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Vuosikyrnrrtenen
vaihtuessa

Kulunut 1960-luku voidaan kirjata aikakirjoihin eliikepolitiikan
vuosikymmenend; se on ollut laajenevan ja tehostuvan eldkepoli-
tiikan aikaa. Vdhimmiiistoimeentulon turvaamisen rinnalle on laki-
sddteisen eldketurvan tavoiteasetelmassa noussut uusi pAdmddrd.
Nykyaikaisten ansiotasoeldkkeiden tavoitteena on eldkeldisten toi-
meentulomahdollisuuksien nostaminen samalle tasolle aktiivivdesttin
kanssa. Olemme tdssd suhteessa seuranneet kehitystd muissa kor-
kean elintason maissa, jopa joissakin kohdin olleet mukana kehi-
tyksen kiirkijoukossa.

Vuosikymmenen jdlkipuoliskon eldkepolitiikkaan on kuulunut
myds lakisddteisen perhe-eldketurvan luominen. Perhe-eldkkeisiin
ndhden on omaksuttu samat tavoitteet kuin vanhuus- ja tycikyvyttti-
myyseldkkeissii. Varsin lyhyessd ajassa perhe-eliike on ulotettu
ensin palkansaajia ja sitten koko vdestcid koskevaksi ja kuuluu nyt
osana niin kansanelSke- kuin tydeliikejdrjestelmdiinkin.

Taloudelliset mahdollisuudet eliiketurvan rakentamiselle on luo-
nut kansatulomme kasvu ja ennen kaikkea usko sen nousun jatku-
miseen. Samalla on yleinen asennoitumisemme kypsynyt siihen
suuntaan, ettd haluamme ndhdd eliikelSisen itsendisesti toimeen-
tulevana normaalina kansalaisena. Ty<imarkkinajdrjesttijen tulo-
poliittiset ratkaisut ovat mycis oleellisella tavalla vaikuttaneet 1960-
luvulla tapahtuneeseen eldketurvan tehostumiseen.

Kehitys on siis ollut ripedtii, ja tytieliikkeiden kohdalla tulokset
alkavat merkittdvind niikyti 19?0-luvulla. Sen aikana kasvavat mak-
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settujen eldkkeiden mdiird ja eliikkeensaajien luku yli kolminker-
taisiksi, vaikka lainsiiiid6ntti pysyisi nykyisellddn. Tydeldkelainsiid-
diinntin kehitys ei kuitenkaan saa pysdhtyii. Parannuskohteita on
helppo luetella. Eliikkeissd on korottamisen varaa, eldkeikdkysymys
odottaa ratkaisuaan, kuntoutustoimintaa on kehitettdvii, eldkejdr-
jestelmAmme rakennetta on yksinkertaistettava, vakuutettujen pal-
velua on tisiittdvd ja tiedotusta tehostettava. Muitakin kohteita nou-
see ldhivuosina varmasti esille. Kehitystydn on jatkuttava, ja tutki-
muksen avulla on liiydettiivd kehitykselle oikea suunta.
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SEPPO VIRTANEN

ElEkelaitosten yhteisesti kustannellavien
eltskkeiden vasluuniako v:Ila tg6a
(TEL 12 $:n I mom:n 4 kohta)

Maksetut eliikkeet vuodelta 1968

Vuonna 1968 olivat TEL- ja LEL-
139 570 227 mk. Kokonaiskuluista oli
yhteisesti kustannettavia 6? 499 867 mk
eli ldhes puolet. Viimeksi mainitut ja-
kaantuivat seuraavasti:

- ennen 7. 7. LgL2 syntyneiden TEL-
vanhuuseliikkeet 47 135 813 mk

- pelkiistdAn vapaakirjoihin perustu-
vat tycikyvytt<imyyseliikkeet 527 401
mk

- muiden tyrikyvyttdmyyseldkkeiden
indeksi- yms. korotukset 10 ?63 820
mk

- TEl-perhe-eliikkeet ja LEl-perhe-
eldkkeiden indeksi- ym. yhteisesti
kustannettavat osat 7 947 696 mk

- lisiieliikkeiden rahastoimattomat
osat 1 125 137 mk.

