in clC age will begin to get
a pension. The subsistence oI a pensioner
that supports a child will improve when
the pension increases, for younger pen-
sioners are often close to the level of job
pensions. In addition to these, the four most
important reforms, the social package this
time includes also a number of technical
changes.

Much planning work is necessary for
the implementation of pension protection
reform, as for everything nerv. It has been
in progress since the autumn at the Ministry
for Social Affairs and Health. As the bill
is now before Parliament, the Central Pen-
sion Security Institute and pension estab-
lishments have been able to start their own
planning work. It is to be hoped that the
old proverb "a job well planned is a job
half done" will apply in part also now. But
there will be little time for work on the
practical details even if, as in space pro-
grammes, electronic computers are used.

The application of changes in the law is
comparable also in another way with at-
tempts to take the moon. Although some

may rise above others in the public eye,
these cosmonauts cannot achieve much by
themselves. Smooth cooperation and the
effective interchange of information are
needed. Some pension establishments have
in fact already been in contact with pen-
sioners who support a child. The population
register officials have cooperated flexibly
by issuing new documents for the author-
ities. Negotiations betrveen labour author-
ities and the Central Pension Securitv
Institute have started; the National Pen-
sions Institute is also participating. Working
teams are preparing information material,
instructions and blank forms.

Haste characterises the work of pension
establishments in early summer. The ob3ect
is to deliver the new benefits to bene-
ficiaries immediately, at the beginning of
July if the act has been issued by that time.
I-or pension improvements the time avail-
able is really short, ends for most matters
in July, immediately the laws are promul-
gated. It is to be hoped that instead of
reaching Mars we do not sink in the At-
Iantic Ocean. It will take three years to
reach the planet, but the pension pro-
tection development programme need not
wait that long for nerv events. The National
Pensions Institute will begin to pay out ex-
servicemen's pensions in September and the
bills to raise work income in order to
improve the pension protection of farmers
are planned for the turn of the year.

Changes in employment pension acts

(Article on pp. 5-8)
The agreement concluded by the labour
market organisations for 1971 included a
so-called social package in which an im-
portant component is making employment
pension protection more effective. The
package proposes that the employment pen-
sion acts be amended to add a child in'.
crement to invalidity pensions, that the
lower age limit of 18 years in the laws be
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abolisheci and that the 4-month qualifying
period in the Pension Act for Wage Earn-
ers and Salaried Employees (TEL) be re-
duced to one month. A new form of pen-
sion will be an unemployment pension for
insured persons of 60 years who have been
without work for a Iong time.

A biil to amend the Farmers' Pension
Act (MYEL) is under preparation. This
foresees that the pension of a farmer who
continues to work will rise to the full sum
and the work income will be raised both
for the work done by the farmer's wife
and per hectare of the farm. The work
income limit entitling to a lower insurance
premium will be raised from its present
leve1.

The bills were under debate in Parliament
at the time of writing. It is proposed that
the laws enter into force on JuIy 1, 1971.

The Dutchman's social security

(Article on pp. 9-16)

The article gives an overall picture of the
Dutch pension system. The national pen-
sions system is applicable to the whole
population, and the pension protection of
wage-earners' and self-employed is de-
scribed. The author will report in later
issues on some details of the Dutch em-
ployment pension system.

Forest workers' health study

(Article on pp. 19-28)

In our last issue we published the first of
a series of articles on health studies of

certain occupations. That dealt with divers.
We now continue with forest workers.

The number of forest workers covered by
the health study was 268. In age and regional
distribution the men were representative ofall forest workers in the country. The
majority of the men were loggers who use
il power saw. In addition to the laboratory
tests and medical examination, the men
were interviewed. The studies were partly
the same as those performed on divers.

The general impression obtained was
thirt ischemic heart disease is fairly com-
rnon among forest workers. Symptoms of
Parkinson's disease and auditory changes
could be regarded as occupational diseases.
Thc men also had a high incidence of back
and limb sensations typical of manual
labourers. The health status and aptitude
of new men starting in forest work should
be studied in the future before they take up
the work, and all forest workers should be
given health examinations at fixed intervals.

Rulings of the Insurance Court

(Article on pp. 29-30)

In the light of two rulings of the Insurance
Court, the legal validity of a pension deci-
sion and assessment of the adequacy of
pension protection are reviewed.

The table on page 36

contains data on the recipients of em-
ployment pensions in the first quarter of
1971. In addition to numerical data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.
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