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Vakuutusrtraksut
rrolrseval

Kohta kymmenvuotiasta tydeliikejiirjestelmiiii on parannettu ldhes
vuosittain. Tiirkeimmdt 60-luvun lopun uudistukset olivat perhe-
eldkkeiden mukaantuonti ja korotukset vanhimpien ikiiluokkien
eldkkeisiin. Tdmii sindnsd mydnteinen kehitys nostaa luonnollisesti
eldketurvan hintaa. Perhe-eliikettii siiiidettdessd vakuutusmaksun
korotusta tosin siirrettiin, ja lainmuutos tulee tiiltii osin voimaan
vasta ensi vuoden alussa.

Vakuutusmaksun nousua on pyritty rajoittamaan muuttamalla
laskentaperusteita. Tdstd syystd nousee tydnantajalle Iainatuista
varoista perittdvd korko vuoden alusta viidestii prosentista seitse-
mdksi prosentiksi. Korkotuoton lisiiys merkitsee noin puolta pro-
senttia vakuutettujen palkoista, ja TEl-vakuutusmaksun korotus-
tarve on vastaavasti pienempi, noin puoli yksikktiii. Niiin TEL-
maksuksi tulee keskimiiiirin 5,65 prosenttia palkasta.

Menot perhe-eldkkeistd ovat kuitenkin tulevaisuudessa tdhdn
rahoituksen lisiiykseen verrattuna yli nelinkertaiset. Toisaalta
muutkin eldkkeet, erityisesti niiden indeksikorotukset, vaativat
varoja. TEl-maksu nouseekin seuraavan kerran viimeistdiin 70-
luvun jiilkipuoliskolla.

Samoista syistd korotetaan LEl-maksua lShimpien viiden vuo-
den aikana. Korotuksen ensimmdiseksi portaaksi on vahvistettu
prosenttiyksikkii, ja LEl-maksu on ensi vuonna kuusi prosenttia
palkasta. Maatalous- ja muiden yrittiijien maksuja ei ole vield
vahvistettu, mutta yrittiijiieliikelakien sHiinntiksistd seuraa niiihin-
kin noin puolen prosenttiyksiktjn korotus.



Ty<ieltikejiirjestelmiimme ja Ruotsin ATP-jiirjestelmiin etuuksien
voidaan katsoa tasoltaan vastaavan suunnilleen toisiaan, jos eliike-
ikei ja muut erot otetaan huomioon. ATP-maksu on kuitenkin TEL-
maksua korkeampi ja nousee vield muutaman vuoden ajan' Saman-
aikaisesti ATP-rahastot kasvavat vuodessa noin seitsemtilla mil-
jardilla kruunulla. Ne ovat vuoden 19?0 lopussa noin 40 miljardia
kruunua. Tytieliikejdrjestelmdn kolmen miljardin markan rahasto
on tdstd vain kymmenesosa, ja nyt tehtiiviit maksujen korotukset
eiviit vield paranna sijoittumistamme pohjoismaisessa vertailussa.

Eldketurva paranee ja sen hinta samalla nousee my6s kansan-
eldkepuolella. Valtion ensi vuoden budjettiesityksessiihdn ehdote-
taan tyrinantajan sosiaaliturvamaksua korotettavaksi puolella pro-
senttiyksikcillii. Niin ikddn esitetiidn maksun jakoperusteen muut-
tamista siten, ettd kansaneldkkeisiin kdytettdisiin suurempi osa kuin
tdnii vuonna. Ntiiden muutosten avulla pyritdSn nimenomaan nii-
den eldkeldisten toimeentulon parantamiseen, jotka ovat jiiiineet
tycieliikelakien ulkopuolelle ja eldvdt siten pe1kdllS kansaneliik-
keelld.
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SIMO U. FORSS

ElSkeikEitutkirnuksen tuloksia
rrr elal lien perusleoll isrr rrdessa

Kuten tunnettua, on Eldketurvakes-
kuksen toimesta parhaillaan kdynnis-
sd tutkimussarja eliikeiiistd eri ammat-
tialoilla. Tutkimussarjan avulla pyri-
tddn tuloksiin, joita voitaisiin ktiytttiii
hyvdksi arvioitaessa nykyisen eliikeikii-
kdytdnnrin tarkoituksenmukaisuutta.
Sarjassa on aikaisemmin julkaistu
graafista teollisuutta koskevat tulok-
set. Kesiikuun lopussa valmistui ra-
portti sarjan toisena tutkimuskohtee-
na olleesta metallien perusteollisuu-
desta, josta esitetdiin seuraavassa joi-
takin ptiiikohtia.

tatteluaineisto, johon sisiiltyy yhteensd
kihes 400 henkilcin vastaukset. Lisiiksi
haastateltiin tutkittujen yritysten joh-
don edustajia erdiden keskeisimpien
ongelmakohtien suhteen. Kaikki metal-
lien perusteollisuuden erillisammatit
pyrittiin saamaan riittdviissii mddrin
mukaan tutkimusndytteeseen. Analyy-
sissa tytintekijtiiden erillisammatit yh-
distettiin suuremmiksi ammattiryhmik-
si, joita ovat seuraavat viisi: sulatus-
tyrintekijiit, valssaustycintekijdt, vali-
motycintekijdt, langanvetdjdt ja put-
kenvetdjiit yms. (lyhennettynii veto-
ryhmii) ja kuumentajat, karkaisijat,
hehkuttajat yms. (lyh. kuumennus).
Tutkimusta tehtiin kahdeksassa maam-
me suurimpiin kuuluvassa alan yrityk-
sessd. Niistii saatiin myds laajoja tilas-
totietoja, joita kiiytettiin analyysivai-

Tutkimusaineistosta
Pddosan metallien perusteollisuuden
tutkimusaineistosta muodostaa 40-vuo-
tiaiden ja sitii vanhempien valmistus-
tydntekij<iiden ja tytinjohtajien haas-
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heessa tdydentdmdSn haastatteluaineis-
tosta saatuja tuloksia.

Nykyisestd el?ikeikiikiiytiinniisti
Noudatettu eliikeikiikdytdntci on yleen-
sA jdykkd ja kiintedrajainen. Niinpii
seitsemdssd yrityksessii sovelletaan -paria naisty<intekij<iitii koskevaa poik-
keustapausta lukuunottamatta - kai-
kille samaa, 65 vuoden vanhuuseldke-
ikdd, josta ei juuri jousteta mihinkiiiin
suuntaan. Selvdn poikkeuksen tiistii
muodostaa vain yksi tutkimuksen koh-
teena ollut yritys. Sielld noudatetun
joustavan kiiytdnn<in johdosta on mah-
dollista siirtyd vanhuuseldkkeelle huo-
mattavasti 65 ikdvuotta aikaisemmin,
kuitenkin miiiirdtyillii edellytyksillii.

Eliikeikiikdytdnncin kuvaan kuuluu
tavallaan ns. viiliammattijdrjestelmdn
mahdollinen kdytt<i yrityksessd. Sen
avullahan voidaan omaan, varsinaiseen
tyiihiinsd kykenemdttdmiii vanhoja hen-
kilttitii siirtiid muihin tehtiiviin ennen
eldkkeelle siirtymistd. Tdssii tutkimuk-
sessa havaittiin, ettd jonkin muotoinen
vdliammattijdrjestelmd on kdyttissd kai-
kissa tutkituissa yrityksissii, joskin
osassa niistti vain hyvin rajoitetusti.

Mielipiteitii eliikeik5kiiytiinntistii
Tutkimusaineistossa suoritetun faktori-
analyyttisen tarkastelun tuloksena nou-
si aineistosta esiin kuusi eri tekijiiii,
joita voidaan pitiiii tdmiin tutkimuksen
perusteella saatuina eldkeikiikysymyk-
sen perustekijtiinii alalla. Yksi ndistri
on elSkeikdasenne, jonka sisdll<in piiii-
osan muodostavat muutamat eliikeikiiii
eri puolilta kartoittavat kysymykset.
Tydntekijciitle ja ty<injohtajille esite-

tyistd kysymyksistd keskeisin oli tdssd
yhteydessii kysymys heiddn kannaltaan
henkilcikohtaisesti sopivimmasta van-
huuseldkeidstd. Tuloksen mukaan val-
taosa tyrintekijiiistii ja tydnjohtajista
haluaisi vanhuuseliikkeelle huomatta-
vasti nykyistd aikaisemmin. YhdessS-
kddn tyrintekijtiryhmdssd ei sopivim-
man ekikeidn keskiarvo nouse edes 60

ikdvuoteen. Kaikkien tydtekijdvastaa-
jien eldkeikdodotusten keskiarvo on
noin 57 vuotta ja tyrinjohtajilla vas-
taavasti noin 60 vuotta. Voimakkaim-
min halusivat eliikeikiiiinsd alentaa va-
limotytintekijiit.

Erityisen mielenkiintoista oli havaita,
ettd ty6ntekijdryhmien ldhimpien esi-
miesten arviot alaisilleen ty<ikyvyn ja
tyiitehon kannalta katsoen sopivimmas-
ta eldkeiiistd osuivat jokseenkin tdy-
dellisesti yhteen tyrintekij<iiden omien
odotusten kanssa. Merkittiiviiii o1i mytis
se, ettd johdon edustajien niukka enem-
mistci oli niinikiiiin sitd mieltd, ettd hen-
kikikunnan eliikeikii voisi olla alle 65

vuotta. Tiitltjin ajateltiin ldhinnii ty6n-
tekijciitii ja ty<injohtajia. Nykyisen eld-
keiiin alentamistarvetta perusteltiin eri
ryhmissd mainitsemalla tavallisesti ter-
veydentilan ja ty<ikyvyn heikentymi-
nen, ty6kyvytttimyysriskin suuruus ja
tycin rasittavuus. Tyijntekij6iden omis-
sa perusteluissa heijastui usein mytis
voimakas vapaa-ajan kaipuu.

Eltikeikdktiytdnntin muuttaminen ny-
kyistii joustavammaksi sai eri tahoilla
huomattavasti kannatusta. Erityisesti
olivat asian takana tyrinjohtajat ja tycin-
tekijiit, mutta nykyistd joustavampi
systeemi sai kannatusta myds johdon
edustajilta.

Viiliammattijdrjestelmdn tarpeelli-
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suudesta oltiin jokseenkin yksimielisid.
Kiiytiinndlliset mahdollisuudet tdllaisen
jdrjestelmdn laajamittaiseen ylldpitoon
todettiin vain ainakin toistaiseksi vd-
hdiseksi. Johdon edustajien vastauksis-
sa kiinnitettiin kuitenkin runsaasti huo-
miota uudelleenkoulutuksen tehostami-
sen tarpeeseen.

Terveydentila
Erds mielenkiintoisimmista eldkeikddn
liittyvistii tekijoistii lienee terveydenti-
la. Sitii voitiin tdssii tutkimuksessa kar-
toittaa melko yksityiskohtaisten kysy-
mysten ja tilastotietojen avulla. Ensin-
ndkin voitiin havaita, ettd alan sisdisis-
sd ammattiryhmissd ei ole kovin suu-
ria eroja terveydentilan suhteen, lu-
kuunottamatta sulatustyrintekijciitii' joi-
den terveys osoittautui selvtisti huo-
nommaksi kuin muiden. Tydnjohtajien
terveydentila taas oli yleensd parempi
kuin ty6ntekijiliden. Aikaisemmin tut-
kittuun graafiseen teollisuuteen verrat-
tuna esiintyy metallien perusteollisuu-
dessa huomattavasti enemmdn erilaisia
sairauksien oireita.

Titastotiedot osoittavat, ettd ty<iky-
vyttdmdksi tulemisen riski on alalla
melko suuri. Niinp?i tytikyvyttdmyys-
eldkkeelte joutuneita olikin useassa am-
mattiryhmdssd ainakin kaksinkertainen
mddrd vanhuuseliikeldisiin verrattuna.
Erityisesti sulatustycintekijdillii ja veto-
ryhmdssd on tytikyvytttimyyden osuus
hyvin suuri. Tytisuhteen kestdessd
sattuvien kuolintapausten lukumddrdd
voidaan myds pittiii suhteellisen suu-
rena. Selvitys tydkyvyttdmyyden syis-
tii ja kuolinsyistd osoitti, ettA valta-
osan niiste muodostavat verenkierto-
elinten sairaudet, joihin luetaan mm.

erilaiset syddnviat. Neite sairauksia
ndytti esiintyvdn metallien perusteolli-
suudessa suhteelliessti enemmdn kuin
koko vdestijssd. Toiseksi yleisimpiii tyci-
kyvyttcimyyden syitd ovat erilaiset tu-
ki- ja liikuntaelinten sairaudet ja sen
jdlkeen hengityselinten sairaudet. Kuo-
linsyissd ovat toisella sijalla sen sijaan
erilaiset tapaturmat Yms.