Vastuunjaon yhteydessii selvitettiin
mycis ne eltikkeet, jotka eldkelaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat mdiiriityt
toisen eliikelaitoksen kustannettaviksi.
Tdllaisia vastuunjaon yhteydessd selvi-
tettyjii eliikkeitd oli 29 eldkelaitosta
maksanut 443 eldkkeensaajan osalta
yhteensd 342 560 ffik, mikii markka-
mtiiird perittiin 19 eliikelaitokselta.
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El6kelaitosten osallistuminen
yhteisesti kustannettaviin eldkkeisiin

Eldkelaitoksen osuus TEL-vanhuus-
eldkkeiden kustantamiseen oli 12,35 0/o

TEL-vdhimmdisturvaa vastaavien va-
kuutusmaksujen tasausosien ja niiistii
tasausosista edellisen vuoden loppuun
mennessd muodostuneen rahaston yh-
teismdAriistii. Kustannusosuus pelkiis-
tridn vapaakirjoihin perustuvista ty6-
kyvyttcimyyseliikkeistd, tycikyvytt<i-
myyseliikkeiden, lisdeldkkeiden ja per-
he-eliikkeiden indeksi yms. -korotuk-
sista sekii perhe-eldkkeistd, joita on
maksettu sen kuukauden jiilkeen jona
edunjiittiijii olisi tdyttdnyt eltikeiiin, oli
2,90 olo eliikelaitoksen kokonaismaksu-
tulosta. Muiden TEl-perusturvan mu-
kaisten perhe-eliikkeiden osuus eldk-

keiden kustantamiseen oli 1,45 0/o pe-
rusturvan mukaisesta maksutulosta.

Eldketurvakeskuksen suorittamassa
vastuunjaossa 68 elSkelaitoksella hyvi-
tys oli suurempi kuin maksu, joten ne
saivat tasauksesta yhteensd 14,5 milj.
mk, ja 95 eliikelaitoksella hyvitys oli
pienempi kuin maksu, joten ne joutui-
vat maksamaan tasaukseen yhteensd
13,9 milj. mk. Eliiketurvakeskukselle
jdi ylitett6 2,1 milj. mk, joka on 0,6
milj. mk pienempi kuin viime vuonna.
Ylite tarvitaan, koska edellisen koh-
dan kertoimet perustuvat vuonna 1968
tehtyyn arvioon. Se otetaan huomioon
vuoden 1969 vastuunjaossa.

AIla olevassa taulukossa on selvitet-
ty vuoden 1968 vastuujakoa eliikelai-
tostyypeittiiin

Vakuutus-
yhtiiit

Eliike-
kassat

EIdke-
sA?ititit

TytieI?ike-
kassat

Kaikki
yhteensd

Lukumddrii
Kokonaismaksutulo milj. mk ..
Maksetut eldkkeet milj. mk . .. .

Maksetut tasattavat eliikkeet
milj. mk
Saatavat tasauksesta milj mk . .

Suoritukset tasaukseen milj. mk

4,33
0,25
1,08

16,74
6,45
L,57

4,81
2,93

6?,50
14,45
13,87

9
329,67

7L,84

10
3?,95

6,62

140
83,20
25,5L

4
64,58
35,60

163
515,40
139,57

41,62
4,82

lL,22

Huomattakoon, ettd taulukossa ilmoi-
tettu maksutulo ei kaikilta osiltaan vas-
taa eldkelaitoksiin todella siirrettyjen
varojen mddrdd. Ero johtuu mm. aikai-
sempien etdkejiirjestelyjen varoista teh-
dyistii siirroista lakisdiiteisen eldketur-
van osalle, tiissd ilmoitetun maksutu-
lon perustamisesta lopullisiin vakuutus-
maksuihin ja siitd, ettd eldkesiietidillii
ja osittain eldkekassoilla tasauksen pe-

rusteena kiiytetdiin teoreettista maksu-
tuIoa, joka vastaa vakuutusyhtitiiden
keskimdiiristd perusturvan mukaista
maksutasoa.

