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ElEkelSisen sosiaaliset
oikeudet

Taloudellisen turvallisuuden ohella on eliikeldisen sosiaalisiin
oikeuksiin katsottava kuuluvan muutakin: erilaisia sosiaalisia pal-
veluksia, mahdollisuuksia henkiseen virkistykseen ja osallistumi-
seen. Vanhuksen ja tytikyvyttdmiin ei eniiii nyky-yhteiskunnassa
pitiiisi tuntea itseiiiin syrjiiiin sysdtyksi, vaan hdnellii tulisi olla
mahdollisuus viihtymiseen elSkeldisen roolissaan.

Eliikeliiisen taloudellisesta turvallisuudesta vastaavat liihinnii
eliikejiirjestelmdt. Suomalainen yhteiskunta asetti viime vuosikym-
menellS tdssd suhteessa itselleen pitkiille meneviit tavoitteet. Tydn-
tekijtiin ja yrittdjien eldkelaeilla pyritiiiin takaamaan kaikille an-
siotydtii tehneille ja heidiin perheilleen saavutetun elintason sdily-
minen, ja kansaneliike sekii yleinen perhe-eliike taas on tarkoitettu
antamaan kohtuullinen minimitoimeentulo myds niissii tapauksissa,
joissa tytiura syystii tai toisesta on j56nyt vajaaksi. Eliikejiirjestel-
mien kehitys on vielii keskeneriiinen, mutta tavoitteet on asetettu
ja puitteet niiden saavuttamiselle luotu. Jatko riippuu ensisijassa
yleisistii taloudellisista resursseista maassamme.

Eliikeliiisen muut sosiaaliset oikeudet ovat sensijaan jiiiineet
viime vuosien vilkkaassa eldkepoliittisessa keskustelussa viihem-
miille huomiolle. Hyviikdtin eliike ei voi tehdti eliikeliiisen eliimiiii
tiiysipainoiseksi, ellei samalla ole huolehdittu siitii, ettii hiinellii on
mahdollisuus asuntoon, joka tarjoaa hiinen suorituskykyynsii niih-
den riittiiviit mukavuudet, kodinhoidolliseen apuun hdnen sitd tar-
vitessaan, kaikkinaiseen terveydenhuoltoon, henkisiin virikkeisiin
ja tyydytystd tuovaan ajankiiyttiiiin sek5 osallistumiseen yhteis-
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kunnalliseen eliimddn sen eri ilmenemismuodoissa. Jo elSkkeelle
siirtyminen sindnsd merkitsee jyrkkiiii eldmdnmuutosta, johon so-
peutumisessa usein tarvittaisiin ulkopuolista apua. Sopeutumista
voitaisiin, nimenomaan vanhuuseldkeldisten kohdalla, paljolti edes-
auttaa suunnitelmallisen valmennuksen avulla.

Vaikka vanhukset muodostavatkin eliikeliiisten suurimman ryh-
mdn, ei eldkeliiisten tarpeista ja heiddn oikeuksistaan puhuttaessa
kuitenkaan ole kysymys yksinomaan vanhuksista. Tytikyvyttdmillii
ja heidiin perheilldiin sekd leskilld ja orvoilla on omat suuret
ongelmansa. Sopeutuminen on tydkyvyttcimiiksi tulevalle usein vielii
vaikeampaa kuin vanhukselle, koska eldmdnmuutos tulee odotta-
matta. oikealla tavalla annettu henkinen tuki olisi tiilloin erittdin
arvokasta. Lukuisat tytikyvyttdmdt ja lesket tarvitsisivat nykyistii
tehokkaampaa uudelleen koulutusta ja tycihdn sijoitusta. Orvoilla
ja tytikyvytttjmien huoltajien Iapsitla tulisi olla mahdollisuudet ky-
kyjtitin vastaavaan koulutukseen tasaveroisesti muiden nuorten
kanssa. Oikeutettuja tarpeita on paljon, ja niiden tyydyttdmiseksi
tarvitaan monimuotoisia palveluja, joita tulisi my6s aktiivisesti
eliikeltiisille tarjota.

Kenelle sitten ndiden kysymysten hoitaminen kuuluu? Vapaa-
ehtoisela jiirjest<ity<illii lienee paljon mahdollisuuksia etenkin vir-
kistys- ja osallistumisteemojen merkeissii. Eliikeliiisten omilla jdr-
jesttiillti on tdssii tiirked merkitys. Koko laajaa tehtdvakenttiid aja-
tellen tarvitaan kuitenkin usean tahon mukaantuloa. Eriiiit eliike-
liiisten tarvitsemien sosiaalipalvelujen muodot ovat sellaisia, ettii
niitii voidaan ainakin nykyisen ndkemyksen mukaan pitiid liihinnii
kuntien asiana, joitakin toisia taas valtiolle kuuluvina. Mytiskiiiin
elskejiirjestelmdt eivSt voine jiittaytyii vtilinpitdmdttcjmiksi niiiden
kysymysten kohdalla.

ElSkejtirjestelmdt on perustettu palvelemaan eliikeldisid' Jos

tdmii tehtiivd halutaan niihdii kokonaisvaltaisena, eldkeliiisten kai-
kinpuoliseen hyvinvointiin tiihtiiiiviina, niin eliikejiirjestelmdt eivdt
saa jtitidS ulkopuolelle keskusteltaessa eliikelaisten erilaisten oikeu-
tettujen tarpeiden tyydyttiimisen mahdollisuuksista ja keinoista.
Niiden olisikin alkaneella vuosikymmenelld harkittava, miten ja
miss6 miidrin ne voisivat irrottautua perinteisestd roolistaan pelk-
kien siiiinnijllisten, rahamddrdisten eldke-erien maksajina, ja otet-
tava pohdittavaksi, mitii muuta ne voisivat elakeliiisen hyvinvoin-
nin puolesta tehdii, ainakin rahoittajina ellei suorastaan joidenkin
uusien palvelumuotojen tarjoajina.
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MAUNU SUOMALAINEN

Tnaktonirnies - ly6ntekiis vai
ilsenHinen ynifiEii5

Henkilcin oikeudellista asemaa tarkas-
teltaessa on yleisesti katsottu, ettd jos
koneen osuus ty<isuorituksessa on hen-
kilcin omaa tyripanosta suurempi, ty<in
suorittajaa on pidettdvd itsendisend
yrittdjiinii. Hallituksen 12. 12. 1969 pdi-
vdtty esitys Eduskunnalle tycisopimus-
Iaiksi (1969 vuoden valtiopiiivdt n:o
228) sisdltiiii muun mielenkiintoisen li-
siiksi 12 $:ssiidn otsikon "henkilijkohtai-
sen ja koneellisen tyrin suhde" alla seu-
raavan siidnniiksen:

"Jos ty<intekijd kdyttiiii tycissddn
omistamaansa tai hallitsemaansa konet-
ta tai muuta tyrivdlinettd, ei pelkdstdiin
se seikka, ettd vdlineen osuus tycin ko-
konaissuorituksessa on suurempi kuin
tycintekijiin henkilcikohtainen ty<ipanos,
estd pitdmdstd sopimusta ty<isopimuk-
sena."

Kun Hallituksen esityksen kdsittely
on tdtd kirjoitettaessa kesken, on liian
aikaista ryhtyd tutkimaan mikii vaiku-
tus trillii sddnn<iksellii tulee olemaan
tycioikeudesa yleensd ja siihen liittyvil-
ld ldheisesti tyrisopimuslakiin nojautu-
villa sosiaali-, vakuutus- ja eldkelain-
siiiiddnndn aloilla erikseen, mutta jo nyt
voidaan kirjata muistiin, ettd sddnncik-
sen sisdltci ndyttiiii pohjautuvan siihen
oikeuskdytdnncin kehitykseen, mikd ai-
van viime vuosina on tapahtunut tapa-
turmavakuutuslain tulkinnassa nimen-
omaan traktorillaan tycitd tekevdn hen-
kiltjn oikeutta tapaturmakorvaukseen
harkittaessa.

Kun traktori kolmisenkymmentd
vuotta sitten ilmestyi hevosen ohella
maanviljelijdn tydviilineeksi hiinen teh-
dessiiiin tytitd toiselle - kysymys oli
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liihinnii puutavaran ajosta - ei se ndy-
tii vaikuttaneen omistajan korvausoi-
keuteen. Ajomiehen oli katsottu olevan
tydsuhteessa ja hiin sai tapaturmakor-
vausta, kiiyttipii traktoria tai hevosta.

Traktorikannan vdhitellen lisddntyes-
sii ja niiden ktiytdn monipuolistuessa
traktorimies kuitenkin nousi arvoon ar-
vaamattomaan, hHnestd tuli "itseniiises-
ti omaan lukuunsa tydtd suorittava" e1i
itsendinen yrittiijii. Tapaturmavakuu-
tuslain tultua vuoden 1949 alusta voi-
maan oikeuskiiytiintd muodostui 1950-
luvulla sellaiseksi, ettei traktorimiehel-
lii yleensd ollut oikeutta tapaturmakor-
vaukseen. Traktorin kokoon ja rahalli-
seen arvoon ei kiinnitetty huomiota,
koska sillii suoritetun tydn katsottiin
ylittiiviin sen kiiyttiijiin henkiliikohtai-
sen tyiipanoksen. Mytiskin niissd ta-
pauksissa, joissa traktorimies nimen-
omaan tytisopimukseksi mdziritellyn so-
pimuksen perusteella teki tycitii toisel-
Ie, tapaturmakorvaus evdttiin, koska
tydsuorituksen pii6osan muodosti ko-
neella tehty tyti. Traktorimiehen yrit-
tdjd-asema tapaturmavakuutuksessa sai
ilmauksensa muullakin sosiaalilainsdii-
ddnntjn alalla. Niinpti tycineuvosto kat-
soi lausunnossaan 1253/61 N:o 616, ettei
vuosilomalakia ollut sovellettava trak-
torimieheen, jolla oli lupa ammattimai-
seen liikenteen harjoittamiseen tai joka
ilman lupaa oli oikeutettu harjoitta-
maan tavaran kuljetusta.

Kun traktorilla suoritettavissa tdissd
sattuvat tapaturmat usein aiheuttivat
vaikean vamman tai kuoleman ja kun
traktorimiehet toisaalta ajotyossd ty6s-
kentelivdt tdysin samoissa olosuhteissa
kuin hevosmiehet, ilmeni 1960-luvun aI-
kupuolella monellakin taholla pyrki-

myksid traktorimiehen tytioikeudellisen
aseman tarkistamiseen. Vakuutusoikeu-
dessa asioita kdsiteltdessii jdsen tai kak-
si usein ddnesti korvauksen mytintiimi-
sen puolesta. Korkeimpaan oikeuteen
tehdyt valitukset epiiiivistii diinestys-
pddttiksistd eivdt kuitenkaan johtaneet
mydnteiseen tulokeseen. Tdssii vaihees-
sa asetettiin mytis ns. traktorimiesten
sosiaaliturvatoimikunta, joka esitti mie-
tinniissddn 1967, ettii tydn teettiijiin ja
sen suorittajan vdlinen sopimus otettai-
siin mdiiriidvdksi harkittaessa onko ta-
paturmavakuutuslakia sovellettava
traktorimieheen. Toimikunnan esitys
jiii toteuttamatta.

Tdmdn jiilkeen KKO:ssa tuli vuonna
1968 ratkaistavaksi seuraava tapatur-
makorvausta koskeva asia:

Maanviljelijii Arvo Matti Leinonen,
joka oli yhdessii veljensd kanssa ajetun
miidrdn mukaan laskettavasta maksusta
ottanut hevosella ja traktorilla ajaak-
seen metsdstii tien varteen koivutuk-
keja Oy Wilh. Schauman Ab:lle, oli t5s-
sd tydssii 1.11.1965 traktorilla tytis-
kennellessiitin tapaturmaisesti vahin-
goittunut. Keskiniiisen yhtiiin Teolli-
suusvakuutuksen alistettua epiiiiviin
pddt6ksensii VO:n harkittavaksi, VO 20.
5. 1966 antamassaan pdiitdksessii va-
kiintuneen kiiytdnndn mukaisesti kat-
soi, ettei A. M. L. tapaturman sattuessa
ollut o1lut tapaturmavakuutuslain 1 $:
ssd tarkoitetussa ty6suhteessa Oy With.
Schauman Ab:hen ja epdsi korvauksen.
VO:n piiiit6s ilmaisi jaoston puh.joht.
Suomalaisen ja jdsenten Sirvitin, Matt-
larin ja Laineen mielipiteen. Eri mieltii
ollut tycintekijiijdsen Penttilii sensijaan
katsoi, ettii A. M. L. oli ollut tytisuh-
teessa mainittuun osakeyhtidiin ja sen
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vuoksi halusi mddrdtd vakuutusyhtitin
suorittamaan L:lle tapaturmavakuutus-
lain mukaisen korvauksen.

L:n haettua VO:n piidttikseen muu-
tosta KKO, hankittuaan Teollisuusva-
kuutuksen lausunnon, otti asian 20. 11.
1968 tdysistunnossa ratkaistavaksi ja
pddtciksessddn (N:o 2823) lausuu: KKO
on tutkinut asian ja koska A. M. L. on
vastikkeesta sitoutunut suorittamaan
tydtei Oy Wilh. Schauman Ab:lle td-
mdn johdon ja valvonnan alaisena ja
hdn niin ollen siitd huolimatta, ettii hdn
on tuossa tytissd kiiyttiinyt hevosta ja
mainittua maataloustraktoria, joiden
kdytcistd maksettava korvaus on sisdl-
tynyt tydstd maksettuun kokonaiskor-
vaukseen, on tapaturman sattuessa ol-
lut tapaturmavakuutuslain 1 8:ssd tar-
koitetussa tydsuhteessa sanottuun osa-
keyhtiritin, KKO harkitsee oikeaksi, ku-
moten VO:n piidt<iksen, mainitun lain
nojalla mddrdtd Keskiniiisen yhticin
Teollisuusvakuutuksen suorittamaan
L:lle tapaturman johdosta lainmukaisen
k<irvauksen. KKO:n piiiitris tehtiin 1?
iiiinellti 5 vastaan.