Tyiiolosuhteet ja vaaditut ominaisuudet

Ulkoiset tydolosuhteet ja tytin vaatimat
ominaisuudet ovat niin ikddn huomion-
arvoisia tekij<iitii eliikeikiikysymyksen
yhteydessd. Tyypillisimpiii hankalia
tytiolosuhteita metallin perusteollisuu-
den piirissd ovat tydn yleinen likaisuus,
prilyinen ilma sekd kova melu ja veto.
Valtaosa kaikista tydntekijtiistd joutuu
tyciskentelemiiiin tiillaisissa olosuhteis-
sa. Korkea liimpcitila on mytis luonnol-
lisesti yksi alan hankaluuksista. Noin
puolet kaikista ty6ntekij<iistii joutuu
tyriskentelemddn hehkuvista metalliesi-
neistd tai sulasta metallista johtuvissa
kuumissa olosuhteissa. Olosuhteiden yk-
sityiskohdissa esiintyy eri ryhmien vd-
lillii vaihtelua, vaikka yleispiirteet
ovatkin niissd yhteisid. Esimerkiksi pci-

Iyistd ilmaa joutuu hengitttimiitin kiiy-
tdnntillisesti katsoen jokainen valimo-
ty6ntekijii, kun taas ryhmdssii "veto"
sille joutuu alttiiksi vain noin neljds-
osa tycintekij<iistii.

Tyiin vaatimien fysiologisten ominai-
suuksien suhteen eivAt tutkitut ryhmiit
poikenneet paljon toisistaan. Tydnteki-
jtiiden kohdalta tuli eniten esiin vaati-
mus tarkasta huomiokyvystd ja kyvys-
td kestdd pitktiaikaista ruumiillista ra-
situsta sekd nopean reagointikyvyn
vaatimus. Tutkimuksessa havaittiin, et-
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td metallin perusteollisuudessa tyrisken-
tely edellyttdii tycintekijdltd enemmdn
fyysistd voimaa ja rasituksen kestoky-
kyd kuin esimerkiksi graafisessa teol-
lisuudessa.

Tyiin ruumiillinen ja
henkinen rasittavuus
MetaIIien perusteollisuuden analyysis-
sd tuli edelld mainittujen tekijciiden li-
sdksi esiin vield kaksi tekijiiii, jotka
tiillii alalla katsottiin voitavan nimetd
tyrin ruumiilliseksi rasittavuudeksi ja
tycin henkiseksi rasittavuudeksi. Ruu-
miillisessa rasittavuudessa ndytti ole-
van selvid eroja eri ryhmien viilillli.
Valimotyri havaittiin selvdsti rasitta-
vimaksi, ja mycis sulatustycintekij,iit ko-
kevat ty<insd melkoisen rasittavaksi.
Muissa ryhmissd tyii on suhteellisesti
ottaen hieman kevyempdd, mutta ylei-
sesti ehkd koko alalla jokseenkin pal-
jon voimille kiiypiiii.

Alan tyonjohtajien kohdalla taas ko-
rostui selvdsti tytin henkinen rasitta-
vuus, jota voitaisiin nimittdd mycis tyci-
perdiseksi stressiksi. Vaikka sen merki-
tys onkin tuntuvin juuri esimiespor-
taalla, havaittiin henkistd painetta
esiintyvdn myds tydntekijtiiden kes-

kuudessa. Tdrkein stressin osatekijd on
"tciiden kasaantuminen ja liian kired
aikataulu". Toisena merkittdvdnd osa-
tekijiinii ovat tyiitahdin mddrdytymi-
seen liittyvdt seikat. Se, ettei ole mah-
Collisuuksia tydtahdin itseniiiseen sdd-
telyyn, koetaan ilmeisesti mddrdtyissd
tapaul<sissa voimakkaana henkisend
painee;-ia. Metallien perusteollisuudessa
esiintyy stressin osatekijdnd vield mm.
tytiturvallisuuteen Iiittyvistii seikoista
tunnetun vastuun paine.

Koska tutkimuksessa kdsitellddn alan
eldkeiSn ongelmakohtia, kiinnitetddn
myris tuloksissa huomiota yleensd vain
alalla tyciskentelyn vaikeisiin puoliin.
Saman tyyppisili vaikeuksia voi esiin-
tyd muillakin aloilla, joskin niiden il-
menemismuoto ja merkitys voivat vaih-
della suurestikin alalta toiselle. Metal-
lien perusteollisuutta koskevat tulok-
set voinevat jo sindnsd antaa aihetta
keskusteluille, mutta tdsmdllisempiin
johtopiiStciksiin pddstddn sitten, kun tu-
lokset muiltakin tutkituilta aloita val-
mistuvat. Syksyn kuluessa julkaistaan
myyntityritd ja kaivosteollisuutta kos-
kevat tutkimusraportit. Lislaineisto
muilta aloilta on jo ldhes kerdtty, ja
samanaikaisesti on aloitettu lopullisen
analyysin suunnittelutyd.
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MAR,GARETHA AAENIO

ElSkkeistE 45 lakialoilella

Kuluvan vuoden valtiopdivien viime
kevddnd alkaessa tekiviit uuden edus-
kunnan jdsenet enniitysmiidrdn aloit-
teita. Erilaisia aloitteita oli yhteensd
2716, joista l6hes viidennes e1i yli
500 kp1 oli luonteeltaan sosiaalipoliitti-
sia. Ndistd puolestaan 192 kiisitteli eld-
kepolitiikkaa.

Eliikepoliittisista aloitteista ldhes
kolmannes, 59 kpl, oli ltihtriisin sos.dem.
kansanedustajien kdsistii. Seuraavina
olivat SKDL:n eduskuntaryhmii 32 ja
SMP:n eduskuntaryhmii 30 aloitteella.
Jos verrataan aloitteiden lukumddriiii
eduskuntaryhmiin suuruuteen, nousee
kdrkeen Suomen Maaseudun Puolue,
jonka osalta aloitteiden lukumdiird kan-
sanedustajaa kohti oli 1,7. Seuraavaksi
tulee Liberaalinen Kansanpuolue L,4
aloitteella kansanedustajaa kohti. Nrii-

den kahden ryhmdn ohitse menee tdllA
tavoin tarkasteltaessa ainoastaan Kris-
tillisten Liiton ainoa kansanedustaja,
joka jiitti kaksi aloitetta.

Kaikista eldkepoliittisista aloitteista
oli valta-osa eli 146 toivomusaloitteita.
Lakialoitteita oli 45 kappaletta ja raha-
asia-aloitteita vain yksi. Seuraavassa
tarkastellaan lyhyesti sitd, mitii seikko-
ja eldkepoliittiset lakialoitteet Hlle
kertaa kdsittelevdt. Tete kirjoitettaessa
ei toivomusaloitteita vield o1e saatu
kirjapainosta.

Keskustapuolueelta aloite
sosiaalivakuutuslaiksi
Eliikepoliittisten lakialoitteiden joukos-
ta erottuu omaksi ryhmdkseen ehdotus
sosiaalivakuutuslaiksi, jonka ovat nel-
jee lukuunottamatta allekirjoittaneet
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kaikki Keskustapuolueeseen kuuluvat
kansanedustajat. Aloitteessa esitetd6n
sdddettdvdksi sairaus-, ditiys-, van-
huus-, tyiikyvyttiimyys- ja perhe-eld-
kevakuutuksen sisdltd uusi sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmd ja kumottavaksi sa-
malla nykyiset kansaneldke- ja sairaus-
vakuutuslait.

Sosiaalivakuutuslain mukainen eldke
muodostuisi peruseliikkeestd ja lisdeldk-
keestS. Peruseldke olisi vanhuksille
250 mk ja ty<ikyvyttiimille 180 mk kuu-
kaudessa. Lisdeldke olisi ansioihin suh-
teutettu ja sitd laskettaessa katsottai-
siin eldkkeeseen oikeutettavaksi tyrissd-
oloajaksi aika vuoden 1964 alusta liih-
tien. Lisdeliikettii karttuisi 2,2010 tyo-
tulosta vuotta kohti. Niiin ollen vuonna
1974 lisiieliikkeet olisivat samalla 22 olo'.n

tasolla kuin tyrieldkejdrjestelmdn mu-
kaiset eldkkeet nykyisin. Perhe-eldk-
I<eissui ei jakoa perus- ja lisiieldkkee-
seen olisi, mutta perhe-eldkkeen vdhim-
mdismddrdksi ehdotetaan yhdelle edun-
saajalle - leskelle tai orvolle - 250
mk/kk eli vanhuuseldkkeen peruseld-
kettd vastaava mddrd.

Kansaneliikkeisiin nykyisin sisdltyviit
lapsikorotukset poistettaisiin, samoin
vaimokorotus 60 vuotta tdyttdneestii
aviopuolisosta ja vanhuudentuki 60-64
vuotiailta yksiniiisiltii naisilta, jotka
niiin ollen saisivat eldkkeen vasta 65-
vuotiaina kuten miehetkin. Tukilisiiii
maksettaisiin 66 mk/kk sellaiselle va-
rattomalle vanhukselle, jonka perus-
ja lisdeldke eivdt nouse 300 markkaan
kuukaudessa. Ty<ikyvytttimien osalta
tukilisiioikeus kuitenkin lakkaisi jo 230
markan kuukausieldkkeen kohdalla, ja
perhe-eldkkeen saajilla taas ei olisi
Iainkaan oikeutta tukilisiitin. Lakiesi-

tyksen perusteluissa ei selitetii syytii
tdhtin tukilisdn tarpeen arvioimiseen
erilaiseksi eri edunsaajaryhmilld.

Nykyistii ansioeldkejdrjestelmdd ei
lakiehdotuksen yhteydessd esitetd ku-
mottavaksi, joten sosiaalivakuutuslain
sddtdminen merkitsisi yhden uuden an-
sioihin suhteutetun eliikejiirjestelmiin
syntymistd entisten rinnalle. Eliikkei-
den yhteensovituksesta lakiesityksessii
on sddnnds, jonka mukaan muiden la-
kien nojalla tulevaa eldkettd saisi mak-
saa vain siltd osin kuin sen miiiird ylit-
tdd sosiaalivakuutuslain mukaisen pe-
rus- ja lisiieldkkeen yhteismiiiirdn. Jos
entisten lakien mukainen eldke olisi
yhtd suuri tai pienempi kuin uuden lain
perusteella maksettava, sitd ei saisi va-
kuutetulle suorittaa lainkaan. Tiimii iI-
meisesti merkitsisi huononnusta tilan-
teeseen kaikkien niiden uuden lain ai-
kuaikoina eldkkeelle siirtyvien kohdal-
la, joilla nykyisten lakien mukainen
tyii- tai virkaeldke olisi suunnilleen
yhtd suuri kuin uusi eliike. He nimit-
tdin menettdisivdt tiilkiin sen osan ko-
konaiseldketurvastaan, jonka kansan-
eldke nykyisin muiden eliikkeiden Ii-
sdksi antaa.

Sosiaalivakuutusjdrjestelmdd hoitaisi
kansanelSkelaitos, jonka nimi muutet-
taisiin Sosiaalivakuutuslaitokseksi. Jdr-
jestelmdn maksamat etuuciet rahoitet-
caisiin ensi sijassa vakuutettujen omil-
la ja tycinantajien maksuilla. Vakuute-
tun sosiaalivakuutusmaksu olisi 4 pen-
nid veroiiyriltti ja tycinantajan maksu
8,5 0/o palkasta. Kuntien osuus el6kkei-
den rahoituksesta lopetettaisiin. Valtio
maksaisi sen osan menoista, johon va-
kuutettujen ja tyrinantajien maksut ei-
viit riittiiisi. Koska lakiesityksen pe-
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rusteluissa ei ole esitetty kustannus-
arvioita, jdd avoimeksi se, kuinka suur-
ta menoerdd sosiaalivakuutuslain to-
teuttaminen valtiolle merkitsisi.

Esitetyt TEL:n ja LEL:n muutokset

Joukko sos.dem. kansanedustajia esit-
tdii verrattain huomattavia parannuk-
sia TEL:n ja LEL:n mukaisiin eldke-
etuihin. Eldkkeen ansaitsemisprosentti
esitetiiiin korotettavaksi 2,2 0/o:iin vuot-
ta kohti (eli siis samaksi kuin edelld
selostetussa Keskustapuolueen ehdotuk-
sessa sosiaalivakuutuslaiksi). Lakien
piiriin kuulumista ja vanhuuseldkkeen
ansaitsemisen alkamista koskevat ny-
kyiset 18 ja 23 vuoden ikdrajat esite-
tdiin poistettaviksi samoin kuin neljdn
kuukauden odotusaika sekd tyoaikaa ja
palkan miidrdd koskevat vdhimmdis-
vaatimukset TEL:std, joten kaikki tycis-
sdolo kartuttaisi eldketurvaa. Rintama-
palvelusaika esitetddn otettavaksi huo-
mioon eldkkeeseen oikeuttavana aika-
na, samoin tycitttimyysajan ns. karenssi-
piiivtit sekd aika, jolloin tycintekijd on
sairauden, vian tai vamman johdosta
estynyt hakeutumasta uuteen tyrisuh-
teeseen tai on pakkolomalla. Eldkkei-
den yhteensovitusraja esitetddn nostet-
tavaksi 66 0/o:iin Perhe-eliikkeeseen oi-
keuttava yltiikiiraja ehdotetaan koro-
tettavaksi 21 vuoteen koulua kdyvien
tai opiskelevien orpojen osalta.