Kun tdysistuntoratkaisussa oli kysy-
mys henkikistd, joka suoritti tytitd osin
traktorilla osin hevosella ja kun KKO:n
pddtciksessd puhutaan nimenomaan
maataloustraktorista, esitettiin piiiitcis-
td tarkasteltaessa eri ndkemyksid siiki
soveltuiko se ohjeeksi mycis sellaisessa
tapauksessa, ette tydtii tehtiin vksin-
omaan traktorilla tai traktorin lisdksi
muillakin koneilla kuten puimakoneel-
la, perdvaunulla jne. KKO:n sittemmin
vuoden 1969 aikana antamista muista
pdiitciksistii ilmenee kuitenkin, ettd
traktoriin liittyviii lisiilaitteita saa tyds-
sii kylld olla mukana ilman, ettd trak-

torimies sen johdosta katsottaisiin itse-
ndiseksi yrittiijiiksi.

Kdytettiivtindni olleista KKO:n ja
VO:n piiiittiksistd ei sitdvastoin vield
voida vetdd varmaa linjaa siitd, onko
traktorin ja sen lisdlaitteiden arvolla
edelleen merkitystd traktorimiehen kor-
vausoikeutta arvosteltaessa. Mytiskin
kdsitteestii "maataloustraktori" on esi-
tetty erilaisia arviointeja ja pidetty kii-
sitettri epdselvdnd. Ndin nimenomaan
vuoden 1969 alkupuolella. Sen jrilkeen
on kuitenkin tycieliikelainsdddrinntjn
piirissd jouduttu mdiirittelemddn trak-
torikiisitteitd. MYEL:n ja YEL:n anta-
misen yhteydessii 14. 7. 1969 muutet-
tiin mycis LEL:n siidnnoksiii ja lisiittiin
siihen mm. uusi 1 a g (a70l69). Tdmiin
lainkohdan soveltamisesta 7. 11. 1969
annetussa asetuksessa (671/69) mddri-
tellddn traktorit seuraavasti:

"Maataloustraktorina pidetiiiin maati-
latalouden tiiihin tarkoitettua traktoria,
johon on asennettu enintddn mekaani-
nen kuormauslaite ja periivaunu tai pe-
rdreki taikka niitd vastaavat lisiilait-
teet. Metsdtraktorina pidetddn metsd-
tciihin kiiytettiivillii enemmilld laitteilla
varustettua tai erityisesti metsdttjitd
varten suunniteltua traktoria."

Kiisitykseni mukaan ndmd traktori-
miiiiritelmdt varsin hyvin heijastavat
niitii niikdkohtia, joihin tapaturmakor-
vausasioissa on kiinnitetty huomiota
harkittaessa traktorimiehen oikeutta ta-
paturmakorvaukseen uuden oikeuskiiy-
tdnncin valossa. KKO:n tdysistuntopd6-
ttiksen antamisen jiilkeen voidaan tode-
ta oikeuskdytiinncin nimenomaan maa-
taloustraktorilla tyriskentelevien osalta
katsoa vakiintuneen tuon piiiitdksen
mukaiseksi.
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Aineistoa sen seikan selvittdmiseksi
miten tapaturmavakuutuksen puolella
suhtaudutaan metsiitraktorilla tytisken-
televddn, ei ole kiiytettdvissdni. Lienee
kuitenkin niin, ettd tiillaisen traktorin

omistaja tai haltija useimmiten tarvit-
see mytis apumiehen itselleen ja tiitd
vakuuttaessaan samalla vakuuttaa my<is
itsensd vapaaehtoisesti tapaturmava-
kuutuslain 5? $:n 1 mom. mukaisesti.
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Yniff5iien neuyoltelukunla

Eliiketurvakeskuksessa tulee yrittiijien
elAkelain 16 g:n mukaan olla eri alojen
edustavimpien yrittiijiijdrjestdjen, Eld-
keturvakeskuksen ja eliikelaitosten
edustajista muodostettu neuvottelukun-
ta, joka tekee ElAketurvakeskukselle
esityksid ja antaa lausuntoja yrittiijien
eldketurvaa sekd sen kehittiimistd kos-
kevissa asioissa.

Varattuaan kahdelletoista yrittiijiij6r-
jestcille tilaisuuden tehdri ehdotus edus-
tajikseen, Eldketurvakeskus 11. 3. asetti
tdmdn neuvottelukunnan Sen puheen-
johtajana on toimitusjohtaja Markku
K a i k k o n e n ja varapuheenjohtajana
johtaja Heimer Sundb erg.

Neuvottelukunnan yrittiijiijtirjest<ijii
edustavat jdsenet; kauppat. maisteri
Lauri Astol a (henkil<ikohtaisena va-
ramieheniidn asianajaja Kullervo
Kemppinen), toimitusjohtaja Erk-
ki H eik k o n en (toimitusjohtaja Nii-
lo Kekki), insin<idri Fritz Kuula
(talousneuvos Hartti Jokinen), joh-
taja Eino I. Leino (piitisihteeri Esko
Pihlstrcim), kauppias Lasse Lento
(toimitusjohtaja Simo Pak arinen),
agronomi Torsten Lilj estrrim (toi-
minnanjohtaja Leo Hiim iildinen),
puheenjohtaja Taina Saastamoi-
nen (kirjailija Lassi Nummi), toimi-
tusjohtaja Paavo V. Suominen (rak.
mestari Erkki Pekkinen), hammas-
liiiiket. lisensiaatti Teuvo T u o m in e n
(varatuomari Aarno S c h r e y) ja taksi-

autoilija Veikko Valkama (hovioi-
keuden ausk. Esko Hekkdnen).

Eliikelaitoksia edustavat jdsenet: joh-
taja Klaus Ekholm (apulaisjohtaja
Leo S aloma a), toimitusjohtaja Lars
PaIm6n (johtaja Erkki Rewell)
sekd toiminnanjohtaja OIIi Simoi-
nen (ekonomi K. Erik Lindstrtim).

Neuvottelukunnan toimikausi pddttyy
3L. 72. 7972.

YnittEiiien eduslus
elSke!BUli-
krrnnassa
Sosiaali- ja terveysministerid on 25. 2.
tekemdlliitin pHiitciksellii miiiiriinnyt
Eliiketurvakeskuksen yhteydessii toimi-
van eldkelautakunnan jiiseniksi maata-
lousyrittiijien eldkelain 18 g;n nojalla
maatalous- ja metsdtieteiden kandidaat-
ti Heimo Tuomarlan ja hdnen hen-
kil<ikohtaiseksi varamiehekseen agro-
nomi Paavo Vuoksisen; ja agrono-
mi Reino Urosen (asiamies Mauri
K a u p p i I a n) sekd yrittdjien eldkelain
15 $:n nojalla lainopin kandidaatti Rai-
mo Lahtisen (varatuomari Erkki
Leinon) ja varatuomari Harry Ols-
sonin (ekonomi Rauno Riisalon).

Eldkelautakunta on asetettu vuosiksi
1968-1970.
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MARGARETHA AARNIO

ElEkeiEniestelrnEl
eilen ia tEnEHn

Eldketurva on koko toisen maailman-
sodan jdlkeisen ajan ollut kaikkialla
voimakkaan kehityksen alaisena. Tar-
kasteltaessa nyt pddttynyttd 60-Iukua
ndyttiiii siltii, ettd kehityksen vauhti ei
vield ole ainakaan hidastunut.

Uusia eldkejdrjestelmiS on syntynyt
nopeassa tahdissa. Jos jiitdmme huo-
mioon ottamatta pelkdstddn valtion
palveluksessa olevien eldkkeet, voim-
me todeta, ettd kun jonkinlainen tdtii
laajempi eiiikejiirjestelmd oli voimas-
sa 44 maassa vuonna 1949 ja 58 maas-
sa vuonna 1958, niin vuoteen 1967

mennessd oli eldketurvan iiirjestiimi-
nen saatu alulle jo 9? eri maassa, mikd
merkitsee, ettd maapallolla nykyisin
olevista itseniiisistd valtioista noin 3/4
kuuluu tdhdn joukkoon.

50-luvun loppuvuosien ja 60-luvun
kehitykselle ei kuitenkaan ole yksin-

omaan - eikd edes ensi sijassa -
tunnusomaista uusien maiden tulo eld-
keturvan piiriin. Myiis siellii, missd al-
kuunldhtii on jo vuosikymmenien ta-
kana, on jdlleen mentY Pitkin harP-
pauksin eteenpdin. Erdissii maissa tdmd
on tapahtunut laajentamalla eliike-
turvan piiriti ja parantamalla etuuk-
sia aikaisemmalta pohjalta ldhtien,
mutta useissa maissa on jopa omaksut-
tu kokonaan uudet tavoitteet ja tiih-
detty niihin tdhddten luomaan aikai-
semmasta poikkeavia, entistd edisty-
neemmdn eldketurvan muotoja. Omas-
sa maassamme meilld on tdstd hYvd
esimerkki.

Jonkinlaisen yleiskuvan saamiseksi
siitd, mitd linjoja kehitys on kulkenut
ja mikii on sen seurauksena syntynyt
tilanne tdltii hetkelld, on ehkd selvintd
tarkastella erikseen niitd maita, joita
jo 1950-luvulla voitiin pitdd eliiketur-
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van kannalta kehittyneind maina, ja
sen jdlkeen erikseen ns. kehitysmaita.

Kehittyneen eldketurvan alueeseen
luettiin 50-luvun loppupuolella yleen-
sd useimmat Euroopan ja Pohjois-
Amerikan valtiot sekl lisdksi Austra-
lia ja Uusi-Seelanti. Sen mukaan, miltii
periaatteelliselta pohjalta Idhtien eld-
keturvaa oli rakennettu, voitiin ndmd
maat - erditd poikkeuksia lukuunotta-
matta - jakaa kahteen suureen ryh-
mdiin.

Ensimmdisessd ryhmdssd, johon kuu-
luvat useimmat Keski- ja Itd-Euroo-
pan maat sekd Yhdysvallat, oli eldke-
turvaa ltihdetty aikanaan luomaan pe-
rustamalla eliikevakuutusjdrjestelmid
pienituloisia palkansaajia varten. Eldk-
keet olivat ndissd jdrjestelmissii yleen-
sd alusta alkaen ansioihin suhteutettu-
ja, mutta jdrjestelmdn piiri oli aluksi
varsin rajoitettu. Ensimmdisend turvat-
tuna ryhmdnd olivat esimerkiksi teol-
lisuuden tyrintekijiit. Asteittain oli pii-
rid sittemmin laajennettu, ja jo 50-
luvulle tultaessa se yleensd kdsitti
kaikki muut palkansaajat, mutta ei
vield maataloustyrintekijriitii. Itsendis-
ten yrittdjien liittdminen mukaan jdr-
jestelmiin - ldhtien pienituloisista kd-
sityiildisistri - alkoi 40- ja 50-lukujen
vaihteessa Ldnsi-Saksassa, Ranskassa
ja Yhdysvalloissa. 50-luvun jdlkipuo-
liskolla alkoivat muut tdmdn tyypin
maat seurata esimerkkid, ja samoihin
aikoihin yleistyi nopeasti my<is maa-
taloustycintekijtiiden eliiketurvan jdr-
jestdminen. Viimeisend yhtendisend
vaiheena oli kollektiivitiloilla tyrisken-
televiin vdest<in tai - maasta riippuen

- itsendisten maanviljelijtiiden eldke-
turvan jiirjestdminen muita vdestd-

ryhmid vastaavaksi useissa Itd-Euroo-
pan maissa 60-luvun puolivdlin tie-
noilla. Sen jdlkeen onkin useimmissa
ensimmdisen ryhmdn maissa jokseen-
kin koko ansiotycitd tekevd viiest<i pa-
kollisen eldketurvan piirissd.

Eldketurvan ulottuvuuden suhteen
on silti erdissd Euroopan maissa vield
aukkoja. Mm. Espanja, Portugali ja
muutamat Balkanin maat ovat mones-
sa suhteessa jdlkeenjiiiineitS. Neita
Eteld-Euroopan maita ei olekaan syy-
td lukea siihen piiriin, jota tdssd on
ktisitelty kehittyneen eldketurvan
alueena, vaan ne muodostavat erddn-
laisen eurooppalaisen kehitysalueen.
Sen sijaan Eteld-Euroopasta Italian
voidaan jo katsoa kuuluvan kehitty-
neelle puolelle.

Valtaosa piirin laajennuksista osui
ensimmdisen ryhmiin jdrjestelmissd jo
vuosille 1956-60. Useimmissa maissa
tapahtui silti mycis 60-luvulla merkit-
tdvid lainsddddnncin uudistuksia. Niimii
koskivat tavallisesti eldke-etujen pa-
rannuksia, eri vdestiiryhmien eldke-
etujen yhtendistdmistd sekd organi-
saation kehittdmistd. Ottaen huo-
mioon, ettd Ldnsi-Saksa, Ranska ja
Yhdysvallat niiyttiivtit useita kertoja
viitoittaneen tietii kehitykselle tdssd
ryhmdssd, lienee syytd lopuksi maini-
ta seuraavat yksittdiset tapahtumat.

Liinsi-Saksassa oli eldkejdrjestel-
mddn kuuluminen aikaisemmin va-
paaehtoista suurituloisille toimihen-
kilciille; vuonna 1968 se tuli myiis ndi-
den kohdalla pakolliseksi. Ranskassa,
jossa pakollisen eldkejdrjestelmdn va-
kuutusmaksuissa ja eldkkeissd sovel-
tama tulotason katto sekd eldkkeiden
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taso ovat aina olleet alhaiset, on jo
pitkiiiin ollut kiiytiinncissd ty6markkina-
osapuolten viiliseen sopimukseen pe-
rustuva lisdelAkejiirjestelmii hyvin an-
saitsevia ammattitytintekijciitii ja toi-
mihenkiltiitii varten. Vuonna 1962 tiimii
sopimuspohjainen jiirjestely laajentui
kiisittiimiitin mytis ne ammattitaidotto-
mat tytintekijet ja alemmat toimihen-
kil6t, joiden tulotaso ylittlili yleisen
jiirjestelmdn eliikkeitii rajoittavan ka-
ton. Yhdysvalloissa puolestaan olivat
liidkiirit viimeinen niin hyvin toimeen-
tulevana pidetty ryhmd, ettd sen kat-
sottiin voivan huolehtia omasta ja
perheensii toimeentulosta mycis van-
huuden, tytikyvytt<imyyden ja kuole-
man varalta ilman lakisiiiiteistd vel-
voitetta. Vuonna 1965 siellii kuitenkin
liitettiin myiis Iiiiikiirit pakollisen eld-
kejiirjestelmdn piiriin.

Aikaisemman kehityskulun huomioon
ottaen on varsin mahdollista, ettii
niimd kolme tuoretta esimerkkid yh-
dessd edellii todetun yrittiijien eliike-
turvan yleistymisen kanssa ennakoi-
vat ajatustavan muutosta ansioeliike-
jiirjestelmissd yleensri. Endd ei ilmei-
sesti katsota, ettii vain pienituloiset
ryhmiit ovat niitd, joiden toimeentu-
lon jatkuvuus on turvattava, vaan ol-
laan sitd mieltd, ettd kaikkien vdestci-
ryhmien kohdalla on yhteiskunnan
huolehdittava tietystii pitkiijtinnittei-
syydestd sekd asianomaisen omaa ettd
htinen perheensd toimeentuloa silmdl-
liipitiien.

Eliikejiirjestelmien toinen suuri ryh-
md koostui 1950-1uvun lopulla niistii
maista, joissa eldketurvan piiiiasialli-
sen osan tai koko lakisiiiiteisen eldke-
turvan muodostivat tasasuuruiset kan-

saneldkkeet koko vdestiille. Tiihiin ryh-
mdAn olivat erilaisten historiallisten
kehitysvaiheitten jdlkeen tulleet kaik-
ki viisi pohjoismaata sekd Englanti,
Hollanti, Kanada, Australia ja Uusi-
Seelanti. Niiissd maissa niiyttiiii 60-Iu-
vulla tapahtuneen eritt6in suuri suun-
nanmuutos el6keturvan tavoitteisiin
ndhden. Kun aikaisemmin oli ldht<i-
ajatuksena tietyn minimielintason tur-
vaaminen koko viiesttille vanhuuden
ja muiden riskien varalta riippumatta
kunkin yksildn aikaisemmasta tyo-
urasta ja ansiotasosta, niin nyt on liih-
detty tavoittamaan eldketurvaa, joka
takaisi tydaikana saavutetun elintason
sdilymisen mytis elSkkeelle siirtymi-
sen jiilkeen. TAssd suhteessa on selvdsti
liihestytty edellii kiisitellyn ensimmdi-
sen ryhmdn jdrjestelmien niikemystii.
Koska vaatimus kohtuullisesta minimi-
elintasosta kaikille on silti edelleen siii-
Iytetty uusien tavoitteiden rinnalla, ei
Iiene perusteetonta katsoa, ettd toisen
ryhmdn maista l<iytyviit tdllti hetkellii
ne eldkejdrjestelmiit, joita voidaan pi-
tiie ndkemykseltiiiin ja tavoitteiltaan
edistyneimpinii.

AnsioelSkejdrjestelmien rakentami-
nen kansaneldkkeen tdydennykseksi
liihti liikkeelle Ruotsissa vuonna 1960,
Englannissa -61, Suomessa ja Norjassa
-62. Muut toisen ryhmdn maat ovat
olleet jonkin verran mycihiissii. Lehtd-
kohtana ansioeliikkeitd jiirjestettdessd
olivat palkansaajat, mutta verrattain
nopeassa tahdissa on ansioelaketurvan
piiriin otettu mytis itsendiset yrittAjdt,
viimeksi Suomessa tiimiin vuoden alus-
ta lukien. TiiIId hetkellii ovat pisim-
mdlle edistyneet Ruotsi, Norja, Suomi
ja Kanada. Niiissii kaikissa on nyt an-
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sioihin suhteutettu eldketurva sekii
palkansaajilla ettd yrittiijillti. Englan-
nissa se toistaiseksi koskee vain pal-
kansaajia. Hollannissa ja Tansl<assa ke-
hitystd voidaan pitdd palkansaajienkin
osalta vield selvdsti keskenerdisend, ja
Islannissa ansioeldkkeiden kiiyttcicin-
otto on vasta keskustelttasteella. On
kuitenkin varsin todenndkciistd, ettd
ndmd kolme maata tulevat muodossa
tai toisessa kehittdmddn jiirjestelmidiin
kohti yleistii ansioeldketurvaa. Ryh-
mdstd ovat sen sijaan selvdsti irtautu-
neet Australia ja Uusi-Seelanti, joita
aikanaan kansaneliikejdrjestelmid luo-
taessa pidettiin kehityksen edelldkrivi-
jciind, mutta jotka nyt niiyttdvdt aina-
kin toistaiseksi pysdhtyneen aikaisem-
man ajattelun asteelle.

Kehittyneiden maiden tdmzin hetken
eldkejdrjestelmid keskendAn verrat-
taessa on vdistdmdtttimdnd havaintona
se, ettd ne ovat erittdin kirjavia. Vaik-
ka periaatteissa ja tavoitteissa voidaan
todeta melko yhtendisid linjoja, niin
toteutuksen yksityiskohtien osalta
nditd on vaikea ltiytiiii. Esimerkiksi
eldkkeen saamisen edellytykset ja
eldkkeen miidriiytymistii koskevat
sddnniikset vaihtelevat suuresti maas-
ta toiseen mycis samantapaista kehitys-
linjaa seuranneissa maissa. On vaikea
sanoa, mitkii erilaisista ratkaisuista
ovat hyvid ja mitkti huonoja. Jdrjestel-
mien keskendistd paremmuutta verrat-
taessa johdutaan herkdsti vddriin joh-
topiidtciksiin, jos tarkastellaan kerral-
laan vain yhtii tai kahta - vaikka
tiirkeiiiikin - yksityiskohtaa koskevia
sddnntjksiii, eikii sitd kokonaistulosta,
johon jdrjestelmdn kaikki eri siiiinncik-
set yhdessd johtavat.

Niiytttiii siltii, ettii kaikki edut eivdt
yleensd kasaannu samaan jdrjestel-
mddn ja puutteet toiseen, vaan sielld
missd jossakin suhteessa ollaan hyvin
runsaskdtisid, on jo kustannussyistd
pakko tinkiii muissa kohdissa. Usein ei
ole aivan yksinkertaista edes lciytiiii si-
td, missd kohtaa tinkimistii on tapah-
tunut. Sellainenkin vertailu, jossa ote-
taan jokin tietty tyyppitapaus ja kat-
sotaan millaisen eldkkeen hiin eri
maissa saisi, on pitiivii vain tarkastel-
lun tyyppitapauksen osalta, mutta ei
sano mitddn siitd, onko jossakin maassa
annettu hyvdt edut juuri hdnelle joi-
denkin muiden kustannuksella. Erds
keino eldketason nostamiseksi on mm.
pienentiiii eliikkeensaajien piiriii pitkien
karenssiaikojen avulla. Em. ensimmdisen
ryhmdn jdrjestelmissd on edellytyksenii
vanhuuseldkkeen saamiselle tavallisesti
vdhintddn 15 vuoden palvelusaika jdr-
jestelmdn piirissii, mutta korkeampia-
kin vaatimuksia esiintyy. Niille, joiden
vakuutusaika syystii tai toisesta on jdii-
nyt vaadittua lyhyemmdksi, ei niiissii
maissa makseta eliikettd lainkaan, vaan
heiddn osalleen kertyneet varat mene-
vdt muiden elSkkeisiin. Mytis voidaan
vanhuuseldkkeiden hyviiksi tinkiii ty<i-
kyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeiden suh-
teen tai pdinvastoin. Esim. sellainen
meillii jo selvitiksi muodostunut piirre
kuin tulevan palvelusajan laskeminen
ty<ikyvyttcimien hyvdksi, puuttuu mo-
nista jiirjestelmistd, mm. Itiivallan, Ju-
goslavian, Puolan, Ranskan, Sveitsin ja
Yhdysvaltojen jiirjestelmissd sitii ei
esiinny. Tdmd saattaa heijastua mytis
perhe-eldkkeisiin, jos ne mddrdytyvdt
sen eliikkeen mukaan, johon edunjiittii-
je kuollessaan olisi ollut oikeutettu.
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Monia muitakin tinkimisen teitd esiin-
tyy.

Ldhes joka suhteessa paljon muiden
edelld olevana ndyttdd poikkeuksen tin-
kimistii koskevasta siiiinncistd muodos-
tavan varakas naapurimme Ruotsi. Yh-
dessd kohdassa sielldkin on kuitenkin
ollut pakko tinkiii. Monista eldkeidn
alentamista koskevista vaatimuksista
l-ruolimatta Ruotsissa on edelleen maa-
ilman toiseksi korkein eldkeikiiraja, 6?
vuotta. Korkeampi, eli 70 vuotta, on
vain Norjassa, joka paljon rajoitetum-
mista taloudellisista resursseistaan huo-
limatta on Idhtenyt rakentamaan, ei to-
sin Ruotsin veroista, mutta kuitenkin
varsin korkeatasoista eldketurvaa. Kor-
kea eldketaso ja alhainen eldkeikd eiv:it
muuallakaan ndytd kulkevan kiisi kzi-
dessd. Kanadassa, jossa aikaisemmin oli
70 vuoden eldkeikd kuten Norjassa,
liihdettiin viisi vuotta sitten eldkeikdd
asteittain alentamaan, niin ettd se tdstd
vuodesta l5htien on 65 vuotta kuten
meilld Suomessa. Tiimii heijastuu kui-
tenkin Kanadan vuonna 1966 voimaan-
tulleessa ansioeldkejdrjestelmdssri eldk-
keiden tason kohdalla. Tavoitetaso on
sielld vain 25 0/o ansioista. Toinen esi-
merkki on Jugoslavia, jossa aikaisem-
min oli maailman alhaisimmat yleiset
eliikeiiit. Vuonna 1965 eldkejiirjestelmdd
uudistettaessa eldkkeiden taso parani,
mutta myiis yleisid eldkeikdrajoja ja
eldkkeen saamiseksi vaadittuja palve-
luksia nostettiin viidellti vuodella. Siel-
ld ei ilmeisesti rahoituksen jdrjestdmi-
seksi ldydetty endd muita keinoja ku-
ten Italiassa, jossa viime vuonna toteu-
tettu eldkeuudistus pdiitettiin puuttu-
van rahoituksen osalta kustantaa myy-
mdllti tiihiin tarkoitukseen nimettyjd

valtion obligaatioita ja nostamalla Ii-
sdksi bensiinin hintaa 10 liiralla litra.

Italialaisilla on muissakin suhteissa
ollut eldkejiirjestelmdn sdiinntjksid
suunniteltaessa enemmdn mielikuvitus-
ta kuin monissa muissa maissa. Otan
siitd vain yhden esimerkin. Sielld vuo-
sieldke maksetaan eldkkeensaajille
13:na kuukausierdnd, ylimddrdinen erd
joulukuussa, jotta kenenkddn ei joulu-
na tarvitsisi tuntea itseddn yhtti k6y-
hdksi kuin muulloin. Vdhiin samanta-
painen on menettely Itdvallassa, jossa
vuosieliike on jaettu 14 kuukausierddn.
Toinen ylimddrdinen erd maksetaan
toukokuussa kesdn viettoa varten ja toi-
nen lokakuussa talvivarusteiden, poltto-
aineiden ja muun sellaisen hankintaan.
Muualla en ole tdllaisia jiirjestelyjii ha-
vainnut; ne voisivat kuitenkin olla psy-
kologiselta kannalta varteenotettavia
esimerkkejd siitd, ettd eldkeldisen eld-
mddn voidaan tdlldkin tavalla tuoda
tervetullutta vaihtelua.

Tdllaisia pieni6 erityispiirteitii eri jiir-
jestelmissd voi helpommin kuin eldke-
tason mddrdytymisen perustekijoitd
tarkastella kokonaisuudesta irrotettuina
ilman ettd johtuisi vddriin johtopddtdk-
siin jdrjestelmien keskindisestd parem-
muudesta. Haluankin ottaa tdstd esiin
yhden sellaisen erityispiirteen, joka ei
olennaisesti vaikuta eldketurvan koko-
naistasoon, vaan on pikemminkin ndke-
myskysymys erddssd yksityiskohdassa,
ja joka on mielestdni jiiiinyt liian vdhdl-
le huomiolle sekd suomalaisessa ettd
yleispohjoismaisessa eldkekeskustelussa.
Se on kysymys jdrjestelmdn suhtautu-
misesta eldkkeensaajien lasten ja va-
kuutettujen jdlkeen jddneiden orpojen
opiskelumahdollisuuksiin. Vaikka poh-
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joismaisia eliikejiirjestelmid voidaan ko-
konaisndkemykseltdtin pittiS erittiiin
edistyksellisind, niin tiissd yksityiskoh-
dassa ne ovat jddneet takapajuisiksi ny-
kyisessd, yhd pitempiid koulutusta vaa-
tivassa maailmassa. Kaikissa kansan-
eliikejiirjestelmien tdydennykseksi ra-
kennetuissa ansioeldkejdrjestelmissd on
katsottu, ettii eldkkeensaajille makset-
tavat lapsikorotukset kuuluvat kansan-
eliikkeen yhteyteen, joten ansioihin
suhteutettuun eliikkeeseen niitii ei mis-
sddn ndistd maista sisdlly. Kansaneldk-
keen lapsikorotukset taas lakkaavat pe-
rin alhaisessa idssd, usein 16:n, korkein-
taan 18:n ikdvuoden kohdalla. Samoin
orvoneldkkeet katkeavat sekd kansan-
eliike- ettd ansioeliikepuolella hyvin ai-
kaisin, kun koulutus useimmiten viel6
on pahasti kesken. Suomen yleinen per-
he-eliikejiirjestelmd on tiissii suhteessa
ndiden maiden edistynein; siind opis-
kelevan orvon eldkettd voidaan jatkaa
21 ikiivuoteen asti.

Euroopassa on kuitenkin ryhmii mai-
ta, joissa opiskelukysymykseen on suh-
tauduttu aivan toisella tavalla, nimit-
tdin Liinsi-Saksa, Itdvalta, Sveitsi, Puo-
la, Tshekkoslovakia ja Italia. Niille on
yhteisend piirteend sekd vakuutetun
omaan elAkkeeseen maksettavien lapsi-
korotusten ettd orvoneliikkeiden jatku-
minen pitkiii opintoja harjoittavan lap-
sen kohdalla varsin korkeaan ikdrajaan,
24-26 ikdvuoteen saakka. Tdllaisen
koulutusystdvdllisen niikemyksen soisi
nopeasti leviiivdn laajemmallekin eliike-
jiirjestelmien piiriin.