Muut TEL:a tai LEL:a koskevat kah-
deksan Iakialoitetta ovat luonteeltaan
huomattavasti suppeampia. Tycieldkkeen
viihimmiiismddrd ehdotetaan korotetta-
vaksi vuoden 1905 jiilkeen syntyneiden
osalta nykyisestd 22 0/o:sta siten, ettd
se 1906 syntyneiden kohdalla olisi 25 0/o

ja nousisi siitd asteittain ollen 1914 ja
sen jdlkeen syntyneilld 30 0/0. Tiimii esi-
tys on myris ldhtciisin sosiaalide-
mokraateilta. Kansandemokraatit puo-
lestaan ehdottavat, ettd eldkkeen perus-
teena olevaksi palkaksi olisi katsottava
kahden parhaan vuoden keskiarvo koko
tyrissdoloajalta. Joukko kokoomuksen
kansanedustajia ehdottaa yhteensovi-
tussddnnoksen muuttamista siten, ettii
yhteensovituksessa otettaisiin kansan-
eldkkeend huomioon ainoastaan perus-
osa eikd keskimddrdistd tukiosaa kuten
nykyisin. Kolme kansandemokraattia
esittdd eldkkeen ansaitsemisprosenttia
TEL:ssd korotettavaksi 1/12 prosentista
kuukautta kohti 1/9 0/o:iin. Jostain syys-
te LEL on tesse yhteydessd jiiiinyt esi-
tyksen tekij<iiltti huomaamatta.

Muutamat sosiaalidemokraatit ovat
tehneet erillisen esityksen rintamapal-
veluksen huomioonottamisesta el6kkee-
seen oikeuttavana palvelusaikana TEL
:ssa, ja kolme muuta saman eduskunta-
ryhmdn jiisentd taas vastaavan esityk-
sen sekd TEL:n ettd LEL:n osalta. Jdl-
kimm6iset toivovat lisdksi rintamapal-
veluksen ohella otettavaksi huomioon
sen ajan, minkd tycintekijd sotatilan
aikaisessa sotapalveluksessa saadun
vamman tai sairauden vuoksi on ollut
hoidettavana sairaalassa ennen syys-
kuun 26 pdiviid 1947. Tytieldkejdrjestel-
mdn hallintoa koskettelevat viimeiset
kaksi lakialoitetta, jotka mycis ovat so-
siaalidemokraattien piiristii ldhteneitd.
Toisessa ehdotetaan, ettii tycieldkekas-
sojen valtuuskunnissa ja hallituksissa
olisi jdsenista 213:n edustettava tycin-
tekijiirjesttijti ja 1/3:n tyonantajajdrjes-
tcijd. Toisessa aloitteessa taas ehdote-
taan eldkevakuutusta hoitavien vakuu-
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tusyhtiiiiden hallitusta tdydennettiivdk-
si vtihintiidn kaksinkertaisella miiiiriillii
lisdjiiseniti, joista 2/3 edustaisi tyiinte-
kijiijiirjesttijii ja 1/3 ty<inantajajdrjes-
tcijd, silloin, kun yhticin hallitus kiisit-
telee sijoitus- tai el6keasioita.

Pienyrittiijien vakuutusmaksut ym.

Yritttijtieltikkeistd jdtettiin viisi laki-
aloitetta. Toisaalta Liberaalisen Kan-
sanpuolueen edustajat ja toisaalta jouk-
ko kansanedustajia yli puoluerajojen -pASosa kuitenkin Keskustapuolueesta -ehdottavat kahdessa erillisessd aloit-
teessa pienyrittiij ien eldkevakuutusmak-
sujen alentamista valtion tuella samaan
tapaan kuin on maatalousyrittiijien koh-
dalla. Niiistd liberaalien aloite sisiiltiiii
mycis esityksen perhe-eldkkeen maksa-
misesta miesleskelle niin hyvin yrittii-
jien eldkelain kuin maatalousyrittiijien
eldkelain mukaan. Samanlaisen ehdo-
tuksen miesleskien eldkkeistii YEL:ssd
ja MYEL:ssd ovat tehneet kokoomuk-
sen kansanedustajat. Kokoomukselta on
mycis esitys mahdollisuuden antamisesta
vapaaehtoiseen vakuutukseen YEL:ssri
niille vanhoitle yrittiijille, jotka olivat
tiiyttdneet 65 vuotta YEL:n voimaan
tullessa. Nykyisinhiin tdmd mahdolli-
suus on vain MYEL:n puolella. Kes-
kustapuolueen kansanedustajat taas
esittdvdt vanhuuseldkkeen puolittamis-
ta koskevan MYEL:n sddnntiksen ku-
mottavaksi.

Kansanel6kkeitE koskevia
aloitteita runsaasti

Kansaneldkej:irjestelmddn on esitetty
muutoksia kaikkiaan 19 lakialoitteessa.

Useimmat ehdotetuista muutoksista ovat
verrattain pienid, jotakin lain yksityis-
kohtaa koskevia. Muutamat Keskusta-
puolueen kansanedustajat kuitenkin
puuttuvat kansanelAkejiirjestelmdn or-
ganisaatioon ja esittiiviit, ettii ratkaisu-
valtaa olisi mycis kansanelikeasioissa
siirrettdvd entistd enemmen paikallisille
elimille. Ttimdn toteuttamiseksi he esit-
tiivdt kansaneldkeasioiden siirtiimistd
nykyisen sairausvakuutuksen hallinto-
organisaation hoidettaviksi. Samalla
muutettaisi.in kansaneldkelaitoksen nimi
sosiaalivakuutuslaitokseksi (kuten Kes-
kustapuolueen suuressa ryhmdaloittees-
sakin) ja sairausvakuutuksen kenttSor-
ganisaation eri elinten nimet sosiaali-
vakuutuksen aluetoimistoiksi, sosiaali-
vakuutustoimikunniksi ja sosiaaliva-
kuutustoimistoiksi. Samassa yhteydessti
ehdotetaan kansaneldkelaitoksen nykyi-
nen lisiitty hallitus lakkautettavaksi
ja muutoksenhakuorganisaation osalta
siirryttiivdksi samanlaiseen kdytdnttirin
kansanel5keasioissa kuin nykyisin sai-
rausvakuutusasioissa. Eliiketurvan ma-
teriaaliseen sisiiltcicin ei tdmd esitys sen
sijaan puutu sen enemped kuin erdiden
toisten keskustapuoluelaisten tekemd
esi.tys kuntien tukiosakustannusten pie-
nentdmisestd.

Kansaneliikelain mukaisten etuuksien
materiaalista sisiiltcid koskevista laki-
aloitteista suurin ryhmd eli viisi aloi-
tetta kdsittelee tukiosan suuruuteen
vaikuttavaa tuloharkintaa. Ndistd suu-
rinta muutosta nykyisiin sddnnriksiin
verrattuna merkitsisi ilmeisesti erdiden
kokoomuslaisten ja ruotsalaisten yhdes-
sd Kristillisten Liiton edustajan kanssa
tekemii esitys. Sen mukaan nykyinen
tukiosan mddrdd puolella rajatulon ylit-
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tiiviistii vuositulon mdiiriistii v6hentdvd
sdiinntjs olisi muutettava sellaiseksi,
ettd vdhennys olisi vain kolmannes.
Muista aloitteista yksi koskee rajatu-
lon mddrdd ja kolme etuoikeutettujen
vuositulojen ryhmdn laajentamista ot-
tamalla mukaan erditd muiden Iakien
mukaisia korvauksia.

Kahdessa lakialoitteessa ehdotetaan
kansanelSke maksettavaksi 55 vuoden
idstii liihtien rintamapalveluksessa ol-
leille. Toinen ndistd on tullut keskusta-
puoluelaisilta toinen kok. ja ruots. kan-
sanedustajilta. Sosiaalidemokraatit puo-
lestaan ehdottavat kansanelSkeikdrajan
alentamista 55 vuoteen sellaisen vakuu-
tetun osalta, jonka tyiikyky on alentu-
nut ja jolla ei ole mahdollisuutta hank-
kia toimeentuloa tytilliiSn, vaikka tyti-
kyvytttimyys ei olisikaan niin vakavaa,
ettd asianomaiselle voitaisiin mytintdd
tyrikyvyttdmyyseldke. Kaksi lakialoi-
tetta kdsittelee eI;ikkeen alkamisajan-
kohtaa eriiissii tapauksissa ja yksi hau-
tausavustusta.

Kahdessa aloitteessa esitetii6n kan-
sanel5kelain mukaisten etuuksien sito-
mista palkkaindeksiin elinkustannus-
indeksin asemasta. Toisen tekijdind ovat
sosiaalidemokraatit toisen kansandemo-
kraatit. Kansaneldkkeeseen liittyvien
tukilisien ja asumistukien mddriin eh-
dotetaan parannuksia neljdssii eri aloit-
teessa.

Lesket, rintamamiehet,
opiskelijat jne.

Yleistd perhe-eldkelakia kiisiteliddn vii-
dessd aloitteessa, joista neljii koskee
perhe-eldkeoikeuden ulottamista myds
niihin leskiin, jotka jiiiviit voimaantulo-

siiSnndksen takia yleisen perhe-eliike-
jdrjestelmiin ulkopuolelle. Niiiden esi-
tysten takana on sosiaalidemokraatteja,
ruotsalaisia, kokoomuslaisia ja kansan-
demokraatteja. Viidennessii perhe-elii-
kealoitteessa esitetiiiin, ettii lasta huol-
tavan lesken leskeneldkkeen tukiosaa
mddrdttdessd olisi tulorajojen osalta
otettava lapsiluku huomioon.

Edellii mainittujen, rintamamiesten
kansaneldkeoikeutta koskevien esitys-
ten lisdksi on rintamasotilaselAkkeistd
jiitetty kaksi erillistii lakialoitetta. Toi-
sen on tehnyt Suomen Maaseudun Puo-
lueen eduskuntaryhmd kokonaisuudes-
saan ja toisen Keskustapuolueen edus-
kuntaryhmAn enemmistci. Molemmissa
ehdotetaan rintamamiehille eliikettd 55

vuoden iiistii lukien. SMP:n aloitteen
mukaan tdmd olisi toteutettava siten,
ettd toisaalta invalidien ja rintamamies-
ten sekii heidiin leskiensd kansaneldke-
ikiiraja alennetaan 55 vuoteen ja toi-
saalta samoille henkilciille maksetaan
kansaneliikkeen lisiiksi erityistd eldket-
tti mikdli he eivdt muuten ole talou-
dellisesti turvatussa asemassa. Tarkem-
mat yksityiskohdat on jiitetty valtio-
neuvoston mddrAttdviksi. Keskustapuo-
Iueen esityksen mukainen, rintamaso-
tilaseliikkeen nimellti maksettava eldke
olisi suuruudeltaan ja muodostumista-
valtaan nykyisen kansaneliikkeen kal-
tainen. Rintamasotilaseldke ja kansan-
eliike olisivat vaihtoehtoisia - toisin
sanoen niitii ei maksettaisi rinnakkain

- kuitenkin silld poikkeuksella, ettd
tytikyvytdn rintamasotilas saisi rintama-
sotilaseliikkeen lisiiksi kansaneliikkeenii
perusosan.

Neljii sos.dem. kansanedustajaa on
tehnyt aloitteen opiskelijain eliikelaiksi.

14



Siinii esitetiiiin tydkyvytttimyys- ja
perhe-eldketurvaa 16 vuotta tiiyttiineel-
le henkikjlle, joka kdy koulua tai opis-
kelee yliopistossa, korkeakoulussa, opis-
tossa tai muussa vastaavanlaisessa oppi-
laitoksessa. Tiitii ettikejiirjestetmiiii hoi-
taisi lakiesityksen mukaan valtiokont-
tori ja eldkkeet suoritettaisiin val-
tion varoista. Tydkyvytttimyyseliikkeen
m55rd olisi 45 0/o siitii ansiosta, mitd
opiskelijan voitaisiin katsoa saavan jos
hdn olisi pdtitttinyt opintonsa.

Kolmessa lakialoitteessa pyritiidn pa-
rantamaan kansakoulunopettajien elii-
keturvaa. Ntiistti kaksi esittdd opettajien
ptiiistiimistii nykyistii aikaisemmin eldk-
keelle, kun taas kolmannessa on kysy-
mys kansakoulunopettajien jdlkeen
maksettavien perhe-eldkkeiden rahoi-
tuksen siirtdmisestii kokonaan valtion
vastattavaksi. VEL:iin, KVTEL:iin ja
merimieseldkelakiin eivdt kansanedus-
tajat tiill:i kertaa ole lakialoitteissaan
puuttuneet.
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PEKKA LOUHELAINEN

Ty6voi rrr aan ku u I u vu u s
ia ty6niEittii

Seuraavassa esitettiiviit havainnot pe-
rustuvat "Eldketurva ja toimeentulo"-
tutkimuksen aineistoonl), joka kerdttiin
suorittamalla laaja haastattelututkimus.
Sen perusjoukon muodosti koko maan
25-79-vuotias kotona asuva vdest6, jo-
ka tutkimusta varten jaettiin kolmeen
osaan: 65 vuotta tdyttdneisiin vanhuk-
siin, kansaneldkeldin mukaista tyiiky-
vyttcimyyseliikettii saaviin tytikyvytt<i-
miin ja tytiikiiisiin aktiiveihin. Kustakin
ryhmdstd poimittiin ja haastateltiin
noin 1 000 henkiltin ndyte.

Tytivoima-asema

Tutkittujen tycivoima-asemaa selvitet-
tiin kysymyksellii "Teittekii tydtii viime

viikolla vai olitteko jostain syystd pois-
sa tycistd?" Tarvittaessa saatua vastaus-
ta tdydennettiin muillakin haastateltu-
jen tycintekoon liittyvien kysymysten
vastauksilla.

Yleisesti ottaen tyrivoimaankuulu-
vuus vaihtelee ikdluokittain huomatta-
',zasti. Opiskelu pienentrid nuorten tyci-
voimaosuutta, tycikyvyttcimyys ja eliik-
keelle siirtyminen puolestaan karsivat
tycivoimaan kuuluvien mddrdri vanhem-
missa ikdryhmissei. Lisiiksi miesten ja
naisten tyriuran kulku on yleensii eri-
lainen, vaikkakin kaikissa ikriluokissa
naisia on tycivoimassa suhteellisesti v5-
hemmdn kuin miehid.

1) Aineistoa on analysoitu laajasti dosentti Terho Pulkkisen teoksessa "Eldketurva ja toi-
meentulo" (Porvoo 1969). Sen lisdksi aineisto on julkaistu Tydeldke-lehdessii 1961:1.
Todettakoon myds, ettii tiissii kirjoituksessa esitettdviit tiedot eivAt sisdlly edelld mai-
nittuun pAiiraporttiin.
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Haastateltujen ty<ivoimaankuuluvuus
kasvoi idn my<itd aina 55 ikdvuoteen
asti. T:imii johtui naisten tytivoima-
osuuden kasvusta heiddn siirtyessd van-
hemmiten perheen parista tyiieldmddn
(kuva 1). Miesten tytissd kdyminen sen
sijaan osoitti laskevaa suuntaa idn kart-
tuessa. Sukupuolten vdlinen ero tydvoi-

Edelld on jo mainittu, ettd tutkimuk-
sen perusjoukko jaettiin kolmeen, toi-
sistaan selviisti poikkeavaan osaan.
Ndin ollen oli luonnollista, ettii erilai-

/oo

o 'l 2.3956 123456
l'lkhe-t Noiset

Kuva l.
Haastateltr{en tyiivoimaankuuluvuus sukupuolen ja ikiiryhmiin mukaan.

maankuuluvuudessa oli suhteellisesti
pienimmillddn juuri ik5ryhmiissii 45-
54-vuotiaat. Erityisen selvii tytivoima-
osuuden putoama - ltihes 50 prosentti-
yksikk<iti - tapahtui siirryttiiessd ylei-
sen kiiytdnntin mukaisen 65 vuoden elii-
keikiirajan yli.

lkcirghmci
(vuofta)
I 25- 3y
2 35-4t/
3 45 -5+
+ ss- 64
5 6s- rc
6 7/-79

sia perusjoukkoja edustavien otosryh-
mien tytivoimaosuusluvut poikkesivat
toisistaan, ennen kaikkea aktiiviryhmii
erosi muista.

/o

8o

60

qo

20
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Aktiiviryhmdn tytivoimaankuuluvuus
olikin kuta kuinkin kuusinkertainen
verrattuna tutkittaviin ryhmiin. Kun
aktiiveista liihes 90 0/o kuului tytivoi-
maan, vastaava osuus oli vanhuksista
16 0/o ja tydkyvytt6myyseldkkeen saa-
jistakin vielii 13 0/0. Kiintoisia tdssd yh-
teydessti olivat vanhukset ja ennen
kaikkea tydkyvyttiimiit, jotka "yleisen
kdsityksen" mukaan ovat tytihtin kyke-
nemiitttimid. Ldhempiiii tarkastelua var-
ten tyiikyvyttdmyyseliikkeen saajat ja-
ettiin kahteen ikdryhmddn. Oheisessa
asetelmassa on esitetty ndiden ryhmien
tyiivoimaosuudet (prosenttia) :

25-49-vuotiaat
50-60-vuotiaat

miehet naiset
30 16

165

Kuten havaitaan, tydvoimaankuulu-
vuus putosi jyrkiisti iiin karttuessa.
Kun 25-49-vuotiaista tytikyvyttdmyys-
eliikettii saavista miehistd liihes joka
kolmas oli mukana tuotantotoiminnassa,
vastaava tiheysluku vanhemmassa
miesryhmdssd oli vain joka kuudes.
Nuoremmassa ryhmdssd kuului naisista
tydvoimaan joka kuudes, vanhemmassa
sitii vastoin vain joka kahdeskymme-
nes.

Myds vanhukset jaettiin tarkastelua
varten kahteen ikiiluokkaan siten, ettd
70 vuotta oli luokkien rajana. Niiiden
ikdryhmien erilaisista tycivoimaosuuk-
sista saadaan kuva oheisesta asetelmas-
ta (prosenttia):

65-70-vuotiaat
71-79-vuotiaat

miehet
31
15

naiset
t4

6

Vanhuksillakin tuotantotoimintaan
osallistuminen viiheni itin mytitii. Kun
kaikista 65-70-vuotiaista yli viidennes
vielii kuului tydvoimaan, vastaava
osuus oli ?1-?9-vuotiaiden piirissd va-
jaa kymmenennes. On ylliittdvii5, ettii
65-70-vuotiaista miehistd vield miltei
kolmannes oli tytivoimaan kuuluvia ja
ettd vanhemmista miehistdkin liihes
kuudennes ilmoitti tavalla tai toisella
osallistuvansa tuotantotoimintaan. Van-
husten ty<ivoimaankuuluvuuden alene-
minen vanhempiin ikiiluokkiin siirryt-
tdessd johtuu luonnollisesti suureksi
osaksi idn mydtd tulevan tytikyvyttti-
myyden yleistymisestd.

Vanhusten ja tydkyvytt6mien kor-
keahko tyiivoimaankuuluvuus johtuu
ensi sijassa maamme elinkeinoraken-
teesta, sen maatalousyrittdjiivaltaisuu-
desta. Tulevaisuudessa ndiden ryhmien
tydvoimaosuuden kehityssuunta on
otaksuttavasti laskeva. Elinkeinoraken-
teen muuttuessa entistii suurempaan
osaan vanhuksista ryhdytddn sovelta-
maan tiettyii eliikeikiiii, joka vastaisuu-
dessa saattaa alentua. Niin ikiidn viime
aikoina parantunut eldketurva vaikut-
tanee supistavasti sekd vanhusten ettd
tytikyvytttimien tydssd kdymiseen.

Eroamisikd

Eroamisikd, johon monasti yhdistetSSn
lisdmddre pakollinen, on se ikii, jonka
tdyttdessddn henkiltin on erottava tyiis-
tiiiin. Useimmiten eroamisikd liittyy
julkisoikeudellisiin tycisuhteisiin, mutta
se ei ole tyystin tuntematon ktisite yk-
sityiselliikddn sektorilla. Lienee paikal-
laan painottaa, ettd eroamis- ja eltike-
ikti eivdt ole yksi ja sama ktisite. Jiil-
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kimmdiselldhdn tarkoitetaan ikiid, jon-
ka tiiytettyiitin henkil<jliti on oikeus
eliikkeeseen.

Yli puolet tydvoimaan kuuluvista
vastaajista ilmoitti, ettei heidtin pdd-

ammatissaan ole eroamisikdd, runsaalla
kolmanneksella se sen sijaan oli. Am-
mattiasemaryhmittiiin oli tdssd suhtees-
sa, samoin kuin itse eroamisiassd, eroa-
vuuksia (taulu 1).

Taulu 1. Tytivoimaan kuuluvien eroamisikii haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen
mukaan. Prosenttia. M:miehet, N:naiset, Ms:molemmat sukupuolet.

Eroamisikd
vuotta

Toimihenkiltit

M N Ms

Tytintekijtit

M N Ms

64 tai alle
65
66 tai yli
Ei eroamisikSd
E.o.s.

Yhteensd

2t
2l
1B

37
3

24
13

9

31
23

22
t7
t4
34
13

5

16
3

66
10

11

16

51
22

7
16

2

61
t4

100 100 100 100 100 100

Havaintoja 110 113 223 249 113 362

Ensinndkin voidaan todeta, ettd toimi-
henkiliiilii ammattiin liittyi selvdsti
useammin eroamisikd kuin tytintekijt il-
lii. Edellisistd yli puolet ilmoitti amma-
tissaan olevan eroamisidn, vastaavan
osuuden ollessa tytintekijtiilll vain nel-
jdnnes. Toiseksi on havaittavissa, ettd
naiset olivat molemmissa amrhattiase-
maryhmissd miehiii tietiimtittdmiimpid
siitii oliko heilld eroamisikiiii vai ei.
Edelleen voidaan todeta, ettd toimihen-
kiltjiden ja tydntekijiiiden eroamisidt
poikkesivat toisistaan. Ero ryhmien
kesken aiheutui ensi sijassa siitd, ettd

tyiintekijtiiden eroamisikd keskittyi
pddasiassa 65 ikdvuoteen, kun taas toi-
mihenkiltiiden eroamisiiin hajonta oli
laajempi. Viel6 voidaan mainita, ettii
kummassakin ammattiasemaryhmiissii
naisten eroamisikii oli keskimdiirin al-
haisempi kuin miesten.

Tydvoimaan kuulumattomista haasta-
telluista runsas neljiinnes ilmoitti, ettii
heidiin entisessii ammatissaan oli ollut
tietty eroamisik?i. Tutkittavien ryhmien
viililld ei tdss5 suhteessa ollut suuria
eroja, kuten taulusta 2 saatetaan to-
deta.
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Taulu 2. Tyiivoimaan kuulumattomien tytiaikaisen ammatin eroamisihii haastatellun otos-
ryhmiin ja sukupuolen mukaan. Prosenttia.

Tydkyvytttimiit VanhuksetEroamisikd
vuotta M N l\4s M N Ms

64 tai alle
65
66 tai yli
Ei eroamis-
ikea
E. o. s.

t2
15

3

61
9

15
4
2

t4
I
2

t2
22
10

8

t2
6

66
1J

63
t2

54 65
92

10
16

7

60

7

100Yhteensri 100 100 100 100 100

Havaintoja 246

Sen sijaan itse eroamisikd o1i ollut
tyiikyvyttdmiksi tulleiden ryhmdssd
keskimddrin alhaisempi kuin vanhuk-
siIla.

Niilte tuotantotoiminnasta vetiiyty-
neiltd, joiden ammattiin oli kuulunut
eroamisikti, tiedusteltiin, olivatko he

.)oo

itse eronneet siind idssd toisin sanoen,
oliko tytinjiittd tapahtunut eroamisids-
sd. Seuraavassa kdsitellddn vain van-
huksia, koska ndmd olivat sivuuttaneet
yleisimmdksi eroamisiiiksi mainitun 65

vuoden ikdrajan.

Taulu 3. Tytinjiitiin tapahtuma-aika vanhushaastatellun ammattiaseman ja sukupuolen
mukaan. Prosenttia.

255 501 161 227

Tytinjiittt)
tapahtui

eroamisidssd
ennen
eroamrsrkaa
ei vastausta

Yhteensd

Toimihenkildt

M N

Tytintekijdt

M N

50

50

34

60

42

55
,

62

38 JO

4

60

JO

2

100 100 100 100 100 100

Havaintoja DO 35 OI 39 26 65

20
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Hieman yli puolet tydstii vetiiyty-
neist5 vanhuksista, joiden entiseen
ammattiin oli liittynyt eroamisikd, oli
jdttiinyt tytieldmiin jo ennen sitii. Eri
ammattiasemaryhmiin kuuluneiden kes-
ken voidaan todeta oireellisia eroja si-
ten, ettd toimihenkiltiilld, tydnjiittti oli
sattunut ennen eroamisikdii useammin
kuin tytintekijdille. Jdlkimmiiisistd kes-
kimddrin 60 sadannesta o1i eronnut vas-
ta pakollisessa eroamisidssd, kun vas-
taava osuus toimihenkikiillti oli oilut
42 sadannesta (taulu 3). Ylipriiitiidn lie-
nee niin, ettii toimihenkiltivaltaisissa
ammateissa, eritoten julkisen sektorin
alalla, useasti vetdydytiiiin tyiistii ennen
eroamisikdii, koska ollaan oikeutettuja
tytisuhde-eliikkeeseen jo saavutettaessa
eroamisikdd alhaisempi eliikeikii. Mies-
ten ja naisten vastauksissa ei sen si-
jaan ole havaittavissa tilastollisesti
merkittiivid eroja kummankaan ammat-
tiasemaryhmdn kohdalla, joskin suun-
taa-antavana voidaan pitdd havaintoa,
ettii toimihenkiliinaiset olivat vetdyty-
neet miehiii useammin tuotantotoimin-
nan ulkopuolelle ennen eroamisik5ii.

Mainittakoon tiissii yhteydessd, ettd
pyydettiiess6 haastateltuja arvostele-
maan heiddn kohdallaan ollutta eroa-
misikdd, sitii liian korkeana pitdneiden
osuus oli huomattavasti suurempi kuin
liian alhaisena pitiineiden. Edellisid oli
vanhuksista neljiinnes ja tydkyvyttti-
mistii puolet, jdlkimmiiisid seitsemiin
prosenttia vanhuksista ja kaksi prosent-
tia tytikyvytttimistd.