Jos eliiketurvan muodoissa ja elSk-
keen miidrdytymisessd on eri maiden
viililti paljon erilaisuutta, niin aina-
kaan v6hemmdn sitii ei ole siind suh-

teessa, miten eliikejiirjestelmdn hallin-
to ja kdytiinncillinen hoitaminen on mis-
sdkin organisoitu. Yritin saada aikaan
jonkinlaisen luokituksen niistd organi-
saatiotyypeistii, joita Eldketurvakes-
kuksen parhaillaan valmistumassa ole-
vaan tutkimukseen sisdltyvissd 20

maassa esiintyy, mutta jouduin luopu-
maan yrityksestd. Osoittautui nimittdin,
ettd ndmd 20 maata tiivistyivdt - kun
epdolennaiset erot jiitettiin huomioon
ottamatta - n6ln 15:ksi toisistaan poik-
keavaksi organisaatiotyypiksi. Esitdn
kuitenkin pari esimerkkid siitd, miten
eri tavoin sellainen asia kuin eliikejdr-
jestelmdn hallinto voidaan hoitaa.

Yksinkertaisimmat ja keskitetyimmdt
esimerkit olen ltiytiinyt Puolasta ja
Tshekkoslovakiasta, joissa organisaatiot
ovat melkein samanlaiset. Katsokaam-
me vaikkapa Puolaa. Siellii koko eliike-
jdrjestelmdn hallinnosta huolehtii So-
siaalivakuutuslaitos, jolle kuuluu my<is
elSkerahaston hallinto. Sen alaisina toi-
mii 24 alueosastoa, joille kuuluu mm.
eldkehakemusten kiisittely. Sekii So-
siaalivakuutuslaitosta ettd alueosastoja
johtavat valvontaneuvostot, jotka toi-
mivat lain tulkintatehtdvissd ja valis-
tuselimind. Niiden jdsenistd on 2/5 maan
hallituksen ja 3/5 ammattiyhdistysten
nimittdmid. Lisdksi on perustettu tar-
kastuspiireje (103), tytikyvyttcimyys-
asioita kiisittelevid liiiikiiritoimikuntia
Qa\ ja tiedotusasemia (noin 220). Lee-
kdritoimikuntien yliiasteena toimivat
vastaavat liiiinintoimikunnat, ja koko
jiirjestelmiid valvoo Kansallinen ty<i- ja
palkkakomitea.

Puola ja Tshekkoslovakia ovat sikiili
ainutlaatuisia esimerkkejd, ettd missiiiin
niistii kolmesta muusta maasta, joissa
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koko eldketurvan kdytdnncillisen hoita-
misen johto ja valvonta on annettu yh-
den keskuslaitoksen huomaan (Ruotsi,
Norja ja Yhdysvallat) ei samalle kes-
kuslaitokselle ole uskottu mytis rahas-
tojen hallintoa. Esim. Ruotsissa, jossa
Riksfcirsdkringsverket ainoana keskus-
laitoksena ohjaa muuten - esimerkiksi
taloudellisesti varsin itsendisten
alueellisten vakuutuskassojen toimin-
taa, on rahastojen hallinto annettu tdy-
sin erillisen organisaation hoidettavak-
si. Siitii huolehtii kolme erillistd rahas-
ton johtokuntaa, joista kukin hoitaa
omalta etupiiriltddn kertyneitten varo-
jen kiiytttiii.

Vastakkaisena esimerkkind edellisil-
le, varsin yksinkertaisille organisaatio-
tyypeille voidaan esittdii Ranskan eld-
kejdrjestelmien organisaatio. Sielld e1d-
keturva peittiiii koko ansiotytitd teke-
viin vdest<in, mutta eltikkeitii makse-
taan ndille 12:n organisaatioltaan eri-
laisen jdrjestelmdn kautta. Suurin jdr-
jestelmd on palkansaajien yleinen eld-
kejdrjestelmd, jonka keskushallinto on
puolestaan jaettu kahtia eldkemuodon
mukaan. Vanhuuseldkkeiden hallinnos-
ta vastaa valtakunnallisella tasolla
Kansallinen vanhuusvakuutuskassa ja
tydkyvyttrimyys- sekd perhe-eldkkei-
den hallinnosta Kansallinen sairausva-
kuutuskassa. Molempien johdossa ovat
vakuutetut ja tycinantajat ja niiden
tehtiiviind on paaasiassa jdrjestelmdn
rahavarojen hoito. Jdrjestelmdn muus-
ta kiiytdnncillisestd hoitamisesta huo-
lehtivat keskuskassojen apuna toimivat
alue- ja paikalliskassat. Molempien kes-
kuskassojen yldpuolella toimii koordi-
noivana elimenai Sosiaaliturvajdrjes-
telmien keskuselin, joka suorittaa varo-

jen tasauksen niiden kesken. Palkan-
saajien kohdalla lisdeldkejtirjestelmilld
on kummallakin kassaverkostonsa, joil-
Ia on omat koordinointitehtiivid ja va-
rojen tasausta hoitavat keskuselimensd.
Irluilla 10 :llti eliikej iirj estelmdlld, i oiden
piiriin kuuluvat mm. erityyppiset itse-
niiiset yrittdjiit, maataloustydntekijdt,
merimiehet, kaivostyiildiset ja muut
palkansaajien erityisryhmdt, on kulla-
kin oma organisaationsa. Osittain niimii
organisaatiot ovat alueellisesti, osittain
ammatillisesti desentralisoituja. Valta-
kunnallisia keskuskassojakin on useita
kymmenid.

Neljdntenii, kaikista edellisistii poik-
keavana organisaatiotyyppinii haluan
Iopuksi tuoda esille Itd-Saksan, jossa
eliikejiirjestelmdn hoito ja hallinto on
uskottu kokonaan ammattiyhdistysliik-
keelle. Ammattiyhdistysten Federaation
sosiaalivakuutusosasto hoitaa el.6keva-
kuutusta alueellisten toimeenpanokomi-
teoiden ja paikalliskomiteoiden avus-
tuksella. Alimpana portaana verkostossa
ovat tydpaikoilla toimivat ammattiyh-
distyskomiteat.

Ndiden esimerkkitapausten rinnalla
toimii jo pelkdsttitin em. 20 maan puit-
teissa toistakymmentd niiistd poikkea-
vaa organisaatiotyyppid, joista on vai-
kea sanoa mitkd niistd ovat hyviii ja
mitkii huonoja. Yleishavaintona eri
maiden lehdisttikirjoittelun seuraami-
sesta kuitenkin on, ettd eri jdrjestel-
mien omien vakuutettujen taholta tule-
va arvostelu ei useinkaan kohdistu or-
ganisaatioon - oli se millainen hyvdn-
56[ - vssn etupddssd ollaan tyytymiit-
ttimiS eldkejdrjestelmdn tarjoamien ma-
teriaalisten etujen pienuuteen ao. kir-
joittajan edustaman ryhmiin kohdalla.

16



Jos sitten siirymme pois kehittynei-
den maiden piiristii ja tarkastelemme
niitii kehitysmaita, joissa eldketurvaa
on jo ryhdytty jiirjestdmddn, voimme
todeta, ettii liikkeelle ltihtti on valta-
osassa niistd tapahtunut samaan ta-
paan kuin kehittyneiden maiden ensim-
mdisessd ryhmdssd muutamia vuosi-
kymmenid sitten, eli kiisittiien ensiksi
vain tiettyjd rajoitettuja palkansaaja-
ryhmid. Kansaneldketyyppisiii, koko
vdesttin kiisittiiviii jiirjestelmiii on Ete-
ld-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa
vain muutamia harvoja. Esimerkkejii
niiistii ovat Israel ja Etelii-Afrikan liit-
tovaltio.

Jos jdtdmme poikkeustapaukset huo-
mioon ottamatta, niin yleensd voidaan
kehitysmaista karkeana yhteenvetona
tehdd seuraavat havainnot: Yrittdjien
elSketurva puuttuu vield jokseenkin
tiiysin, samoin maataloustycintekijdiden.
Perustetuissa palkansaajien eliikejiir-
jestelmissii jdrjestelmiin ulottuvuus on
useimmiten rajoitettu. Tavallisia rajoi-
tuksia niiyttdvdt olevan, ettd jiirjestel-
mdn piiriin kuuluvat vain teollisuuden
ja kaupan palveluksessa olevat tai ettd
pienten yritysten palveluksessa olevat
on jiitetty ulkopuolelle. Alarajana on
tavallisimmin 5 tai 10 tytintekijdii,
mutta esimerkiksi Intiassa 20 tydnteki-
jee. Eldketurva on tasoltaan useissa
maissa vield heikko, iiiiritapauksissa
jopa niin, ettd koko eliiketurvan voi
muodostaa tydntekijSlle hiinen ty<i-
uransa piiiittyessd maksettava vaatima-
ton kertasuoritus.

Keski- ja Etelii-Amerikan maat ovat
aikaisemmin alkuunldhteneitti ja tdllS
hetkelld pitemmdlle kehittyneitd kuin
Aasian ja Afrikan valtiot. Amerikan

puolella ovat eniten jiiljessd Honduras
ja Guatemala, joissa toistaiseksi vain
julkisen vallan palveluksessa olevilla
on eldketurva. Kaikissa muissa Ameri-
kan valtioissa on jo jonkinlainen ylei-
sempi elSkejdrjestelmii, ainakin teolli-
suutta ja kauppaa koskeva.

Afrikan nuorissa valtioissa on val-
tiovalta kiirehtinyt jiirjesttimddn omas-
sa palveluksessaan oleville palkan li-
siiksi mytis eliiketurvan. Afrikan nykyi-
sistd 40 itsendisestii valtiosta jo 36:ssa
on erityinen eldkejdrjestelmii valtion
triissd olevia varten. Muiden vdest6-
ryhmien osalta voidagn todeta, ettii vii-
dessdtoissa maassa ei eldketurvan jdr-
jestdminen vielii ole ldhtenyt alkuun-
kaan. Samantapainen on tilanne Aasias-
sa. Useimmissa maissa on siellAkin val-
tion palveluksessa olevien asema ta-
valla tai toisella turvattu, mutta mui-
den piirien eliikejiirjestelmistd ei 14:ssd
Aasian 33 valtiosta vield ndy merkkid-
kddn.

Lienee kuitenkin odotettavissa, ette
kun taloudelliset mahdollisuudet mytis
nykyisissii kehitysmaissa aikanaan pa-
ranevat, eldketurvaa tullaan siellii edel-
Ieen kehittiimddn, ja tiimii tulee luul-
tavasti tapahtumaan taloudelliseen edis-
tykseen verrattuna jopa nopeammassa
tahdissa kuin aikoinaan Euroopassa.
Tiitd antaa aiheen odottaa yleinen so-
siaalipoliittinen niikemys nykyisessii
maailmassa sekd vaikutteita antava
kansainviilinen kanssakiiyminen kehit-
tyneiden ja kehitysmaiden viililld. On
tietenkin hyvin epdvarmaa ennustaa,
mitii linjaa eldketurvan kehittiimisessii
tullaan noudattamaan vai esiintyykti
Iainkaan mitiiiin yhteniiistti linjaa tai
linjoja. Tuntuisi kuitenkin todenndktii-
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seltd, ettd siellS, missd alkuun on jo
pddsty, jatkettaisiin olemassa olevien
jiirjestelmien pohjalta laajentaen ensin
palkansaajien eliiketurvaa ohi nykyis-
ten rajoitusten ja liittden mycihemmin
mukaan mytis maatalous- ja muun yrit-
tdjriviiesttin. Niiden maiden kohdalla
taas, joissa ei vield ole minkdiinlaista
jdrjestelmdn tynkiiiikAdn, olisi luonnol-
lista, ettd ne alkuun ldhtiessdiin ottai-
sivat mallia ldhinnii ldhinaapureistaan.
Uusien kansaneldketyyppisten jiirjestel-
mien syntymistd kehitysmaihin pitdisin
sen sijaan jo pelkiistiidn niiden heti
alussa suuriksi muodostuvien kustan-
nusten takia erittiiin epiitodenndkijise-
nd. Siind jdrjestyksessd tapahtuva eld-
keturvan rakentaminen, mikd pohjois-
maissa on ollut tyypillistd, jdiinee elii-
kejiirjestelmien kehityksen historiassa
niiden ja muutamien harvojen muiden

maiden erityispiirteeksi. Sitii vastoin en
pittiisi lainkaan mahdottomana sellaista
kehityskulkua, ettd niissd maissa, ioissa
puhtaat ansioeldkejiirjestelmiit ovat jo
pitkiille kehittyneitii, alettaisiin kiinnit-
tee enemmdn huomiota kohtuullisen
minimielintason turvaamiseen myiis
niille henkildille, jotka ansioeliikejdr-
jestelmien nykyisten siidnndsten puit-
teissa eivdt syystii tai toisesta yllii riit-
tiiviidn eliiketurvaan tai jtiiiviit ko-
konaan eldketurvaa vaille. Jos ndin
kdy, voidaan ehkd joskus pddstii sii-
hen, ettii eldketurva peittdvyydeltiidn ja
tasoltaan on suuressa osassa maailmaa
varsin homogeeninen, vaikka lopputu-
lokseen olisikin tultu eri teitti ja vaikka
jiirjestelmien muodollinen rakenne ja
organisaatio erilaisen historiallisen ke-
hityksen takia edelleen vaihtelisi suu-
restikin maasta toiseen.
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EnsirrrrnEinen srrkeltaiien
lenveystutkirnus
Ensimmdinen sukeltajien koko ammat-
tikuntaa koskeva terveystutkimus suo-
ritettiin Helsingissii vuoden alkukuu-
kausina. Siihen oli kutsuttu 170 sukel-
tajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen
suoritti Rakennusalan tycielSkekassa
yhteistytissd Rakennustyrildisten Liiton
kanssa ja Suomen Rakennusteollisuus-
liiton mydtiivaikutuksella. Tarkoitukse-
na oli ldhinnii selvittdii tydolosuhteiden
vaikutuksia sukeltajien terveyteen.
Varsinaiseen terveystutkimukseen liit-
tyi Eldketurvakeskuksen suorittama
eldkeikdrajaa koskeva haastattelu.