Tiedusteltaessa tydvoimaan kuulu-
mattomilta vanhuksilta sitd pddasiallis-
ta syytd, joka aiheutti vetiiytymisen
tyiieliimiistii, saatiin seuraavankaltaiset
vastaukset:

Yhteensii 100 100 100

Terveydelliset syyt olivat aiheutta-
neet tydnteon lopettamisen huomatta-
vasti useammin kuin eldke- tai eroa-
misidn saavuttaminen. Havainto tun-
tuu luontevalta, kun pidetiiiin mielessS,
ettii vanhuksissa oli runsaasti omaa
tydtdiin tehneitii yrittiijiii, joiden kuu-
luminen muiden eliikejdrjestelyjen kuin
kansaneldkejdrjestelmdn piiriin oli har-
vinaista. Nythdn tilanne, yritteijiieldke-
lakien voimaantulon jdlkeen, on muut-
tunut. Lienee syytd mainita, ettd myris
Sosiaalisen tutkimustoimiston vuonna
1962 suorittamassa vanhuksia koske-
vassa tutkimuksessa vanhuuden, tyri-
kyvytttimyyden ja sairauden osuus tytin
lopettamisen syynd oli ltihes yhtd suu-
ri kuin tiissii, tutkituista ndet 57 0/o il-
moitti tuolloin luopuneensa tytistd mai-
nituista terveydellisistd syistii.

Tytinjlitttiikii
Trissd yhteydessd ei ole syytd - huoli-
matta asian mielenkiintoisuudesta -puuttua laajemmalti tyiinjiittdikiiiin,
jossa tycinteko kunkin yksildn kohdalla
tosiasiallisesti piidttyy ja joka kiiyttin-
n<issd pyrkii kdymiiiin yksiin eliikeiiistti
annettujen mAArdysten kanssa. Niin sen
vuoksi, ettii Eltiketurvakeskuksen tut-
kimusosastolla on valmistumassa ky-
seistii aihepiiriS koskevan tutkimuksen
Iaajahkot raportit. Jokunen sana kui-
tenkin lienee paikallaan.

eliike- tai eroamis-
idn saavuttaminen
terveydelliset syyt
tarvittiin kotona
muut syyt
ei vastausta

29
61

t7
60
I

11

3
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60
6

10
2

9
1
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Kuvassa 2 on esitetty eri ikiiisten,
tyiivoimaan kuuluvien haastateltujen

Hoostotellun
ika

25-49
50- 64

65-79

25

Kdsityksen sopivasta tytinjdtttiiiistii
havaitaan selvdsti olevan riippuvainen
haastatellun iSstti. Mitii nuorempi haas-
tateltu oli, sitd alhaisempaa tycinjdtt<i-
ikdd htin toivoi. Kuvasta voidaan li-
siiksi todeta, ettd muutos mielipiteissd
oli suurin siirryttdessii ikdryhmddn
65-79-vuotiaat.

Jiitettiiktj<in tarkastelun ulkopuolelle
25-49-vuotiaat sillii perusteella, ettii
tuon ikdistd tytinjiitttikysymykset eiviit
vield askarruttane samassa mddrin kuin
vanhempaa. Siita huolimatta on to-
dettava, ettd nykykdytiinndn mukaista
yleistii eliikeikdd, 65 vuotta, pidettiin
selvdsti liian korkeana tydnteon lopet-
tamisidksi. Vain runsas kolmannes 50

vuotta tdyttiineistii haastatelluista kat-
soi 65 vuotta tai sitii korkeamman idn
sopivaksi tytinjiittiiidksi. Lisdksi on huo-
mattava, ett6 kysymyksessii olivat van-

ffi -60 VZ a-64 E os-

arviot heidiin pddammattiinsa sopivas-
ta tytinj iittiiitistii.

75 100 %

hustenkin osalta vield tytivoimaan kuu-
Iuvat, ja siten ilmeisesti keskimdiirdistti
parempikuntoiset vastaajat.

Riittiikritin edellii oleva osoitukseksi
paineesta 65 vuoden yleistd eliikeikdii
kohtaan. Samalla on syytii muistuttaa,
ettd monet sosiaalipoliittiset uudistuk-
set ovat toteutuneet sen jiilkeen, kun
yleinen mielipide on kypsynyt asialle.
Ndin ollen voitaneen nykyistii alhai-
semman ikiikeiiin suosiota pitiiii oiree-
na tulevan kehityksen suunnasta. Oman
ongelmansa muodostaa silloinkin kysy-
mys, miten mahdollinen eldkeidn alen-
taminen kdvtdnndssd suoritetaan: tur-
vaudutaanko yleisen eldkeidn alenta-
miseen, menn6iink<j eliikeidn ammatti-
aloittaiseen porrastukseen tai lievenne-
tddnkti tyiikyvytttimyyseliikettii koske-
via siiiidtjksiii vanhimman tytivoiman
osalta.

50o

Kuva 2.
Tyiivoimaan kuuluvien kiisitykset sopivasta tyiinjiittiiiiistii haastatellun ikfl,ryhm?in mu-
kaan.

v.-
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Yalliokontloni

Valtiokonttorin elSkeosasto hoitaa
maassamme noin 220 000 valtion eldke-
lakien alaisen henkiliin ansioeliikkeitii.
Virka- tai tyiisuhteessa tai muussa vas-
taavassa palvelussuhteessa valtioon ole-
vat henkildt, jotka ttiyttdvtit TEL:n vas-
taavat ikA-, kesto-, ansio- tai tydaika-
mddrdykset, kuuluvat valtion eldkelain
(VEL) piiriin. Esimerkiksi poliisit, posti-
virkailijat, puolustusvoimien kantahen-
kilcikunta, rautatieliiiset, valtion koulu-
jen opettajat jne. ovat tyypillisid valtio-
konttorin asiakkaita. Soveltuvin osin on
VEL:n mukaiseen eldkkeeseen oikeu-
tettu mytis valtionapua saavien oppi-
laitosten, yhteistijen ja laitosten palve-
Iuksessa oleva henkildkunta.

Eliikelaitoksen vaiheet

Suomeen perustettiin oma valtiokont-
tori vuonna 1875, mitd ennen sen teh-
tiiviii oli hoitanut Suomen Pankki.
Ruotsissa oli valtiokonttori ollut vuo-
desta 1680. Siihen saakka tdstd toimi-
alasta oli huolehtinut kamarikollegio.
Valtiokonttori on alkujaan perustettu
kassaliikettii hoitavaksi virastoksi. Ttimd

tehtdvei silld on sdilynyt, Iisdksi ovat
vain tulleet mm. el5keasiat.

Virka- ja tydsuhde-eliikkeiden, soti-
lasvammalain mukaisten huoltoeltikkei-
den ja osaksi elinkorkojen maksaminen
keskitettiin vuonna 1943 valtiokontto-
riin. Niiitii tehtiiviii varten perustettiin
valtiokonttoriin erityinen toimisto. Ai-
kaisemmin ltihinnii liiiininkonttorit hoi-
tivat eliikkeiden maksatuksen.

Virka- ja tytisuhde-eliikkeiden, perhe-
eliikkeiden ja hautausapujen myiintii-
minenkin keskitettiin valtiokonttoriin
vuoden 1960 alusta. Eri ministeriiit, kes-
kusvirastot ja perhe-eliikevirasto olivat
hoitaneet tehtdvid, joita varten nyt pe-
rustettiin elSketoimisto. Eliikkeiden
maksatuksen hoiti puolestaan el5kkeen-
maksutoimisto. Ndmii kaksi toimistoa
olivat valtiokonttorin ptiiijohtajan alai-
sessa kassa- ja tiliosastossa vuoteen
1965. Silloin perustettiin valtiokontto-
riin erityinen eldkeosasto ja toimisto-
jen yhteisen apulaisjohtajan virka muu-
tettiin osastopddlliktin viraksi.

Valtiokonttorin ptiiijohtaja on profes-
sori Esa Kaitila. Eliikeosaston pddl-
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Eliikkeenmaksutoimiston piiiillikkii, varatuomari Liisa Kostian (vas.) esittelee tiissii
maksettavia elflkkeitfl osastopiiiillikkii, varatuomari Jyrki Jiiiiskeliiiselle.

lil<kci on varatuomari Jyrki Jddske-
ldinen.

Hakemusruuhka ongelmana

Valtiokonttorin pahin ongelma tiillli het-
kelld on hakemusten ruuhkautuminen
ja kiisittelyn hitaus. Viime vuoden lo-
pussa oli kdsittelemiittiimid hakemuk-
sia 3 416. Erityisesti viime vuonna kas-
voi hakemusten mddrd tuntuvasti.
Vuonna 1968 hakemuksia saapui val-
tiokonttoriin 7 895, kun luku vuotta
my<ihemmin oli jo 11 705. Tiinii vuon-
na hakemuksia arvioidaan tulevan noin
15 000.

Yksi syy hakemusten lisddntymiseen
oli valtion uusi perhe-eliikelaki. Edun-
saajien mddrd kasvoi sen vuoksi noin
kaksinkertaiseksi ja lakia sovellettiin
taannehtivasti myiis vuoden 1967 ai-
kana sattuneisiin eliiketapahtumiin.
Toinen kasvun aiheuttaja on 1. 7. 1969
voimaantullut valtionapulaitosten eld-
kelaki. Tdmdn takia on tapahtumassa
huomattavaa elAketurvan vastuunsiir-
toa TEL-eldkelaitoksilta valtiokontto-
rille. Yhteistoiminta muiden eldkelai-
tosten kanssa, mm. yhteiseen eldkeha-
kemuslomakkeeseen siirtyminen on
mycis nostanut hakemusten mliiriiii.
Tieto eldkkeen saamisen mahdollisuu-
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desta on lisddntynyt, samoin tycikyvyt-
ttimyyseldkettd haetaan entistd enem-
mdn. Ndmdkin seikat ovat kasvattaneet
hakemuspinoa valtiokonttorissa. Yhdes-
sd pienen tydvoiman kanssa ne ovat
syynd hakemusten pitkiiiin ktisittely-
aikaan.

Ekikehakemusten kdsittelyajan pite-
neminen on luonnollisesti aiheuttanut
monille eldkkeenhakijoille taloudellisia
vaikeuksia. Helpottaakseen tilannetta
valtiokonttori teki aloitteen valtion eld-
kelain ja valtion perhe-eldkelain muut-
tamisesta siten, ettd eldkkeestd ja perhe-
eliikkeestai voitaisiin maksaa ennakkoa.
Hallitus antoikin asiasta esityksen edus-

kunnalle, joka hyviiksyi sen viime kesd,-
kuussa. Siten nykyisin on mahdollista
maksaa ennakkoa eldkkeestd ja perhe-
eldkkeestd ennen lopullisen pddtciksen
antamista. Tdtd mahdollisuutta kiiyte-
tddnkin niin, ettii useita uusia ennakoita
tulee pdivittdin maksatukseen.

Ldhitavoitteet
Ensimmdinen valtiokonttorin tavoite on
hakemusruuhkan purkaminen. Tete
varten on kuluvana vuonna myiinnetty
mddrdrahoja lisiihenkilcikunnan palk-
kaamiseen. Lisiiksi pyritddn mytis pa-
rantamaan tiedottamista asiakkaisiin
piiin. Tiihiin pyritddn mm. yleisdpal-

Ellketoimistossa on neiti Ritva Leppio jan tehtiivElnil Iaskea viime toukokuussa kiiyt-tiiiin saadulla toimistotietokoneella eliikkeiden suuruuksia,
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velutoimistolla, joka on avattu eldke-
osaston alakerrassa Kasarmikatu 42:ssa.
Mallina tdssd on pidetty Eliiketurva-
keskuksen vastaavaa toimistoa. Toinen
keino on ollut yhdyshenkildverkoston
luominen ministeritjihin ja keskusviras-
toihin, yhteensd 36 pisteeseen. Yhteys-
henkilijiden kautta voidaan pyytiiii lisii-
selvityksid hakijoilta. Yli puolessa ha-
kemuksista joudutaan hankkimaan IisS-
selvityksid, mikd osaltaan pitkittdii ha-
kemusten ktisittelyA.

Vireillii on mycis hanke eldketietore-
kisterin perustamiseksi. Valtiovarain-
ministeritjn tydryhmii on laatinut tdstd
suunnitelman. Sen mukaan tdhdn re-
kisteriin merkittiiisiin tiedot kaikista
sellaisista pddttyneistd palvelussuhteis-
ta, jotka saattavat oikeuttaa eliikkee-
seen valtion varoista. Rekisterin avulla
parannettaisiin tietoliikettd eri eliike-
jdrjestelmien viililii. Vuosittain on ar-
vioitu tiihdn rekisteriin tulevan noin
100 000 ilmoitusta piiiittyneistii virka-
tai tydsuhteista. Keskitetty eldketieto-
rekisteri nopeuttaisi eldkeasiain k:isit-
telyii ja helpottaisi eliikkeen hakemista.
Silloin ei hakemuksessa tarvitsisi esit-
tiiii niitii tietoja, jotka ovat jo rekis-
terissd. Suunnitelma eliiketietorekiste-
ristd on lausuntokierroksella.

Yhteistoiminta muiden
j5rjestelmien kanssa
Vuoden 1969 alusta ovat olleet kiiyttissti
yhteiset hakemuslomakkeet TEL:n,
LEL:n, KVTEL:n, YEL:n, MYEL:n ja
VEL:n vanhuus- ja tytikyvyttiimyys-
eliikkeitti haettaessa. Eldkkeen voi ha-
kea yhdellii ainoalla lomakkeella siind-
kin tapauksessa, ettti eldkkeen hakijalla
on oikeus eliikkeeseen eri eliikejiirjes-

telmistii. Hakemuksen vastaanottanut
laitos, siis myds valtiokonttori, on vel-
vollinen huolehtimaan siitd, ettii hake-
mus tulee oikeassa paikassa kdsiteltEi-
vdksi. Perhe-eldkkeen hakemista varten
on yhteinen Iomake ollut kdyttissti t5-
mdn vuoden alusta.

Valtiokonttori on joulukuussa 1968
Iiittynyt Eldketurvakeskuksen eliiketa-
pahtumarekisteriin, joka sisiiltiiii tiedot
eldkelaitosten eldkeratkaisuista, vireillti
olevista tydeltikehakemuksista ja kan-
saneldkelaitoksen tycikyvytttimyyselSke-
ratkaisuista sekii Eliiketurvakeskukseen
saapuneet liiiikiirintodistukset. Valtio-
konttori saa tiiten tiedon ty6kyvyttti-
myyseldkkeen saajille maksetuista piii-
vdrahoista, tiedot mahdollisesti muista
my<innetyistii eliikkeisti ja liiiktirinlau-
sunnot. Valtiokonttori saa tietoja mytis
valtion tyrikyvyttiimyyseliikettd saavien
palaamisesta ty<ihdn. Ty6kyvytttimyys-
eltikettii koskevissa asioissa on eliike-
tapahtumarekisteriirr liittyminen no-
peuttanut valtiokonttorin piiiittiksen
antamista 2-4 viikolla.

Valtiokonttorilla on edustaja mycis
Eldketurvakeskuksessa toimivassa tyti-
kyvyttcimyysasiain neuvottelukunnassa.
Niin ikddn Eldketurvakeskuksen aset-
tamassa yhteistyciryhmdssd (YTR), joka
pyrkii kehittlimdiin eri eldkejdrjestel-
mien yhteistydtd, on valtiokonttori
edustettuna.

Kustannukset eliikkeistii
Eliikkeiden rahoituksen on katsottu pe-
rinteisesti kuuluvan valtion velvolli-
suuksiin. Jo Ruotsin vallan viimeisind
vuosikymmeninii kehitettiin valtion
palveluksessa olevien eliikesddnntisttiS..
Silti eliikekysymys virkamiesten suuren
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enemmistdn osalta oli ratkaisematta
viel6 Suomen erotessa Ruotsista. VaI-
lalle oli kuitenkin piiiissyt periaatteel-
linen kdsitys siitd, ettd virkamiehellii,
jonka oli mddriityn iiin saavutettuaan
tai parantumattomaan tautiin sairastut-
tuaan virastaan erottava, oli oikeus
erotessaan saada palkan asemasta eltike.

Valtion eldkkeet rahoitetaan budjetti-
varoin. Tulo- ja menoarviossa myiinne-
tdiin tarkoitukseen riitttivd mddrii, yh-
dessd palkkausmenojen kanssa. Valtio-
konttorin kautta maksettiin viime
vuonna yli viidennes kaikista maassa
maksetuista ellikkeistii. Valtion eldke-
menot ja palkkakustannukset ovat ny-
kydiin likimain tasapainossa siten, ettd
eldkemenot ovat suunnilleen 25 0/o palk-
kakustannuksista.

Valtiokonttori kiiyttdd kahta maksa-
tustekniikkaa. Virkamiesten, tycinteki-
jdiden ja ylimlidrdisten eldkkeiden sekd
perhe-el6kkeiden maksatus tapahtuu
valtion tietokonekeskusta kiiyttiien.
Yhta eldkettii ja maksukertaa kohti
ovat maksukustannukset 16 penniS kap-
paleelta. Perhe-eldkkeiden vastaava
kustannus on 27 penniii. Muiden eliik-
keiden maksatus hoidetaan omin adre-
mapainokonein, kustannukset jiiiiviit
teldin kolmeen penniin maksukertaa
ja el5kettii kohti. Koko valtiokonttorin
eldkeosaston kustannukset ovat 0,25 olo

kaikista eliikemenoista.

Eliikkeet
Eldkejiirjestelmiin vanhuudesta johtuu,
ettd valtion eliikkeet ovat keskimddrin
huomattavan korkeat. Kesdkuussa 1970
olivat virkamiesten ja tytintekijtiiden
henkilcikohtaiset eldkkeet keskimiidrin
796,40 markkaa kuukaudessa. Perhe-

eliikkeiden suuruus miiiirdytyy palve-
lusajan ja palkan mukaan. Omaan pal-
velukseen perustuva VEL:n mukainen
eldke voi olla enintddn 66 0/o palkasta
vdhennettynd kansaneldkkeen perus-
osalla.

Valtiokonttorin maksettavana oli
eldkkeitd vuoden 1969 lopussa 123 668
kappaletta, joista ansioeliikkeinii pidet-
tiiviii eliikkeitti oli 42 900 ja perhe-
eliikkeitii 16 783. Miiiiriin voidaan ar-
vioida edelleen nousevan. Viime vuon-
na kdytettiin eliikkeiden maksamiseen
572 milj. markkaa. Neljdn viimeksi ku-
luneen vuoden aikana on tiimd summa
kasvanut ldhes 250 milj. markkaa.

Valtiokonttori maksaa monentyyppi-
siii eliikkeitii ja korvauksia. Suurin osa
sen maksamista elSkkeistii on valtion
virkamiesten ja tyrintekijiiiden van-
huus- ja tydkyvyttcimyyseldkkeitd eli
varsinaisia ansioeliikkeitd. Niimii, sa-
moin kuin valtion palvelukseen perus-
tuvat perhe-eliikkeet valtiokonttori
mycis mytintiid. Toiseksi suurin ryhmii
ovat tapaturmaviraston mytintiimiit so-
tilasvammalain mukaiset huoltoeldk-
keet sotaleskiile ja -orvoille. Lisdksi
maksetaan perhe-eldkkeet, ne tapatur-
maviraston mycintdmdt sotainvalidien
elinkorot, joista vahinkoprosentti on
lopullisesti mddrdtty, ja sosiaaliminis-
tericin mydntdmdt invalidirahat. Myds
ylimiidriiisiii sotaelSkkeitd maksetaan
Iiihes 10 000:IIe rintamamiehelle. Val-
tion ylimiiiiriiisid eliikkeitii maksetaan
yleensii sellaisille henkiliiille, jotka ovat
jiidneet lakisdiiteisen eliiketurvan ulko-
puolelle.

Organisaatio
Henkildkuntaa valtiokonttorin el6ke-
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osastossa on yli 90 henkiltiii. Niimd
jakautuvat liihinnii eldketoimiston,
eliikkeenmaksutoimiston, kirjaamon ja
asiakaspalvelun kesken. Valtiokontto-
rin koko henkilcikunnan vahvuus on
kolmattasataa.

Eldkeosasto on valtiokonttorissa val-
tionvelka-, Iainananto- ja kassa- ja tili-
osaston kanssa yksi johtokunnan alai-
nen osasto. Se on valtiokonttorin suu-
rin, ja sen osastopeallikkt on johto-
kunnan jdsen. Valtiokonttorin apuna on
lisiiksi erityinen eldkelautakunta, joka
kdsittelee valmistavat periaatteelliset tai
muuten tiirkeiit eliikeasiat samoin kuin
kysymykset ylimtitiriiisistd eldkkeistd.
Eldkelautakunta toimii kdytdnncissd
eldkeosaston yhteydessd ja se ei ole

muutoksenhakuelin, kuten Kunnallisen
eldkelaitoksen ja Eliiketurvakeskuksen
eldkelautakunnat. Valtiokonttorin piiii-
tiiksiin nimittdin haetaan muutosta suo-
raan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Eliikeosaston kiisittelemiit asiat ovat
erillinen kokonaisuus, jossa ratkaisu-
valta on eldkeosaston ptitillikdllii. Joh-
tokunnan kiisittelyyn ovat tulleet yleen-
sd asiat, joissa on kysymys ns. vanhan
perhe-eldkelain mukaisesta perhe-eldk-
keestd tycikyvyttcimdlle 18 vuotta tdyt-
tdneelle lapselle tai saman lain mukai-
sen lakanneen perhe-eldkeoikeuden pa-
lauttamisesta, valmistavasti valtiokont-
torin eldkelautakunnassa kdsitellyt asiat
sekd korkeimmalle hallinto-oikeudelle
ja ministericiille annettavat lausunnot.
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LAURI KOIVUSALO

Vakuutusoikeuden p5Eit6ksiE

Pdiitiis N:o 4040/68/436; annettu 15.4.
1970

EJS, joka on syntynyt 7. 10. 1911, o1i oI-
lut Oy VH Ab:n tydssd 15. 8. 60-18. L
65 saaden palkkaa 801,25 mk kuukau-
dessa, sekii Oy T Ab:n tycissd 5. 4. 66-
16. 10. 67. Ollessaan Oy T Ab:n palve-
luksessa hdn oli 5. 4. 66-16. 11. 66 vd-
lisenii aikana toiminut varastomiehend
kuukausipalkan ollessa 555 mk. Sairas-
tumisensa johdosta hdn oli 16. 6. 67 al-
kaen, oltuaan sitd ennen 17. 11. 66-31.
5. 67 vdlisen ajan sairaslomalla, siirty-
nyt konttorildhetin tehtdviin saaden
palkkaa 350 kuukaudessa. Oy T Ab:n
pelveluksessa hdnen palkkansa oli koko
ajalta ollut keskimddrin 329,43 mk kuu-
kaudessa. Kun EJS oli vaatinut eliike-
laitokselta TEL:n mukaista tycikyvytt<i-
myyseliikettd, ilmoittaen lopettaneensa
tycinteon sairauden johdosta 16. 10. 67,
eldkelaitos oli 29. 1. 68 tekemdlld:in pdd-
tciksellti myrintdnyt EJS:lle TEL:n mu-
kaisen tyrikyvytt<imyyseldkkeen mdd-
rdltddn 86,34 mk kuukaudessa 1. 11. 67

-31. 12. 67 vdlisend aikana ja 93,72
ml< kuukaudessa 1. 1. 68 lukien. Elak-
keen mddreid vahvistettaessa oli otettu
huomioon EJS:n palvelusaika Oy VH
Ab:hen 49 kuukautta palkan ollessa
801,25 mk kuukaudelta, sekd Oy A
Ab:hen 5. 4. 66-7. 10. 66 viiliseltd ajal-
ta laskettu palvelusaika eli 126 kuu-
kautta palkan ollesa 329,43 mk kuu-
kaudelta.

Tiihiin pddtcikseen EJS haki muutos-
ta eldkelautakunnalta vaatien elSkkeen
perusteena olevan palkan mridrddmistd
mycis Oy T Ab:n palveluksen osalta sa-
maksi, jonka mukaan eliike oli laskettu
Oy VH Ab:n palveluksesta. Eldkelauta-
kunta perusteli valituksen hylkddmistd
silld, ettd EJS:n tycikyvyttcimyys oli
alkanut mytihemmin kuin vuoden kulu-
essa tydsuhteen Oy T Ab:hen alkami-
sesta ja eldkelaitoksen niin ollen oli
ollut otettava eliikettii mddrdtessddn
huomioon viimeksi mainittu tycisuhde
ja sen perusteella maksettu palkka.

EJS haki muutosta vakuutusoikeudel-
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ta vaatien eldkkeen perusteena olevan
palkan tarkistamista viimeisen tydsuh-
teen osalta TEL:n 7 $:n 2 momentin
mukaisesti.

Vakuutusoikeus katsoi, ettd EJS:n
eldkkeen perusteena oleva palkka o1i
Oy T Ab:n palveluksessa 16. 6. 67 al-
kaen sairauden johdosta, ja siis poik-
keuksellisesta syystd, ollut alhaisempi
kuin hiinen palkkansa samassa tycisuh-
teessa ennen sanotun sairauden ilmaan-
tumista niin pitkdnd aikana, ettd hdnen
varastomiehend saamaansa suurempaa
palkkaa voitiin pitdd vakiintuneena.
Kun tdlld seikalla oli olennainen vai-
kutus EJS:n eldketurvaan, vakuutus-
oikeus muuttaen eldkelautakunnan ja
eldkelaitoksen pddtciksid mddrdsi, ettii
EJS:n eliikkeen perusteena Oy T Ab:n
palveluksen osalta oli pidettdvii ansiota,
joka hiinellii olisi ollut ellei hdn mar-
raskuussa 1966 olisi sairastunut eli 555
mk:n kuukausipalkkaa ja palautti asian
eldkelaitokselle eldkkeen suuruuden
mddrddmistd varten.

Edellytyksend TEL:n 7 $:n 2 momen-
tin soveltamiselle on, ettd aikaisempaa
korkeampaa palkkaa voitiin pitdd va-
kiintuneena ja ettii palkan alenemisella
on olennainen vaikutus asianomaisen
eldketurvaan. Monissa tapauksissa on
palkan miidrii tycisuhteen loppuaikana
jiiiinyt esim. sairauden johdosta aikai-
sempaa alhaisemmaksi ja olisi kohtuu-
tonta, mikdli tdmd seikka pddsisi olen-
naisesti vaikuttamaan eldketurvaan. Ai-
kaisempaa korkeampaa palkkaa voidaan
pitdd vakiintuneena lyhyenkin tycissd-
olon jdlkeen, mikdli henkilij ilmeisesti
edelleen ilman sairastumistaan olisi
saanut samansuuruista palkkaa. Har-
kinnassa joudutaan ltihinnii ottamaan

huomioon, olisiko palkka todenndkiiises-
ti ollut jatkossakin sama, jollei poikke-
uksellista syytd olisi ilmennyt. Se, mil-
Ioin palkan alenemisen on katsottava
vaikuttaneen olennaisesti henkilcin eld-
keturvaan, jHei ratkaistavaksi erikseen
kussakin yksityistapauksessa. Liihinnd
on kiinnitettdvd huomiota palkan ale-
nemisesta aiheutuvaan eldkkeen mdd-
rdn muuttumiseen.