Tutkimuksen avulla odotetaan saa-
tavan selvyyttd siihen, mistd sairauk-

sista sukeltajat pddasiassa kdrsiviit ja
missd mddrin niimd sairaudet johtuvat
heiddn tytinsd erikoislaatuisista oloista.
Tarkoituksena on mytis mahdollisuuk-
sien mukaan saada selville, milloin ikd
alkaa ratkaisevasti vaikeuttaa sukellus-
tytin suorittamista.

Kansainvilisen tycijiirjestcin (ILO)
suositus sukeltajien yleiseksi eldkeidksi
on 53 vuotta, mutta Suomessa pddseviit
ainoastaan kuntien palveluksessa olevat
sukeltajat eldkkeelle tiissd idssii. Mui-
den osalta eldkeikdraja on 65 vuotta.
Nyt tutkittavista noin 170 sukeltajasta
on 53-65-vuotiaita 37 ja 17 sukeltajaa
on jo tdyttiinyt 65 vuotta.

tohtori, Kyt<ikivi, Seppo, varatuo-
mari, L e h t i n e n, Martti, Iiidket. lisen-
siaatti, Lehtinen, Raimo, varatuo-
mari, Pietildinen, Seppo, oikeust.
lisensiaatti, S imo in en, OIIi, hall.-op.
kand., S ir 6n, Marjatta, varatuomari,
ja Sumari, Pertti, lddket. lisensiaatti.

Varajdsenet: Aaltonen, Reino, va-
ratuomari, Gylling, Martti, Iddket. ja
kir. tohtori, Halsas, Karl-Johan, va-
ratuomari, H e i k e I, Felix, Itidket. lisen-
siaatti, Karhunen, Pekka, ltitiket. ii-
sensiaatti, Mi15n, Olavi, prokuristi,
SiIf verberg, Heikki, agronomi, ja
Wegelius, Otto, lii6ket. ja kir. toh-
tori.

Ty6kyvytt6rnyVrs-
asiain neLrvollelu-
kunla
Eldketurvakeskus on 14. 1. asettanut
tydkyvyttcimyysasiain neuvottelukun-
nan 31. 12. 1972 pdiittyviin toimikauden
ajaksi. Neuvottelukunnan kokoonpano
on seuraava.

Varsinaiset jdsenet: S u n db e r g,
Heimer, johtaja, puheenjohtaja, K e i-
n d n e n, Viljo, fil. tohtori, varapuheen-
johtaja, A u t i o, Lauri, liiiiket. ja kir.
tohtori, Ikonen, Ensio liiiiket. ja kir.
tohtori, Kekki, Matti, ltiiiket. ja kir.

19



Elekekassa Tuki

Historia

Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen
tyiintekij<iiden turvaaminen sairauden,

ty<ikyvyttdmyyden ja vanhuuden varal-
ta oli ensimmdisen kerran esilld vuon-
na 1919, jolloin Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton edustajakokous kehotti

Etlustalistonkokous on kassan korkein pii,nttflvii elin. Kuva edustajiston kokouksesta.
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osuusliikkeita siirtdmdiin vuosiylijdd-
mdstiidn varoja erityisiksi rahastoiksi.
Samalla piiiitettiin ryhtyii valmistele-
maan asian kdytdnnrillisiri toteuttamis-
mahdollisuuksia. Ratkaisu lykkiiiintyi
kuitenkin moniksi vuosiksi, osittain sik-
si, ettd odotettiin sosiaalivakuutuksen
kehittymistd ja osoittain siksi, ettd olisi
ollut vaikeaa lisdtd osuusliikeiden kus-
tannuksia tuona ajankohtana.

Kolmekymmenluvulla alettiin kui-
tenkin jo yleisesti tunnustaa tycinan-
tajan velvollisuuksiin kuuluvaksi tur-
vata ainakin osaksi pitkiiiin palvelleille
tydntekijdille vanhuus- ja tycikyvyttti-
myyseldketurva. Tdlkiin myds edistys-
mielisessd osuuskauppaliikkeessd tultiin
vakuuttuneiksi eldketurvan tarpeelli-
suudesta. Osuusliike Elanto oli ede1ld-
kdvijdn6, sillii tiiyttiiessddn 30 vuotta
se pddtti jzirjesteiii tytintekijtiitleen eld-
kevakuutuksen. Tosin se oli jo aikai-
semmin itse jiirjestdnyt joillekin tycin-
tekijciilleen eldkkeen, mutta niiden hoi-
taminen tapaus tapaukselta oli erittdin
tycildstd. Vuoden 1936 alusta aloitti toi-
mintansa eldkekassa, jonka nimi al-
kuvaiheessa oli Eliikelaitos Tuki, ja ai-
noana osakkaana oli aluksi Osuusliike
Elanto. Avustuskassalain aiheuttamien
sddntrjmuutosten johdosta kassa sai ny-
kyisen nimensd, Eldkekassa Tuki, vas-
ta vuonna 1943.

Kassan siidnncit laadittiin alunperin
sellaisiksi, ettd kassa saattoi ottaa osak-
kaikseen muitakin Kulutusosuuskun-
tien Keskusliiton alaisia jiisenosuusliik-
keitii. Muiden osuusliikkeiden liittymi
nen oli aluksi kuitenkin melko hidasta.
Vuonna 1940 kassaan kuului 16 osakas-
liikettd ja 3 890 vakuutettua, vuonna
1950 osakasliikkeitii oli 91 ja vakuutet-

tuja 7 270 sekd vuonna 1960 osakas-
liikkeitai oli 130 ja vakuutettuja 15 302.

Ty<intekijiiin eldkelain antaminen 8.

7. 1961 aiheutti muutoksia kassan elii-
kejdrjestelmiiiin .Tdlkiin kassa jakaan-
tui A- ja B-osastoon. A-osaston tarkoi-
tuksena on hoitaa eldkkeet, jotka o1i-
vat voimassa ennen TEL:n voimaantu-
loa sekd mycintdd listiellikkeitd. Kassan
B-osaston tehtdvdnd on my<intdd TEL:n
perusturvan mukaisia eldkkeitii. Tycin-
tekijiiin eldkelain voimaantulo aiheutti
kdymistilan kassan eliikejdrjestelmdssd
ja vasta 1. 1. 1966 voimaan tulleilla
sddnntiilld saatiin eliikejiirjestelmii va-
kiinnutetuksi.

Organisaatio

Kassan toimintapiirin muodostavat Ku-
lutusosuuskuntien Keskusliiton (KK)
r.y. jiisenind olevien osuuskuntien,
ndiden osuuskuntien muodostamien
keskusjdrjestcijen ja edelld mainittujen
hallinnassa olevien tyttirliikkeiden pal-
veluksessa olevat tytintekijdt. Kassan
hallinnon muodostavat edustajakokous,
hallintoneuvosto ja hallituksena toimi-
va johtokunta. Hallintoneuvostoon kuu-
Iuu 16 jdsentii, joista osakkaiden eli
osuusliikkeiden edustajat valitsevat
kahdeksan ja jdsenten eli tydntekijtri-
den edustajat saman mddrdn edustajia.
Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jdsen-
td ja puheenjohtajana on kassan toimi-
tusjohtaja. Hallintoneuvoston puheen-
johtajana on toimitusjohtaja Oiva
Haapanen ja johtokunnan puheen-
johtajana toimitusjohtaja Kalervo
Peitsalo.

Eldkekassa Tuki toimii Helsingissd
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Kassan hallintoneuvostossa ja johtokunnassa ovat edustettuina tyiinantaja- ia tyiin-
tekijiipuoli samansuuruisina. Kuvassa istumassa hallintoneuvosto ja takana johtokunta.

Kansa-yhtididen pddkonttorissa Ha-
meentie 33:ssa. Osakasliikkeiden so-
siaalipiidlliktit ja eldkeasioita hoitavat
toimihenkildt avustavat kassan jdsenid
eldkkeitii koskevissa asioissa.

Kassan toimintaa on viime aikoina
pyritty automatisoimaan. Niinpd koko
vakuutuspuoli, kdsittden seke A- ettii
B-osastot, hoidetaan tietokoneilla. Elek-
keiden maksatusta ollaan parhaillaan
siirtiimiissii mycis tietokoneille.

Eliiketurva

Kassan sddntrijen mukaan jdsenille taa-
taan 60 o/o:n eldketurva, joka muodos-
tuu A- ja B-osaston eldkkeestd sekd
kansaneliikkeen perusosasta. Tdyden
eliikkeen saavuttamiseen vaaditaan 30

palvelusvuotta. Vanhuuseldkeikd on
miehilld 65 ja naisilla 60 vuotta.

Kassan A-osastoon kuuluu jokainen
TEL:n alainen tydntekijd, joka 18 vuot-
ta tiiytettyiidn on ollut E-osuuskauppa-
liikkeen palveluksessa yhdenjaksoises-
ti kolme vuotta. A-osaston eliiketurvan
kustannuksista maksavat tydnantaja ja
tydntekijii kumpikin puolet, kuitenkin
niin, ettd tytintekijiin jdsenmaksu on
enintddn kolme prosenttia ansiosta.

Numerotietoja

Eldkekassa Tuen toimintapiiriin kuului
vuoden 1968 lopussa 133 osakasliikettti
ja jiisenid oli 34 038. Niiistd kuului A-
osaston piiriin 226L6.
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B-osaston alkaneiden eliikkeiden kan-
ta oli 912 vanhuuseldkettd, 700 tytiky-
vyttdmyyseldkettd sekd 121 perhe-eld-
kettii joulukuun lopussa 1968. Vanhuus-
eldkkeiden keskimddrii oli noin 144,-
markkaa, tytikyvytttimyyseldkkeiden
153,- markkaa ja perhe-eliikkeiden
153,- markkaa kuukaudessa.

A-osaston vanhuuseldkkeellii oli vuo-
den 1968 piiiittyessd 1930 henkiltid ja
tycikyvytt<imyyseldkkeelle 525.

Vuoden 1968 aikana maksettiin B-
osaston eldkkeitd 3,4 miljoonaa mark-
kaa ja A-osaston eliikkeitti 5,6 miljoo-
naa markkaa.
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JUHANI SALMINEN

Tutkirnus lTrttrrtoksenhausla
ty6elSkeasioissa

Eldkkeensaajan oikeusturvan kannalta
voidaan eriiiind keskeisend tekijiinii pi-
tea eldkelaitosten pddtosten oikeelli-
suutta. Perimmdiseksi tavoitteeksi oi-
keellisuuteen ndhden voitaneen aset-
taa vaatimus, ettd eldkeratkaisu jo en-
simmdisessd kiisittelyasteessa muodos-
tuu sellaiseksi, ettei eldkkeenhakijan
tarvitse turvautua niihin oikeussuoja-
keinoihin, jotka ty<ieliikejiirjestelmdn
lakisddteinen muutoksenhakumenettely
tarjoaa. Tiill<iin on kuitenkin todettava
vaatimuksen olevan teoreettinen ihan-
netila, jota ei koskaan voida kiiytdn-
nrissd jo pelkdstddn inhimillisen toi-
minnan kzisittdmdn virhemahdollisuu-
den vuoksi tdysin saavuttaa.

Tyriekikelaitosten Liitto on suoritta-
nut tutkimuksen eldkepddttisten muu-
toksenhausta, jotta voitaisiin arvioida,
kuinka hyvin edelld sanottu perimmdi-
nen tavoite on voitu saavuttaa. Tutki-

muksen kohteena olivat vuosina 1962-
67 suoritetut muutoksenhaut Liiton jd-
senlaitosten osalta. KysymyksessA oli-
vat siis tiilltjin tydntekijdin eldkelain ja
lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eldkelain mukaiset van-
huus- ja tycikyvytttimyyseldkeratkaisut
edelld sanottuina vuosina. Tutkimuk-
sessa kiinnitettiin my<is erityistd huomio
ta siihen, missd mddrin muutoksenha-
kuelimien, eldkelautakunnan tai va-
kuutusoikeuden ratkaisu, jolla ty<ielii-
kelaitoksen pddtcistii muutettiin, perus-
tui uuteen, vasta muutoksenhakueli-
messd esitettyyn selvitykseen. Tiillai-
nen selvittely perustuu tietysti kussa-
kin yksittiiistapauksessa myiis jossain
mddrin arvioon, jonka suorittaminen
voi olla hyvinkin vaikeata ja se tdmdn
vuoksi on voitu mytis jossain tapauk-
sessa suorittaa virheellisesti.

Vanhuuseldkepiitit<iksiii annettiin niis-
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sE liiton jiisenlaitoksissa, joihin tutki-
mus kohdistui, tutkimusajanjaksona
23812 ja nAihin haettiin eldkelautakun-
nassa muutosta 535 tapauksessa. Ele-
kelautakunta muutti tycieldkelaitosten
piiiitdksiii 76 tapauksessa eli prosentuaa-
Iisesti 14,21 tapauksessa muutoksenha-
kutapauksista. Tydkyvyttcimyyseldke-
piiiittiksiii annettiin vastaavana ajan-
jaksona 43 350 ja eldkelautakunnalta
haettiin muutosta ratkaisuihin 2 402 ta-
pauksessa. Tyrieldkelaitoksen piiiitristii
muutettiin 506 tapauksessa, mikd edus-
laa 21,07 0/o muutoshakemuksista. Yh-
distiimdllii esitetyt luvut vanhuus- ja
tycikyvyttdmyyseldketapauksista, voi-
daan eldkepiiStciksiii todeta annetun
tutkimusajanjaksona 67 162, joihin
haettiin muutosta 2 937 tapauksessa.
Piiiittistii muutettiin kaikkiaan 582 ta-
pauksessa, mikd vastaa 19,82 0/o muu-
toksenhaun kohteena olleista tapauk-
sista ja 0,87 0/o tycieldkelaitosten kaikis-
ta eliikepddtriksistd. Muuttuneen rat-
kaisun todettiin perustuvan uuteen sel-
vitykseen 99 tapauksessa eli 17 o/o:ssa

muuttuneista pddt<iksistd.
Vakuutusoikeudessa haettiin muutos-

ta tutkimusajanjakson eliikepiiiitciksistd
386 tycikyvyttcimyyseldketapauksessa.
Ratkaisua muutettiin 55 tapauksessa, ja
30 tapauksessa ratkaisu perustui uuteen
selvitykseen. Vanhuuseldkeratkaisuissa
haettiin muutosta vakuutusoikeudelta
88 tapauksessa, joista 14 aiheutti muu-
toksen. Uuteen ndyttcidn todettiin rat-

kaisun perustuvan 11 tapauksessa. Yh-
distiien edelld sanotut luvut voidaan to-
deta, ettd vakuutusoikeuteen tehtiin
muutoshakemuksia tutkimusajanjakso-
na 474 vanhuus -ja tytikyvyttcimyyseld-
keratkaisun osalta 14,56 0/o vakuutus-
oikeuteen tehdyistii muutoksenhauista.
Muutos perustui 41 tapauksessa uuteen
selvitykseen, mikd vastaa 8,65 0/o va-
kuutusoikeuteen tehdyistii muutoshake-
muksista ja59,42 0/o muutetuista ratkai-
suista.