Piiiitiis N:o 4705/69/434; annettu 15. 4.
1970

L:n kunnansihteeri, 16. 10. 1905 synty-
nyt E H F, oli pyytdnyt Eldketurvakes-
kukselta pddttistd, oliko hdneen sovel-
Iettava TEL:n sddnntiksid kunnansih-
teerin toimessaan. Kunnansihteerind
ollessaan EHF oli saanut samanaikai-
sesti aikaisemman virkasuhteensa pe-
rusteella valtiolta vanhuuseldkett:i, ja
kunnallinen eliikelaitos oli tdmdn joh-
dosta kunnallisen eldkelaitoksen eldke-
sddnntin 1 $:n 8 momentin nojalla kat-
sonut, ettei E H F:lle ollut mycinnettdvd
sanotun eldkes5Snncin mukaista van-
huuseldkettd. Tekemdssddn pddtciksessd
ElSketurvakeskus, koska E H F:id L:n
kunnansihteerin toimessa oli pidettdvii
30. 4. 1964 annetun kunnallisten viran-
haltijain ja tycintekijiiin eldkelain 1 $:n
1 momentissa tarkoitettuna viranhalti-
jana, ja kun E H F:n oikeus eldkkee-
seen ndin ollen mddrdytyi mainitun lain
sddnnristen mukaisesti, TEL:n 1 $:n 1

momentin 3 kohdan ja 4 kohdan nojal-
la, huomioon ottaen lisiiksi kunnallis-
ten viranhaltijain ja tydntekijdin eldke-
lain 19 $:n 1 momentin sddnnijkset, kat-
soi, ettei E H E:iin ollut sovellettava
TEL:n sddnn6ksid kysymyksessd ole-
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van virkasuhteen osalta. ElSkelauta-
kunta, jolta E H F haki muutosta, hyl-
kdsi valituksen perustaen piiiitciksensii
ElSketurvakeskuksen mainitsemien
sdiinncisten lisdksi kunnallisen eldke-
Iaitoksen eldkesdiintti<in.

Tiihdn pddtcikseen EHF haki muu-
tosta valittamalla vakuutusoikeudelle,
joka kuitenkin katsoi, ettei ollut esitet-
ty syytii muuttaa eldkelautakunnan pee-
tristd.

Kunnallisen eldkelaitoksen eldke-
saanndn 1 $:n 8 momentin mukaan sa-
notun eldkeseanndn mukainen eldke-
turva ei koske kunnallista palvelussuh-
detta sind aikana, jona viranhaltija saa
Iakisddteistd tai julkisen yhteis<in kus-
tantamaa vanhuuseldkettd virkasuh-
teensa perusteella. Vaikka E H F:ltei tii-
mdn toissijaisuussddnnciksen nojalla on

evdtty kunnallisen eldkelaitoksen eleke-
sddnncjn mukainen vanhuuseldke, ei hen
tdmdn johdosta siirry TEL:n sovelta-
mispiiriin. Henkiltin toimiessa kunnalli-
sessa virassa, kuten kysymyksessd ole-
vassa tapauksessa, mddriiytyy hiinen oi-
keutensa eldkkeeseen kunnallisten vi-
ranhaltijai.n ja tytintekijdin eldkelain ja
sen nojalla annetun kunnallisen eldke-
laitoksen el5kesddnncin mukaan, ja hti-
nelld ndin ollen on TEL:n 1 $:n momen-
tin 3 kohdassa tarkoitettu oikeus muun
Iain mukaiseen eldkkeeseen. Tdmd oi-
keus hdnelld on katsottava olevan, vaik-
ka kunnallisen eldkelaitoksen eldke-
sddnn<in mukaista eldkettii mahdollisesti
eldkesddnncjn 1 $:n 8 momentin tois-
sijaisuussddnnriksen johdosta ei suori-
tettaisikaan.
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lUlietint6 nintarrrasotilaselEkkeisl5
Eldkejiirjestelmdkomitea luovutti 15. 9.

valtioneuvostolle viidennen osamietin-
tdnsd, joka kiisitteli rintamasotilaseldk-
keitd. Komitea ehdottaa, ettd eldkettd
saisivat taloudellisen tuen tarpeessa ole-
vat 60-64-vuotiaat rintamasotilaat, jot-
ka eivdt saa kansaneldkettii. Rintama-
sotilas olisi henkilci, jolla on sotilaspii-
rin antama rintamasotilastunnus. Tiiysi-
mddrriisend eldke vastaisi kansaneldket-
td tukilisineen.

l(ysyrnyksiS
ia vaslauksia

Onko el6ikkeensaaja unohdettu?

Miksei eldkkeensaajalle selosteta eldk-
keessd tapahtuvia muutoksia? Eriiiille
tuttavalleni vakuutusyhtiti maksoi eldk-
keen indeksikorotuksen kahteen ker-
taan tammi-, helmi- ja huhtikuussa pi-
dtittdmiittii lainkaan ennakkoveroa.
Maaliskuussa eldke maksettiin oikean
suuruisena ja siitii pidiitettiin ennakko-
vero 21,?5 o/o:n taulukon mukaan. Tou-
kokuussa eldke maksettiin oikean suu-
ruisena ja siitii vdhennettiin aikaisem-
min virheellisesti maksetut indeksiko-
rotukset, mutta ennakkoveroa ei pidd-
tetty lainkaan. Katsooko yhtiti, ettd
el6kkeensaajalle riittiiii tieto pelkdstiidn
rahasuorituksesta, jonka mddrii hyppii,
miten sattuu? Miksei yhtici vaivautunut
pyytdmddn verokirjaa? Onko tiillaisis-
sa tapauksissa selvitys tapahtuneesta

Laki rintamasotilaseldkkeistd tulisi
komitean mielestd s5iitiiti mahdollisim-
man pian. Lain toimeenpano kuuluisi
kansaneldkelaitokselle. Eldkkeet mak-
settaisiin valtion varoista. Kustannuk-
set ndistd eldkkeistd on arvioitu 20 milj.
markaksi vuodessa. Laki koskisi noin
40 000 miestd, joista c15kkee1le siirtyisi
ehkii joka neljds cli vdhdn yli 10 000
henkikid.

todellakin saatavissa vain eldkkeensaa-
jan omasta aloitteesta ja silloinkin ko-
vin vastahakoisesti?

"Eihen eldke ole anti"

Eliikelaitos vastaa:

Eldkesuoritusten maksamisen nopeut-
tamiseksi siirryimme 1. 1. 1969 lukien
tietokoneellisesti tapahtuvaan eldkkei-
den maksatusjdrjestelmddn. Siirtymd-
vaiheessa tapahtui kyselyn ldhettiijdn
taholla sellainen erittdin valitettava
teknillinen virhe, ettd vuoden vaihtees-
sa eldkettd indeksilld korotettaessa in-
deksikorotus laskettiin kaksinkertai-
seksi. Osa liian suuresta indeksikoro-
tuksesta vdhennettiin toukokuun eliik-
keestd ja osa jtitettiin kokonaan takai-
sinperimdttd. Asia selvitettiin eliikeldi-
selle 3. 9. 1969 liihetetyllti kirjeellii.

Saatuaan meiltd vanhan verokirjan
eldkkeensaajat liihettdvdt meille tilalle
uuden verokirjansa. Koska kyselyn Id-
hettdjiiltii saimme verokirjan vasta 20.

5. 1969 teimme maaliskuussa veronpi-
ddtyksen valtiovarainministericjn vah-
vistaman taulukon mukaisesti.
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Ty6elEike-
lieloulta
radiossa

Marraskuussa alkaa radiossa aikuis-
opetustoimituksen tuottama ohjelma-
sarja, jossa kdsitellddn tycieliikkeitii.
Sarjaan kuuluu kuusi kahdenkymme-
nen minuutin pituista ohjelmaa, jotka
ldhetetddn marraskuun 7. pdivdstd lu-
kien radion yleisohjelmassa lauantaisin
klo 12.50. Uusinnat ldhetetiidn rinnak-
kaisohjelmassa klo 19.00 keskiviikkoisin
11. 11. alkaen. Ohjelmasarjan ovat toi-
mittaneet Keijo KekoIa ja Pentti
Kynniis.

Jokainen ohjelma on kokoomaohjel-
ma, jonka rungon muodostavat lakien

piJriin kuuluvien henkil6iden kysymyk-
set ja mielipiteet. Tdllaisen materiaalin
on todettu yleensd merkittdvdsti lisdii-
vdn asiaohjelmien kiinnostavuutta. Kos-
ka sarjan tehtdvdnd on nimenomaan
opettaa kuulijoille tyrieldkeasiaa, niin
teirkeimpien kohtien mieleen painamista
pyritAdn helpottamaan kertaamalla nii-
td useissa eri yhteyksissd. Pddhuomio
kiinnitet5dn toimenpiteisiin, jotka edel-
lytt,iivAt vakuutettujen omatoimisuutta,
kuten tycieldketurvan tarkistaminen,
eldkkeen hakeminen ja muutoksenhaku.

Kansansivistysjdrjestrijen opintopii-
rien kdyttcirin on ohjelmista laadittu 24-
sivuinen tiedotusvihko, joka sisdltdd
mytrs kertaus- ja keskustelukysymyk-
sid. Vihkoa voi tilata aikuisopetustoimi-
tukselta, puhelin 441 14L13260. Postitta-
malla tiedotusvihkoon painetun kortin
toimitukselle kuuntelijoiden on mahdol-
lista esittdd mielipiteitdiin ohjelmasar.
jasta. Ndistd laadittava selvitys antanee
radiolle ja tycieliiketiedottajille arvok-
kaita tietoja sanoman perillemenosta.

Kuuntelijat voivat lisdksi Itihettiiii
tycieldkkeitii koskevia kysymyksid toi-
mitukselle. Se kokoaa kuuntelijoiden
suurta osaa kiinnostaviksi katsottavat
kysymykset asiantuntijoiden vastatta-
viksi sarjan seitsemdnnessd ohjelmasa.
Tiimii liihetetdiin lauantaina joulukuun
19. piiiviinii klo 12.50 radion yleisohjel-
massa.

Ohjelmasarjan tiedottamiseksi vakuu-
tetuille ja sarjan seuraamisen helpot-
tamiseksi toimitetaan joillekin lehti-
ryhmille lyhennelmiii ohjelmien keskei-
sistd kohdista. Kutakin ohjelmaa kdsit-
televii tiedote toivotaan julkaistavan ai-
na ennen ohjelman ldhetyspiiiviiii.
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Eik6 elSke
kelpaa ?
Eldketurvakeskuksessa on tekeilld sel-
vitys niistd 1. ?. 1897 jdlkeen synty-
neistd, jotka saattavat olla oikeutettuja
tydeldkkeeseen, mutta jotka eivdt ole si-
tii jostakin syystii hakeneet. Perusjouk-
kona ovat tyrieltikelakien piiri.in kuu-
luvat vdhintddn 70 vuotta tdyttdneet.
Suurin osa tdstd joukosta on jo eldk-
keelld. Nyt halutaan saada tietoja niis-
td noin 7 500 henkilcistd, jotka ovat jdd-
neet jdljelle, kun perusjoukosta on tie-
tokoneella karsittu eldkeldiset pois.
Ttimei joukko koostuu sellaisista hen-
kil6ite, joilla saattaa olla eldkeoikeus,
mutta joista ei tdtd osoittavia tietoja
kuitenkaan rekisterissii ole. Niiistd Etd-
keturvakeskuksessa karsitaan pois mm.
kuolleet ja ne, joiden LEl-ansiot ovat
liian pienet oikeuttaakseen eldkkeeseen.

Tutkimuksesta ilmenee, ettd eri vai-
heiden jdlkeen jdd noin 1 000 henkildii,
joilla saattaa olla mahdollisuus tycieliik-
keeseen. Naisista on noin puolella sel-
laisia tietoja, jotka voivat oikeuttaa
eldkkeeseen, miehistd vain neljiinnek-
selld on riitttiviit tulot. Ero johtuu Id-
hinnd siitd, ettd miehid on LEl-aloilla
enemmdn.

Eldketurvakeskus kehottaa eliikkee-
seen oikeutettuja hakemaan eldkettd.
T5lld tavoin oli elokuun alkuun men-
nessd hakemuksia tullut seitsemisen-
kymmentd.

ElSkkeensaaja voi kehotuksesta huo-
limatta jdttiiii eliikkeen hakemisen myci-
hemmdksi, jolloin eliikkeen mddrd
yleensd nousee sddstyneitd eldke-erid
vastaavasti. Tiill<iin on kuitenkin mah-
dollista, ettti ndin tuIlut korotus mene-

tetddn sovitettaessa eldkettd yhteen
kansaneldkkeen kanssa.

If,aatalousynilt5iien
elSkelaitoksen
Yalluuskunla
Hallitusneuvos Martti M d e n p d d n
siirryttyd valtiovarainministeri<in pal-
veluksesta liikenneministericicin hdnen
tilalleen valtiovarainministeri<in edus-
tajaksi Maatalousyrittdjien elAkelaitok-
sen valtuuskuntaan on nimetty ylijoh-
taja Pertti Ripatti.

Uusia yleiskinieitEi
Yleiskirje n:o 12170 koski takaisinlai-
naustilin korkoa. Yleiskirje jaettiin
TEL:n mukaista toimintaa harjoittavil-
le eidkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 13/70 koski rekisterrii-
miskelpoisia lis5etuja. Se jaettiin tycin-
tekijiiin eldkelain ja yrittdjien eldkelain
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
laitoksille.

Yleiskirje n:o L4170 koski v:lta 1969
suoritettavaa lopullista maksua Eliike-
turvakeskuksen kustannusten korvaa-
miseksi. Se jaettiin ty<intekijiiin eldke-
lakien mukaista toimintaa harjoittavil-
Ie eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 15/70 ktisitteli vanhen-
tuneen eldkehakemuslomakkeen tiiyttli-
mistd. Jakelu tapahtui tycieldkelakien
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
laitoksille.

Yleiskirje n:o 16/70 sisiilsi vapaakir-
jan ehdot ja perusteet. Se jaettiin kai-
kille tyiieliikelaitoksille.
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Tietoia ty6elSkkeen saaiisla
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-,
MYEL- ja LEl-eliikelaitosten myrintdmien 30. 6. 1970 voimassa olevien eldkkei-
den lukumdiiriit ja eidkkeiden keskimdiirrit seuraavan taulukon mukaiset.
Vanhuuseliikkeet

Eldkkeensaajia I(eskimiiiir. elAke mk/kkElAkkeen my6ntiijEl Miehet Naiset Yhteensii Miehet Kaikki

Tyti kyvytttimyys elflkkee t

ElHkkeen mycintiijA
J!lak kcensaajia

@
I(eskin'rdAr. eldke mk/kk
Miehet Naiset I Kaikki

Naiset

286
334
Jat

145
t47
151

217
2r8
258

187811 5rr22l 279

TEL-eiiikelaitokset yh
YEL-eldkelaitokset . .

MYEL-eliikelaitos
LEl-eldkelaitokset ..

18 787
235
525

12 794

17 086
133
331

I 23t

35 873
368
856

t4 025

300

51
107

146
261
4l
IJ

226
275

47
104

32 341 140 190Kaikki tycieliikelaitokset

TEL-eldkelaitokset
Eldkevakuutusyhticit
Eliikekassat
EISkesdAtidt

TEL-eliikelaitokset yhteensd
YEL-eldkelaitokset .

MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitokset .

l0 243
930

1 945
13 858

40
91

19 813

13 118
2l
61

1 807

10 009
775

3 074

20 252
1 705
5 019

26 976
61

r52
2t 620

254
299
294

131
r51
163

192
2t8
243

137
191

203
238

52
117

265
263

63
t2l

Vanhuus- ja tyiikyvyttiirnyyselflkkeet

ElAkkeen mycint5jA Miehet
Keskimiidr. eldke mk/kk

Yhteensd Miehet Naiset

178

Eldkkeensaajia

Lisaksi edellisiste sai TEl-liseelekette 84? vanhuus€lekkeensaajaa keskima5rin 460 mk/kk Ja 509tyiikyvyttOmyyselekkeensaajaa keskimeerin 834 mk/kk.
Perhe-eliikkeet

ElAkkeen myrintdjii Eldkkeensaajia
Lesket Yhteensd

TEL-eliikelaitokset
ElAkevakuutusyhticit
Eliikekassat
EldkesdHtitit

TEl-elHkelaitokset yhteensii
YEL-eldkel aitokset
MYEL-eldkelaitos .

LEL-eliikelaitokset

6 001
507

2 093

20t
224
214

5 642
427

2 005

4 071
390

1 051

I 713
817

3 056
8 601

52
33

4 901

206
177
59
93

I 074
50

4 645

5 512
41
53

4 857

13 586
91
85

I 502

Kaikki tyciel:ikelaitokset . .1 33 802 15 007 | 48 809 I 180 130 165

Naiset Kaikki
TEL-eldkelaitokset

ElAkevakuutusyhticit
Eldkekassat
ElSkesdtiticit

199Kaikki aitokset JD 
' 

OO 99 931 136

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

22 7t9
1 915
I 011

32 645
275
616

32 607

22 308
2 805
5 091

30 204
154
392

3 038

45 027
4 720

13 102
62 849

429
1 008

35 645

139
148
155
t42
257

40
78

206
218
252
2L6
270
48

tt2

272
320
314
285
280

53
115

Eiekk.
iukum.

Keskim.
eldke

mk/kk Lapset

Kaikki tycieldkelaitokset 13 587 165 12 801 10 463 23 264
Edellisiin keskimaeriin sisettymattdmien TEL-USeetujenoli 483 ja keskimaera feS mli/Xt. Tiita perhe_el{t<ett5 sai

mukaisten perhe-elakkeiden lukumeera
468 leskee ja 450 lasta.

TEl-eliikelaitoksetllll
Eldkevakuutusyhtidt ..1 12710 | 12065 I 24775 |Eliikekassat I 1140 | 1875 | 3olb IEldkesdiiticit..........l 4937 I 3146 | B0B3 |

yhteensdl........t........t......t
.l 66 143



English Surnrtraries

Insurance premiums will increase
(Editorial on pp. 3-4)
The employment pension system has been
improved in almost every one of the nearly
ten years of its existence, which naturally
raises the cost of pension protection. The
:ruthor points out that when the survivors'
pension was introduced an increase in the
insur:rnce premium was postponed and the
amendment implementing this does not take
effect until the beginning of 1971.

It has been sought to limit the increase
in the premium by changing the bases of
calculation. The interest collected on funds
lent to the employer will consequently be
raised from the beginning of 1971 from 5
to 7 per cent. The increase in the interest
income equals about 1/z per cent of the
pay of the insured, and the need to in-
crease the insurance premium of TEL (Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
Employees) is correpondingly smaller, about
half a unit. The TEL premium wiII thus
be an average of 5.65 per cent of the wage
biI1.

However, the expenditure on sur-vivors'
pension will be over 4-fold in the future,
compared with this increase in financing.
Other pensions too, especially their index
increases, require funds. The TEL premium
rvill in fact next be increased at the latest
in the latter half of the 1970s.

For the same reasons the LEL (Pension
Act for Seasonal Workers) premium will
be raised in the next five years. One per-
centage unit has been confirmed as the
first step and the LEL premium in 1971
will be 6 per cent of the wage bill. The
premiums of farmers and other self-em-
ployed persons have not yet been confirmed,
but an increase of approx. half a percent-
age unit will follow here too under the
regulations on pensions of the self-em-
ployed.

The benefits of the Finnish employment
pension system and the Swedish ATP sys-

tcm are roughly the same when allowance
is; made for the pension age and othet'
differences are taken into consideration.
Ilowever, the ATP premium is higher than
the TEL premium and will rise further for
a few years. The ATP funds will grow by
some 7,000 million crowns. They were
around 40,000 million crowns at the end
of 1970. The fund of the employment pen-
sion system, 3,000 million marks, is only
one-tenth of this and the new premium
increases will not be enough to improve
our placing in a Nordic comparison.

Pension protection will improve and its
costs will rise at the same time also in the
national pension system. The Budget Bill
for 1971 proposes that the employer's social
security premium be raised by a half per-
centage unit. It is proposed, moreover, that
the basis of the distribution of the premium
be changed so that a greater proportion
than in 1970 is used for national pensions.
The specific aim of these changes is to
improve the subsistance or the pensioners
who have been left outside employment
pensions and thus manage on the national
pension alone.

Results of the pension age study in the
basic metal-using industry
(Article on pp. 5-9)
A comprehensive research series is in pro-
gress in the Central Pension Security
Institute regarding the pension age in
different occupational branches. It is hoped
that it wiII prove helpful when the devel-
opment of the current pension age system
is deliberated. The material will be col-
lected by questionnaire from individuals
and by statistical data from enterprises.
The article describes briefly the results of
the second report in the series, which was
published some time ago, on the pension
age problems of the basic metal-using
industry.

The material was treated by factor ana-
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lysis in this phase and yielded the fol-
lowing six basic factors: attitude to pension
age, health, working conditions, qualities
demanded by the work and the physical
and mental strain of the work.

The article describes the main points of
each factor separately.

The current pension age practice in firms
in the basic metal branch is rigid and
has fixed limits. The old age pension age
is 65 years, with a few exceptions. Metal
workers and foremen, however, hope that
the pension age will be lowered consid-
erably, chiefly for reasons of health and
the strain of the work. Statistical infor-
mation does in fact show that the risk of
invalidity is very high in this branch.
Some employers are also of the opinion
that the pension age could well be under
65. Several repliers in the different groups
consider, moreover, that increased flexibility
in the present pension age practice is
indicated.

The study continues in many different
occupational branches.

Many social policy bills
(Article on pp. 10-15)

When the new parliament convened in
spring 1970 the members introduced a
r-ecord number of new motions. Motions of
different types totalled 2,716 and over 500
of them were connected with social matters.
As many as 192 concerned pension policy.
These motions are discussed in the article.

Pensioners continuing in and leaving
employment
(Article on pp. 16-22)
The article describes the pensioners in the
labour force and their retirement and work-
leaving age. The observations derive from
the material of the study on "Pension
Protection and Livelihood" (which was
discussed in 'Tydeliike" 1969:l). The ma-
terial was collected by conducting a com-
prehensive opinion poll of approx. 1.000
elderly, 1,000 disabled and, as a control,
the same number of active persons still at
work.

The number of interviewees still at work
varied in the sample groups. In the active
stratum it was roughly six times the
number in the groups of persons in receipt
of invalidity or old age pensions under the
National Pensions Act. Almost 90 per cent

of the active group were working, while
the corresponding proportion in the last-
mentioned groups was 13 and 16 per cent,
respectively.

The age at which a person must retire
from work occurred in a good third of the
people in the labour force group. The mean
of their resignation age was 63. Over a
fourth of the persons not actively employed
had been in occupations governed by a
letirement age. Its mean was 64 years.
Persons retiring from productive work
were asked to evaluate the retirement age
applied to them. Old persons were clearly
more content than the disabled over a half
of whom regarded the retirement age in
their occupation as too high. The corre-
sponding figure for old persons was 25 per
cent. The proportion of those regarding
their retirement age as too low was small
in both strata - for the disabled 2 and
old persons 7 per cent.

The work-leaving age at which the work
ends in actual fact for each individual tends
to agree in practice with the regulations
issued concerning pension age and the esti-
mates obtained concerning a suitable work-
Ieaving age may thus be regarded as
appropriate estimates of pension age. When
the interviewees were asked their opinion
concerning a suitable work-leaving age,
four out of five who answered said 60
years or an age under it. old persons
differed from the other strata in that they
advocated a work-leaving age of over 64
years more frequently than active persons
and the disabled. However, over a half of
even the aged regarded under 61 yers as
a suitable work-leaving age.

It may be said on the basis of the fore-
going that there is considerable pressure
on the pension age of 65 years applied in
current practice. As it is known, on the
other hand, that many sociopolitical reforms
have been implemented since general opin-
ion has formed on this subject, the popu-
Iarity of a lower age than the present
pension age may be regarded as a symptom
of the trend of future development.

Treasury Office
(Article on pp. 23-28)

It is now the turn of the Treasury Office in
our presentation of pension establishments,
It is in charge of the employment pensions
of 220,000 State pensioners. The Treasury
Office was founded in 1875. Until then,
thesc social duties were the responsibility
of the Bank of Finland. The Treasury
Office has a representative on Central

5/



Pension Security Institute organs necessary
for cooperation. There has been cooperation
since 1968 also in the sphere of registration
activity.

Decisions of the Insurance Court
(Article on pp. 29-31)

The Insurance Court is the highest instance
of appeal in employment pension issues'
Our magazine has reviewed decisions of
this instance that are of general importance
because of their nature. This article reviews
two such decisions by the Court of Appeal.

Pensions for ex-servicemen
(Article on P. 32)

Employment pensions on the programme
of the Finnish broadcasting corporation
(Article on p. 33)

A programme series dealing with employ-
ment pension protection will begin as part
of the adult educational programme of
the Finnish radio in November. It consists
of six 20-minute transmissions' A small
guidebook has been prepared to complement
the broadcasts. Listeners may also send
queries to the editors of the programme and
the Central Pension Security Institute will
provide the answers in the seventh trans-
mission or by writing directly to the send-
ers.

Is a pension not good enough?
(Article on p. 34)

A study is under way at the Central Pen-
sion Security Institute to find persons
entitled to an employment pension who
have not applied for it. A population of
about 1,000 remains of the basic material,
that is persons aged 70 who are covered
by this act, and advice to apply for a pen-
sion is being sent to them.

The table on page 35

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

A committee report was submitted to the
government in September proposing that
ex-servicemen aged 60-64 in need of eco-
nomic support should be granted a pension
if they are not already in receipt of a
national pension. A full pension would
correspond in amount to the national pen-
sion with support part and would be paid
of State funds. An ex-serviceman would
be regarded as a person who is issued with
the requisite certificate by his miiitary
district HQ. The law would apply to about
40,000 persons, of whom a estimated one-
fourth would get a pension. The cost is
estimated to be around 20 million marks
per annum. It is proposed that the act be
implemented as soon as Possible.
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