Jos edelld esitettyjii lukuja yrittSS
pelkistiiii yhteenvedonomaisesti, voi to-
deta, ettd eliikelautakunnassa vajaa
viidennes muutoshakemuksista on kat-
sottu aiheellisiksi, kun taas vakuutus-
oikeudessa tdmd mddrd on PienemPi,
noin 15 prosenttiyksikkde. Eldkelauta-
kunnassa niiyttdd uuden selvityksen
vaikutus muutokseen olleen vdhdisempi
eli n. 17 0/o muutetuista ratkaisuista,
mutta vakuutusoikeudessa uusi selvitys
on ollut varsin keskeinen eli se on vai-
kuttanut muutokseen n. 60 0/o:ssa muu-
toksenhakutapauksista. Muuttuneet eld-
kepdiitcikset edustavat hiividvdn vdhdis-
td osaa, vajaata 1 0/o:a kaikista el6ke-
pddtciksistd, mikd osoittanee tycielSke-
laitosten eldkeratkaisujen huomattavan
suurta oikeellisuutta. Mycis muutoksen-
hakupddtcisten lukumeerd eldkepiiiit6s-
ten lukumddrddn ndhden on suhteelli-
sesti aika pieni, esim. eldkelautakunnan
osalta vajaat 5 o/0.
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SIMO U. FORSS

Henkisen elSketul.van tanpeesta

ElAketurvasta keskusteltaessa maini-
taan usein erilaisia markkamddrid, ikd-
rajoja yms. konkreettisia asioita. Vd-
hemmdlle huomiolle on jiidnyt eliik-
keelle siirtyminen yleensd sosiaalisena
ja psykologisena ilmitind. Kuitenkin
olisi suotavaa pyrkid kiinnittdmddn
huomiota myris asian tdhdn puoleen,
jolloin joudutaan samalla ajattelemaan
eldketapahtumaa yleensd henkisend on-
gelmana ja mahdollisuuksia siihen so-
peutumisen edistiimiseksi.

Sosiaalisen ympdristiin muuttumisesta
Eldkkeelle siirtymiseen liittyvid sosio-
Iogisia selvityksid on tehty jossain mdii-
rin Suomessakin, mutta erityisesti
ndmd seikat ovat olleet esilld USA:ssa
ilmestyneissd tutkimuksissa. Vaikka
niissii on pddasiallisesti kdsitelty van-
huutta ja vanhuuseldketapauksia, on
ainakin osa kdsitellyistd ongelmista sa-

man tyyppisid myiis ty<ikyvytttimyys-
tapauksissa.

Keskeisin sosiaalisen ympdristdn
muutos eldkkeelle siirtymisessii liittyy
luonnollisesti tytissdkiiynnin loppumi-
seen. Ilsein vuosikausia kestdnyt ihmi-
sen eldmdnrutiini katkeaa. Pois jiidviit
tuttu aamuherddminen, tycimatkan teko
ja tietenkin ennen muuta tycipdivti teh-
taan porttien tai toimiston ovien sisd-
puolella. Eldkkeelle siirryttyii ei tavata
endd muita ihmisiii samalla tavoin kuin
ennen. Tytisidonnaiset kontaktit kat-
keavat. Ehkii tiirkeintd tdssii on se, ettd
tuttu ryhmdjdsenyys menetetddn. Ih-
minen menettdd yhden sosiaalisen tyys-
sijansa.

Tydpaikan merkitys sosiaalisena
tyyssijana vaihtelee kuitenkin tapauk-
sesta riippuen. Tdssd on paikallaan vii-
tata erddseen suomalaiseen tutkimuk-
seen, jossa osoitettiin, miten tydssii kiiy-
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vien vanhahkojen miesten sosiaaliset
kontaktit hankittiin yleisimmin juuri
tytipaikan viilityksellii. Eldkkeelle siir-
tyminen merkitsi tiilltjin useille tyiin-
tekijtiille vaikeuksia sosiaalisessa osal-
Iistumisessa. Heillii oli lisdksi ilmeisid
vaikeuksia sopeutua erindisiin uusiin
seurallisiin toimintamuotoihin, koska
heitii ei oltu sellaisiin kasvatettu ja
koska niitii oli totuttu pitdmiidn viihd-
arvoisina. Tutkimuksessa kdvi edelleen
ilmi - ja saman suuntaisia tuloksia on
saatu myds USA:ssa - ettd eliikkeelle
siirtyminen aiheutti naisille huomatta-
vasti vdhemmdn sopeutumisvaikeuksia
kuin miehille. On esitetty, ettii naiset
sdilyttdvtit tiillciin miehid paremmin so-
siaaliset kontaktinsa. Tdmdn on oletettu
johtuvan mm. naisten ja miesten erilai-
sista sosiaalisista jdsenryhmistd.

Mainittakoon vield useissa tutkimuk-
sissa havaittu sosiaalisen aseman ja eld-
ketapahtuman viilinen yhteys. Elek-
keelle siirtymisen henkisten ongelmien
katsotaan olevan ylemmissii yhteiskun-
takerrostumissa vaikeampia kuin alem-
missa. Ylempiin kerrostumiin kuulu-
vien on todettu jiiiivdn eliikkeelle
yleensd vastenmielisesti, kun taas esi-
merkiksi tytintekijiit ja alemmat toi-
mihenkildt suhtautuvat asiaan yleensd
suopeammin. Aktiivisuuden yliarvosta-
minen johtaa tietenkin eliikkeelle ldh-
teviin ihmisen aina vaikeisiin ristirii-
toihin. Tiillaista yliarvostusta saattaa
esiintyii enemmdn ylempiin sosiaaliryh-
miin kuuluvilla. Tdrked tekijii tiissd
yhteydessd on lisdksi statuksen menet-
tdminen eldkkeelle siirtymisen mytitli.
Niissd tapauksissa, joissa olettamus sta-
tuksen menettdmisestii todella pitiiii
paikkansa, on luonnollisesti selviiii, ettd

sitd kipedmmdltd tuntuu, mitd korkeam-
malta pudotaan.

Henkiliikohtainen sopeutuminen
Sosiaalisen ympdristcin muuttuessa jou-
tuu yksiltin sopeutumiskyky usein ko-
valle koetukselle. Henkisen ahdistuk-
sen on todettu tavallisesti kasvavan
eldkeidn ldhestyessd ja olevan huipus-
saan juuri ennen eliikkeelle siirtymistd.
Normaalisti tilanne kuitenkin tasoittuu
eliiketapahtuman jdlkeen sitd my<iten,
kun uusi sopeutumismalli pystytiiiin
luomaan. Erdiit suomalaiset tutkimus-
tulokset viittaavat siihen, ettii eliikeliii-
set ovat yleensd jokseenkin hyvin so-
peutuneita ja tyytyviiisid oloihinsa sel-
viydyttyiitin eldkkeelle siirtymisen krii-
sivaiheesta. Huomattakoon, ettd yksildn
yleinen sopeutumiskyky tunnetusti
heikkenee fysiologisista syistii idn mu-
kana. Samanaikaisesti vanha ihminen
joutuu kuitenkin sopeutumaan niinkin
suureen elSmdntilanteen muutokseen
kuin eltikkeelle siirtymiseen. Niiin oI-
len ei ole ihme, ettd vaikeuksia voi hel-
posti syntyd.

Edellii sanottu ei luonnollisestikaan
tarkoita sitd, ettd kaikki eliikkeelle liih-
teviit olisivat jollakin tavalla murtumi-
sen partaalla. On ilmeistii, ettii sopeu-
tuminen tilanteeseen on varsin yksiltil-
listd. Sopeutumisen yksiltillisiii tyyppe-
jd kuvataan aika sattuvasti erddn Ka-
lifornian yliopiston tutkijaryhmdn ra-
portissa. Siinii tutkijat jakavat tulos-
ten perusteella vanhuuteen hyvin so-
peutuneet henkiltjt kolmeen tyyppiryh-
mddn, "kypsyneisiin", "keinutuoli-ihmi-
siin" ja "suojautuneisiin". "Kypsyneet"
ovat heidiin mukaansa sopeutuneet
vanhuuteen erittiiin hyvin. He pystyviit
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hyvdksymiitin itsensd realisesti ja ttiy-
tiiviit tyydytystd eltimiissddn. He pitS-
vdt vanhuutta osakseen tulleena luon-
nollisena olotilana ja kykenevdt van-
henemaan oikein, huolehtimatta liikoja
menneestd ja tulevasta. "Keinutuoli-
j.hmiset" ovat nimensd mukaisesti pas-
siivisia. He tervehtivdt ilolla mahdolli-
suutta olla vapaana kaikesta vastuusta
ja nauttivat suuresti vanhuuden salli-
masta mahdollisuudesta passiivisuu-
teen. "Suojautuneet" taas eivdt kykene
hyviiksymddn passiivisuutta tai avutto-
muutta eliikkeelld ollessaan ja ovat
pyrkineet kehittdmeiSn sitd vastaan
systeemin, jossa on keskeisintd pyrki-
mys olla kaikilla mahdollisilla tavoilla
aktiivisia. Tutkijat tyypittelevdt huo-
nosti vanhuuteen sopeutuneet yleensd
"vihaajiksi", koska heille on ominaista
pettymys aktiiviaikaiseen eldmddn ja
saavutuksiin. Tiistii johtuva aggressio
kohdistuu tapauksesta riippuen joko
muihin ihmisiin tai omaan itseen. Ndmd
vaikeudet ilmeneviit psyykkisinii hiii-
riciind kuten masennustiloina ja neu-
rooseina. Sopeutuminen on tdllciin luon-
nollisesti vaikeaa.

Sopeuttamisen keinoista
Vaikka taloudellinen toimeentulo onkin
keskeinen tekijd eliikkeelle siirtymisen
yhteydessd, on se vain yksi osa sopeu-
tumiseen vaikuttavista tekijciistd. Huo-
mattava tekijii on mycis ihmisen oma
ennakkoasenne, se, miten henkilti oppii
asennoitumaan omaan itseensd ja tiir-
keyteensd. Valmistamaton dkillinen
eldkkeelle siirtyminen on tiistd johtuen
sopeutumista pahasti haittaava tekijii.
Olisi siis pyrittiivii saamaan aikaan
joustavuutta tiissii kohdin. Siihen voi-

daan pyrkiii mm. entistd joustavam-
man elSkeiktikiiyttinntin avu1la. Koska
ElSketurvakeskuksella on parhaillaan
kdynnissii eliikeikiikdytdntrjii koskeva
tutkimus, en tdssd yhteydessd puutu
Idhemmin eldkeikiikiiytdnncin moniin
ongelmiin. Sen sijaan kiinnittdisin
huomiota ns. eliikekasvatuksen kiisit-
teeseen ja sen mukaisen toiminnan
mahdolliseen lisddmistarpeeseen. Eliike-
kasvatuksella ymmdrretddn mielestiini
sellaisia toimenpiteitd ja pyrkimyksiii,
joiden avulla yksil<id valmennetaan
henkisesti el5kkeelle siirtymiseen. Tar-
koituksena olisi luoda tilanne, jossa
yksilci voisi kokea tilanteen mahdolli-
simman mycinteisenii ja hyviiksyttdvii-
nd. Kdytiinncissd voidaan kasvatuksen
pdAmddriin pyrkid useilla eri tavoilla,
mutta juuri tiedollinen ja yleensd hen-
kinen valmentaminen olisi ilmeisesti
tdrkeintd. Eldkekasvatus voisi olla jopa
yksi selvd osa yritysten henkiltikunta-
politiikkaa. ElSkkeelle siirtymistii voi-
taisiin tdlliiin tarkastella kokonaisval-
taisesti, pitktin ajanjakson puitteissa,
eikd yhtend kertatapahtumana. Yksi-
tyiskohtaisia toimintamuotoja on luon-
nollisesti mahdollista kehitellii aina ti-
lanteen ja tarpeen mukaisesti.

Tyiikyvytttimyyseldkkeelle voidaan
kuitenkin joutua dkillisesti ja odotta-
matta. Tiistii johtuen - ja koska so-
peutumisvaikeudet ovat tiilltiin aina
suuret - ovat eriiiit tutkijat suositel-
Ieet sddnncillisesti toistuvien lddkdrin-
tarkastusten tekemistd pakollisiksi jos-
takin mSSriitystii ikdvuodesta liihtien.
Tarkastusten avulla voitaisiin ajoissa
havaita piileviii sairauksia ja torjua
ehkd ennakolta ainakin erditti ylliittd-
viii tytikyvyn menetyksiii. Liitikiirintar-
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kastusten avulla saadaan sitdpaitsi ih-
miset usein havaitsemaan todellinen
fyysinen ja psyykkinen kuntonsa.

Eldkekasvatuksen toteuttaminen kiiy-
tdnndssd kuuluisi ehkti liihinnii niille
yrityksille, joista eliikkeelle ldhdetddn.
Ihmisen vanhenemiseen liittyviit on-
gelmat antavat kuitenkin runsaasti teh-
tdvid mytis koko yhteiskunnalle. Tosin
yhteiskunnassa, jossa toiminnallista te-
hokkuutta palvotaan keskeisend eld-
mdnarvona, saavat epdaktiivin vdesttjn
turvaa ja huoltoa koskevat ajatukset
helposti kalsean vastaanoton. Viime
vuosina meilld tapahtunut eliikepoliit-
tinen kehitys viittaa kuitenkin toiseen
suuntaan. Taloudellisen elSketurvan
kehityksen ohella olisi yhteiskunnan
pyrittiivii huolehtimaan riittiivdsti
myris vanhusten henkisestd huollosta.
Erilaisten viihde- ja virkistystoiminto-
jen suunnittelu on tietenkin paikallaan.
Ehkd vield tdrkeSmpdd olisi kuitenkin
erdiden ajatuspinttymien tarkistaminen.
Sopeutuminen vanhuuteen riippuu ni-
mittdin paljolti niistd normeista, jotka
yhteiskunnassa vallitsevat asian suh-

teen. MyrintcisiS merkkejii siitli, ettd
mytis vanhoja ihmisiri pidetiizin muiden
ihmisten kanssa samanarvoisina, on
toki havaittavissa, mutta tdssii suhtees-
sa on vield toivomisen varaa. Ennen
muuta olisi mielestdni syytd pyrkid irti
toimintamuodoista, jotka nojaavat pe-
rimmdltddn pyrkimyksiin eristSS eld-
keldiset muusta yhteiskunnasta. Erdistd
viitteistd pddtellen uskoisin vanhusten
haluavan osallistua sosiaaliseen eld-
mddn samoin kuin muutkin - ei yk-
sinomaan ikAistensti seurassa vanhain-
kodeissa.

Luonnollisesti olisi toivottavaa, ettd
myds kaikki yksityiset henkilcit, jotka
joutuvat tekemisiin vanhusten ja ty6-
kyvyttrimien kanssa, kiinnittdisivdt to-
della riittdvdd huomiota ndiden ihmis-
ten henkisiin tarpeisiin - niin tehok-
kuusyhteiscissd kuin ollaankin. Jokai-
nen nykyisin tehokas ihminen tulee si-
tdpaitsi aikanaan auttamattomasti te-
hottomaksi. Silloin hiin joutuu sopeu-
tumaan sellaiseen tilanteeseen, johon
hdn on ehkii itse aktiiviaikanaan taval-
la tai toisella vaikuttanut.
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PENTTI AIRAS

ElEkelautakunnala loirminnasla v. t96!9

Eldkelautakunnalle tehtiin vuonna 1969
1 115 valitusta, mainitun mddrdn oltua
1 064 vuonna 1968. Kertomusvuonna
ratkaistiin 1 058 asiaa, edellisenii vuon-
na 1 090. Valitusten mdiird kasvoi edel-
liseen vuoteen verrattuna noin 5 pro-
sentilla. Kertomusvuoden alussa oli rat-
kaisematta 329, vuoden piiiittyessii 386
asiaa. Lautakunta on pitiinyt 86 kq-

kousta, joista 4 tiiysistuntoa. Toiminta
on edelleen tapahtunut kahdessa jaos-
tossa, jotka kumpikin ovat istuntokau-
sina kokoontuneet keskimdiirin neljii
kertaa kuukaudessa.

Eldkel.autakuntaan vuosittain saapu-
neiden, ratkaistujen ja ratkaisematto-
mina seuraavaan vuoteen siirtyneiden
asioiden lukumiiSrd vuosina 1965-69:

Vuosi
Edelliseltii
vuodelta
siirtynyt

Vuoden
aikana

saapunut

Asioiden
lukumiidrd
yhteensii

Ratkaistu
vuoden
aikana

Seuraavaan
vuoteen
siirtynyt

1965

1966

1967

1968

1969

703

924

| 044

1 064

1 115

833

1 155

1 35?

1 419

| 444

602

842*)

1 002*)

1 090

1 058

23r
313

355

329

386

130

23t
313

355

329

+) Ndihin lukuihin sisiiltyy diarista poistettuja, 2 asiaa v. 1966 ja I asia v. 1967
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Saapuneiden ja ratkaistujen asiain
lukumddrd kuukausittain sekd eldke-
lautakunnan tyriteho vuonna 1969:

syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

102
104

106
IO

130
118
104

ol

+28
+L4

.)

+11

Kuu-
kausi

Saa-
punut

Ratkaistu
enemmin kuinttat- saaDunut ( -1- )

tar
v6hemmdn (-)

1 115 1 058 -57

Asiain ratkaisemiseen kulunut aika
on pystytty pitdmddn kohtuullisena.
Eliikeasia ratkaistaan keskimddrin run-
saan kolmen kuukauden kuluessa vi-
reille tulosta. Lainopilliset asiat ovat jo
enemmistcind kaikista kdsiteltdvistd
asioista. Kuitenkin on todettava, ettd
tycikyvyttdmyysasioita on niinkin pal-
jon kuin 38,38 prosenttia kokonaismdd-
rdstd.

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesiikuu
heindkuu
elokuu

51
108

94
107
101

o.)
9B

B5

7B

102
112

ol

87
97

57

+27

-6+18

-20
-t4+13

-98oo

5'i



Tietoia ty6elSkkeen saaiista
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-elii-
kelaitosten myrintdmien 31. 12. 1969 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt ja
eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

Vanhuuseliikkeet

Eliikkeen my6ntiijd

Eldkevakuutusyhticit
Eliikekassat
EliikesAAticit

Eiiikkeensaajia KeskimAdr. eliike mk/kk
Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
11 612
I 010
4 613

10 612
1 553
2 849

22 224
2 563
7 462

262
307
297

135
136
139

202
204
236

11 502
15 014
| 022

32 249
t2 524

274
99

136
70

210
97

28 737 16 036 44 773 204 732 178

TEL - el5 ke I a i tok set
LEL-eldkelaitokset

Tyii kyv yttiim yy sel iik keet

Vanhuus- ja tytikyvyttiimyyselflkkeet

Kaikki tyrielSkelaitokset

262
107

132
75

192
202
231
20r
104
166

LisAksi edellisiste sai TEl-liseelekette ?53 vanhuuselakkeensaajaa keskimeari.n 437 mk/kk ia
462 tytikyvytttimyyselekkeensaajaa keskimaerin 314 mk/kk.

Perhe-eliikkeet

Eldkkeensaajia Keskimiidr. eldke mk/kk
Eiiikkeen mytintdjd

Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Eliikevakuutusyhtiot
EI:ikekassat
Eliikesddticit

I 423
684

9 352
860

1 790

18 775
| 544
4 613

276
270

123
139
150

180
200
223

TEL-eldkelaitokset
LEL-eliikelaitokset

12 930
17 836

t2 002
I 607

24 932
19 443

246
lt2

728
78

189
109

Kaikki 30 766 13 609 44 375 168 722 t54

Keskimiiiir. el:ike mk/kkElSkkeensaajia

NaisetMiehet Miehet I Naiset I x"itt i
19 964
2 4r3
4 639

40 999
4 lo7

t2 075

251
295
286

129
137
143

30 165
29 :i38

27 016
2 629

57 181
31 967

59 503 | 29 645 89 148 186 727

El dkevak uutusyhti6t
Eliikekassat
Eliikesiiiitiot

Kaikki tycieliikelaitokset

ElAkkeen mydntiijii

21 035
1 694
7 436

TEL-cl d kelaitokset
LE L- el ii kel a itokset

Eliikkeen mycintAjti Elakk.
lukum.

Keskim.
elAke
mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket
El;ikevakuutusyhticit
Eliikekassat
EldkesAdtitit

5 088
424

1 743

187
274
198

4774
36?

1 665

3
336
916

I 297
703

2 581
TEL-eldkelaitokset
LEL-eliikelaitokset

7 255
3 927

191
89

6 806
3 718

4 775
4 143

11 581
7 861

Kaikki tvcieliikelaitokset 11 182 | 155 10 524 B 918 79 442

Edellisiin keskimaeriin siseltymiittdmien,
oli 414 ja keskimeere 376 mk/kk. Liseetui

TEl-lisaetujen mukaisten perhe-elakkeiden lukumaare
en mukaista perhe-elakette sai 405 Ieskee ia 412 lasta.

Huom! Taulukon mukaiset elSkkeet nousivat 1. 1. 1970 Lukien palkkaindeksin muutoksen johdosta
noin 8,2 o/0.
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Takaisinlainauskorko nousee 2 o/o=lla

Sosiaali- ja terveysministeriti ilmoitti
3.2. 1970, ettd tytintekijiiin eldkelain
mukaisesta eldketurvasta tycinantajille
aiheutuvien kustannusten nousun ra-
joittamiseksi ministerici edellyttiid las-
kuperusteita - eldkesddti<iillii eliike-
vastuun laskuohjeita - muutettavaksi
siten, ettd laskuperustekoroksi vuoden

LEl--ltraksrr on
tEnE YuGDnna 5 o/o

LEL-eldkevakuutusmaksu, joka tycin-
antajan on suoritettava kaikkien maa-
talous-, metsd-, rakennus- ja satama-
tciihin palkkaamiensa tyrintekijtiiden
osalta, on tdnd vuonna 5 prosenttia.
Korotuspddtriksen teki Sosiaali- ja ter-
veysministeriti tycieliikekassojen ano-
muksesta 5. 6. 1969.

Syynii LEl-maksun korotukseen ovat
voimakkaasti nousseet eldkemenot, jot-
ka johtuvat paitsi normaalista eldke-
kannan kasvusta ennen kaikkea viime
vuosien lukuisista eldkeuudistuksista.

Uusi korotus on odotettavissa vuon-
na 1971.

Uusia yleiskinieilEi
Yleiskirje n:o 1/?0 koski luottovakuu-
tuksen rahastolaskelmaa varten tarvit-
tavia tietoja. Yleiskirje jaettiin TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville eld-
kelaitoksille.

Yleiskirje n:o 2170 sisAlsi yrittiijiii
koskevan vastuunvalintaohjeen. Se jaet-

1971 alusta lukien tulee 7 0/o aikaisem-
man 5 o/o asemasta.

Eldkelaitokset voivat sijoitustoimin-
taansa suunnitellessaan ndin ottaa huo-
mioon, ettd sijoituksista tulee vuoden
1971 alusta lukien saada vdhintddn uu-
den laskuperustekorkokannan edellyt-
tdmii tuotto.

tiin tytieliikelakien mukaista toimintaa
harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 3/70 koski vastuunjako-
perusteita vuodelle 1969. Jakelu oIi
sama kuin edelliselld kirjeellii.

Yleiskirje n:o 4170 koski tdydennystd
perusteisiin valtiolle suoritettavien LEL
5 S 2 momentin mukaisten Pddoma-
arvojen laskemiseksi. Se jaettin TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville eld-
kelaitoksille.

Yleiskirje n:o 5/70 sisdlsi tycintekijdin
eldkeasetuksen 16 $:n muutoksen. Se
jaettiin kaikille tycieldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 6/70 koski yrittdjien
eldkelakien muutoksia. Se jaettiin tyd-
eliikelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.
Yleiskirje n:o 7170 koski neljiinnesvuo-
sitiedot eldkkeensaajista ja maksetuista
eliikkeistd sisdltdvdd lomaketta. Kirje
korvasi aikaisemman yleiskirjeen n:o
5167.

Yleiskirje n:o 8/70 koski eliikelaitos-
ten keskinAisen vastuun selvittdmistii
varten tarvittavia tietoja sekd erditd ti-
lastotietoja. Jakelu suoritettiin kaikille
tytintekijiiin eldkelakien mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.
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ElSketurvakeskus
Eldketurvakeskuksen hallitus pddtti 18.
p:nd helmikuuta, ettd tutkimusosastolle
muodostetaan eldketutkimustoimisto ja
kenttiitutkimustoimisto, joiden lisdksi
osastolla voi toimia suoraan osastopddl-
likcin alaisia erityistutkijoita. Eldketut-
kimustoimiston toimistopiiiilliktiksi ni-
mitettiin valtiot. kand. Pertti L a e s-
v u o r i ja kenttiitutkimustoimiston toi-
mistopddlliktiksi yhteiskuntat. maist.
Simo Forss. Erityistutkijana toimii
valtiot. lis. Pekka Louhelainen.

Uusi osasto Iehteernrne
Tydeldke-lehden Iukijakunnan keskuu-
dessa suoritettiin v:n 1969 alkupuolella

tutkimus siitd, missd mddrin lehti ny-
kyisellddn kiinnostaa lukijoita ja mitii
toivomuksia heilld on sen sisdlldn suh-
teen. Kolme neljdsosaa vastaajista piti
hyvin tarpeellisena sellaisen osaston pe-
rustamista, jossa lukijat voisivat esit-
tdii tyrieliikejdrjestelmdd koskevia ky-
symyksid ja saada niihin vastaukset.
Tdllainen osasto on pddtetty perustaa.
Kysymykset pyydetddn osoittamaan
toimitukselle ja varustamaan nimimer-
killii. Jos mielenkiinto osoittautuu niin
suureksi, ettii kaikkia kysymyksid ei
voida palstoillamme julkaista, valitaan
lehteen sellaiset, joiden selvittdmistd
pidetdHn tdrkednd ja muita mielen-
kiintoisempana. Siind tapauksessa, ettd
vastaus ei tule lehteen, vastataan kysy-
jdlle suoraan, jos hdn on liittdnyt kir-
jeeseen myds nimensd ja osoitteensa.
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English Surnrrraries

The social rights of the pensioner
(The editorial on page 3)

The social rights of the pensioner include
in addition to economic security various
social services, possibilities for mental rec-
reation and participation. The elderly and
disabled should no longer feel in present-
day society that they are being "put on
the shelf". They should have a chance of
enjoying lheir role as pensioners.

It is the pension systems that are pri-
marily responsible for the economic se-
curity of the pensioner. Finnish society set
itself far-reaching targets in this respect
in the 1960s. The pension acts covering
employees and the self-employed seek to
ensure for all those who have been gain-
ful1y employed and their families preserva-
tion of the standard of living they have
achieved. On the other hand, the national
pension and the survivors' pension are
intended to provide a reasonable minimum
subsistence also for those whose working
career has been curtailed for one reason
or another. The development of pension
systems is still in progress, but the objec-
tives have been set and the framework for
their achievement laid dorvn. The future
depends primarily on the general economic
resources of the country.

The other social rights of the pensioner,
in contrast, have attracted less attention in
the iively debate on pension policy during
the last few years. Even a good pension

cannot give the pensioner a full life unless
he is assured housing that offers him amen-
ities equated to his performance, help in
his home when he needs it, every kind
of health care, intellectual stimulus, satis-
fying use of his time and participation in
civic life in its various forms. Retiring on
pension is already a sharp change in life,
and outslde help is often needed in adapt-
ing to it. The adaptation could be helped
considerably, especially for persons on old
age pension, by planned preparation.

Although the elderly constitute the big-
gest group of pensioners, they are not the
only ones in question when we speak of
the needs and rights of pensioners. The
disabled and their families and widows and
orphans have great problems of their own.
Adaptation is often even more difficult for
the person who becomes disabled than for
an old person as the change in life is
unexpected. Psychological help given in the
right way would be invaluable in these
circumstances. Numerous disabled and
widows need more effective re-training and
job placement than they get today. Orphans
and the supporters of the disabled should
be given educational opportunities that
correspond to their abilities on an equal
footing with other young persons. There
are many justified needs and diversified
services are requircd to satisfy them. These
services should be actively offered to pen-
sioners.

What agency wili be responsible for these
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problems? Voluntary organisational work
probably has many opportunities, espe-
cially in the form of recreational activity
and participation. The pensioners' own
organisations play an important role in
this. However, the joint effort of many
quarters is needed to cover the whole wide
field of work. Some forms of the social
services required by pensioners are such
that they may be regarded at least accord-
ing to current opinion as the responsibility
of local government, some again as that
of central government. Pension systems,
too, can hardly remain indifferent to these
issues.

Pension systems have been established to
serve pensioners. If we view this task in
its entirety, as aiming at the overall welfare
of the pensioners, the pension schemes must
not stand outside when the possibilities for
and means of satisfying the pensioners'
various justified needs are under discussion.
The pension establishments should in fact
consider in the current decade how and to
what extent they could depart from their
traditional role as mere issuers of regular
pension payments and take up the question
of what else they can do for the pensioners'
welfare, at least as financiers if not directly
as agencies offering some new forms of
service.

Tractor driver, self-employed or under
contract
(Article on pp. 5-8)
It has generally been held in Finland when
evaluating the legal working status of a
person that when the input of machine
work exceeds the worker's personal input,
there is no contract of service relationship.
The Supreme Court, however, on November
20, 1968, ruled that a farmer who had done
work with his agricultural tractor for a
timber company had been in a contract of
service relationship with the company as
foreseen in Section 1 of the Accident Insur-
ance Act and was consequently entitled to
compensation under law for an accident
sustained during the work. This stand
subsequently fairly rapidly became the
Iegal practice in matters coming under the
Accident Insurance Act.

The government bill of December 12,
1969, on a new contract of employment act
(1969 Parliament No. 228) rules that merely
the circumstance that the input of a ma-
chine or other tool in the total work per-
formance is greater than the worker's per-
sonal input does not preclude regarding
the contract as a contract of employment.

Consulting body for the self-employed
(Article on page 9)

When the employment pensionsystem was
supplemented by the pension acts for self-
employed which became effective at the
turn of the year, representation of the self-
employed was added to the administration
of the system. Under the Pension Act For
Self-Employed there must be in the Central
Pension Security Institute a special con-
sulting body to make proposals and issue
statements concerning this pension protec-
tion and matters relating to its develop-
ment. This consulting body has now been
established, and the article describes its
composition. Its chairman is Mr. Markku
Kaikkonen, managing director of the
Central Pension Security Institute.

Pension systems yesterday and today
(Article on pp. 10-18)

The article reviews the vigorous develop-
ment of the pension systems at the end of
the 1950s and in the 1960s. New pension
systems have been introduced in rapid suc-
cession, especially in the developing coun-
tries but there has also been rapid progress
in countries where pension systems have
been in existence for decades. The author
begins his detailed survey with the countries
which could be classified as developed in
the 1950s and distributes them into two
groups according to the foundation on
which the pension protection was built up.

In the first group, which consists of
most Central and East European countries
and the United States, the provision of
pension protection was began the estab-
lishment of pension insurance systems for
Iow-income wage-earners. From the start,
pensions were generally related to earnings,
but the early coverage was fairly restricted,
comprising oniy industrial employees.
Gradual enlargement of the system took
in aII wage-earners except agricultural
workers by the 1950s. The inclusion of
self-employed in the systems began at the
end of the 1940s in Western GermanY,
France and the USA. Other countries in
this category began to follow suit in the
Iatter half of the 1950s, and agricultural
workers were given pension protection
about the same time. The last phase was
the provision of pension protection for the
poputation working on collective farms or

- depending on the country - for inde-
pendent farmers in correspondence with
the rest of the population in many East
European countries around the middle of
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the 1960s. Now, practically the entire gain-
fully employed population is covered by
pension protection in most countries of the
Iirst group.

The second group consisted at the end
of the 1950s of the countries in which flat-
rate national pensions for the whole
population constituted the principal part of
or the entire statutory pension protection.
After various developmentai phases, all five
Nordic countries, Britain, Holland, Canada,
Australia and New Zealand came in this
group. A decisive change in the targets of
pension protection appears to have taken
place in these countries in the 1960s. Where-
as they earlier aimed at ensuring a mini-
mum subsistence for the total population
in old age and other risks regardless of
earlier employment and earnings, the aim
today is pension protection to ensure the
maintenance after retirement of the living
standard achieved during the working
years. The earlier requirement of guaran-
teeing a moderate minimum subsistence for
the entire population has nevertheless been
preserved in combination with the new
targets. The pension systems to be regarded
at present as the most progressive in their
aims are consequently to be found in the
countries of this group. The establishment
of earnings-related pension systems to
supplement national pensions began in
Sweden in 1960, Britain in 1961 and in Fin-
land and Norway in 1962. The other count-
ries of the second group have been some-
what slower. The arrangement of earnings-
related pensions started with wage-earners,
but self-employed were also included
fairly soon. The furthest advanced today
are Sweden, Norway, Finland and Canada
which all now have employment pension
protection for both wage-earners and self-
employed.

After analysing many features of the
pension systems of the developed countries,
the author goes on to examine the build-up
of pension protection in the developing
countries. He states that it started in most
of them in the same way as in the first
group of developing countries some decades
ago, that is, by covering only certain limited
wage-earner groups. There were oniy a
few systems of national pensions type
covering the population as a whole. If
exceptional cases are disregarded, the fol-
lowing general observations can be made.
Pension protection for the self-employed
is still almost completely lacking, and the
same is true of agricultural workers. The
coverage is most restricted in the earnings-
related pension systems that have been
established. Pension protection is still poor
in several countries, so much so in some

that a lump-sum payment given to the
employee when he retires may constitute
his entire pension protection.

In outlining the future prospects the
author assumes that once the economy of
the present-day developing countries im-
proves they will also develop pension pro-
tection, and this wiII probably make faster
progress even than in Europe. This
hypothesis is motivated by the development
of general social attitudes in the world and
the initiatives that come from international
exchanges between the developed and de-
veloping countries. Although it is very
risky to predict what the line of the
development of pension protection wiII be
in the developing countries, it seems
probable that the countries that have
already made a start will continue on the
basis of the existing systems, first enlarging
the pension protection of wage-earners
beyond the present limited scope and then
including the agricultural and other self-
employed population. On the other hand,
it would be natural for the countries which
have not even the vestiges of a system yet
to start by modelling their system on that
of their neighbours. The introduction of
new systems of national pensions type in
the developing countries is regarded as
improbable for cost reasons alone; costs
will be high from the outset. Building up
pension protection in the order that has
been typical of the Nordic countries will
probably remain a special feature of these
and some other countries in the history
of the development of pension systems.

Divers' health study
Article on p. 19)

The first occupational health study of diving
was conducted in Finland in the first months
of the year by the Employment Pension
Fund for the Building Branch in cooperation
with the Union of Building Workers and
the Finnish Building Industry Association.
The object was to elucidate the effects of
working conditions on the health of divers.
An opinion poll concerning the desirable
pension age was carried out by the Central
Pension Security Institute in connection
with the health study.

The general pension age in Finland in
this occupation, too, is 65 years. Only divers
employed by the Iocal authorities retire on
pension at the age of 53. Of the 170 divers
now studied, 37 were 53-65 and 17 were
65 or older.
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Presentation of employment pension
institutes
(Article on pp. 20-23)

This issue of "Tydeldke" presents the pen-
sion fund of the progressive cooperative
store movement. It dates from the year 1919.
The fund covered 133 cooperative firms and
34,038 members at the end of 1968. The
pensions paid out by the fund during that
year totalled I million malks.

The appeal procedure
(Article on pp. 24-25)

The legaiity of the decisions of pension
institutes is a major aspect of the bene-
ficiary's legal security. The requirement
should perhaps be that the pension decision
in the first instance is tenable enough to
obviate recourse to appeal. To assess how
weII this high requirement has been
achieved, the Union of Employment Pension
Institutes, the cooperation organ established
by the pension institutes of the employment
pension system, performed a study of the
question. This surveyed the changes made
in 1962-1967 in the decisions of member
establishments of the Union. Special atten-
tion was paid to the extent to which the
change in the pension institute's decision
was based on the new reasoning issued by
the appeal instance.

To summarise the results, not a full fifth
of the appeals were regarded as wqrranted
in the first instance of appeal,. i.e., the
pension board; the corresponding percentage
was about 15 in the insurance court which
is the highest and last instance of appeal.
The reasoning issued by the pension board
influenced the changed decision in about 17
per cent of the cases, and that issued by the
insurance court in as high a percentage
as 60. The changed decisions represent less
than 1 per cent of all pension decisions.
The ratio of appeal rulings to the total of
pension decisions is also small, less than
5 per cent as regards the pension board.

Need for psychological pension protection
(Article on pp. 26-29)

The change in the social environment that
comes with retirement is reviewed. Attention
is paid especially to the loss of the place of
work and its sociological consequences. The
significance of the change is different for
men and women and for the different social
strata.

Personal adaptation is put to a severc test
when the social environment changes. Adap-
tation is fairly individual, however, and this
is illustrated with some typical cases.

The article deals finally with some of thc
expedients which would seem to exist for
facilitating adaptation. Attention is paid in
particuiar to psychological preparation, i.e.,
pension information. Retirement and psy-
chological care of the aged in general cause
community and many private individuals
that have to do with the elderly and dis-
abled a considerable amount of work. Re-
vising the present mode of thinking and
attitudes may be necessary to help those
who have retired and are about to retire
to adjust.

The table on page 32

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the Iast quarter of 1969.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.

Higher rate of interest on re-lending
(Article on p. 33)

The rate of interest on re-lending under the
TEL (Pension Act for Wage-Earners and
Salaried Employees) is in 1971 to be 7
instead of the present 5 per cent, according
to the decision of the Ministry for Social
Affairs and Health.

The insurance premium under the LEL
(Pension Act for Seasonal Workers) which
has so far been 4.5 per cent of the pay was
raised to 5 per cent from the beginning of
1 970.
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Basic leatures ol Finland's pensions
systerrrs

1. Development of the pensions systems

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

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

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

2. The national pensions system

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

The old age and invalidity pension con-

sists of two parts. The basic pension is the
same for everybody, and the support pen-
sion is in the nature of an assistance grant.
Entitlement to and size of the support pen-
sion depend, among other things, on the
beneficiary's other income and number of
dependants.

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

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

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

A support allowance is paid (since 1966)
to persons who have practically no income
in addition to their national pension. A
housing supplement can be paid (since
1970) to pensioners who are entitled to
the support allowance.

Survivor's pension is paid (after October
1969) during the first six months after
the husband's death to all widows below
the age of 65, provided that she is sup-
porting a child or she was married to
him before he reached the age of 60.
After that period the pension is paid only
to a widow supporting a child under six-
teen, and to a widow aged 40-59 years and
married for at least three years. The size
of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension,
after that period it is subject to a means
test.
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A child is entitled to the pension until
the age of 16 or 21 if continuing studies.
A full-orphan receives 40 per cent and
a half-orphan 20 per cent of the total
amount of the basic pension and the full
support pension.

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

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

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

3. The employment pension system

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment pensions

system is based on two acts: the Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal \forkers (LEL). The latter is
a special law for those employed in for-
estry, agriculture, constmction and dock
work, in which short-ter-rn contracts are
common. TEL covers all other employees.

The compulsory pension protection under
the acts consists of old age, invaiidity
and survivor pensions. The regulations
concerning the survivor pension entered
into force on January 1, 1967.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pension protection accumulates according
to certain regulations also during the
periods when the employee is out of work
through no fault of his own and when
he receives unemployment benefit from
his unemployment fund.
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Employers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
contribution is 5 per cent of the salary of
insured employees.

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

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

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

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the system
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highets authority
under the system is the Ministry of Socia1Affairs and Health.
3.2. The Self -employedThe self-employed persons' employment
pensions system (closely connected withTEL) is based on two acts: the PensionAct for Farmers (MYEL) and the pen-
sion Act for Self-Employed Persons(YEL). MYEL covers farms with culti-
vated area of at least 2 hectares and pro-
fessional fishermen. YEL covers other
self-employed persons.

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

The size of the pension is calculated
Iike in TEL, as a percentage, equal to

years of emplol.rnent, of the pension basis.
The added pension basis of farmer and his
wife is 500 Fmks (1 Fmk:0.239 US $)per hectare of cultivated land up to 12
hectares, and 120 Fmks per hectare after
that, however up to a maximum of 30
hectares. Pension trasis of farmer's wife
is 1 800 Fmks, at the most one half of the
above-mentioned basis. Pension basis of
assisting famiiy member is the wages paid
to him, at the most farmer's pension basis.
Pension basis in YEL is fixed accordilg to
the salary the self-employed should have
to pay if he hired some other person with
corresponding qualifications to run his
business, at the most 50 000 Fmks a year.

Persons born before 7927 get greater
pensions as they otherwise would be
entitled to. Their amount of pension is
22 % of the income. In YEL the age-class
increment is calculated for annual income
up to a maximum of 20 000 Fmks a year.

Systems are financed by the insured and
the state. In MYEL the contribution of the
insured is 2/5 of the average contribution
(5 %) of TEL up to the income of 5 000
Fmks a year and 5 V, of the income ex-
ceeding this limit. In YEL the contribution
of the insured is 5 7o ol the iacome. The
state pays 50 % of the costs of MYEL and
in both systems the costs the contributions
of the insured do not cover.

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

4. Special pensions systems

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

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

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

5. Some population data on Finland

Firland's total popuiation is 4.7 million
(19?0), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the gainfully employed 4
per cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprisers and family members assisting

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

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

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

TYOELAKE on tilattavissa ulm. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.
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