Tasausjlrjestelmiin kehityksesti
Seuraavassa taulukossa on esitetty eriii-
tii tasausjiirjestelmiin kehitystii kuvaa-
via lukuja sekii arviot niiistti vuodelle
1969.
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Tasaukseen osallistuvia
laitoksia kpl ..
Maksetut eldkkeet milj. mk ..
Tasattavat eliikkeet milj. mk
Tasauksen pohjana oleva,
kokonaismaksutulo milj. mk

32
0,03
0,01

lt
3,0
1,0

185
12,7

5,0

183
29,1
14,6

771
86,3
4L,2

1.77
54,7
25,2

arvio
163 161
139,5? 210
67,50 115

86 24r 398 354 435 463 515 560

Yhteisesti kustannettavia eliikkeitd on
ollut ldhes puolet kaikista maksetiiista
eldkkeistd. Kaikki TEl-perusturvan
mukaiset vanhuus- ja perhe-eldkkeet
on toistaiseksi kustannettu kokonaan
yhteisesti. Tiihiin tulee muutos 1970-
Iuvulla, kun osaan TEl-perusturvan
mukaisista perhe-eleikkeistd ja TEL-
perusturvan mukaisiin vanhuuseldk-

keisiin tulee eliikelaitoksen itsensd
kustannettava ns. rahastoitu osa. Vuo-
desta 1969 alkaen hyvitetddn eliikelai-
toksille mytis tydttiimyysajan huo-
mioonottamista aiheutuvan vastuun ja
kulujen peittiimiseksi perittdvd tytittti-
myyskassojen keskuskassan vakuutus-
maksu.
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Professori
LEO PAUKKUNEN
Jyvdskylln yliopisto

Sosiaalipolitiikka - lalouspolaliikka

Sata vuotta sitten otettiin varsin kdr-
jistyneissii yhteiskunnallisissa oloissa
reformistinen kanta ongelmaan, joka
ongelmana on ollut samantapaisena
esilld usein mycihemminkin.

Periaatteiltaan esitetyn kaltaisena,
ideologialtaan klassisen Iiberalismin ja
marxilaisen sosialismin vdlille asettu-
vana, tydvdestddn kohdistuvana ja yh-
teiskuntaluokkia ldhentdmddn tarkoi-
tettuna sosiaalipolitiikka omaksuttiin
mycis Suomessa.

Yhteiskunnan kehityksen (develop-
ment) so. kasvun ja muutoksen (growth
and change) mydtd ja kehitykseen vai-
kuttaen, sosiaalipolitiikka on laajenta-
nut aluettaan ja muuttunut koko yh-

Lahdessa yleisilld sosiaaliturvan pdivillii
22. 8. 1969 pidetty esitelmii. Lyhennetty
tekijdn luvalla.

Leo Paukkunen

teiskuntaa, jopa kaikkia kansojakin kos-
kevaksi hyvinvointipolitiikaksi. Ttillai
sena se pyrkii takaamaan kohtuullisen
elintason kaikille. Se ei pyri tiihiin ai-
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noastaan tietyillii, selvdsti sosiaalista
tasausta merkitsevillii toimenpiteilld
kuten sosiaaliturvapolitiikan eri muo-
doilla, vaan korottamalla mytis vai-
keuksiin joutuneiden ihmisten huo-
mioon ottamista eli sosiaalista ndkci-
kohtaa yhteiskuntapolitiikan muissa
sektoreissa so. talous- ja kulttuuripoli-
tiikassa.

Sosiaalipolitiikka on siis laajentanut
aluettaan ja toisaalta saanut mytis li-
sdd syvyyttd. Erityisen voimakasta tii-
mdnlaatuinen kehitys on ollut toisen
maailmansodan jiilkeen. Pohjoismaises-
ta kehityksesta voidaan saada kvanti-
tatiivista tietoa niistd laskelmista, jotka
aloitettiin pohjoismaiden sosiaaliminis-
terien kokouksen jtilkeen v. 1945. Niimii
laskelmat osoittavat rahassa mitatta-
vissa olevan sosiaaliturvapolitiikan ta-
son pohjoismaissa kehittyneen seuraa-
vasti:

Mitattavissa olevan sosiaaliturvan taso
pohjoismaissa 1948 ja 1965

voidaan kuitenkin esitetyistd luvuista
pridtellzi, ettii rahassa mitattavissa ole-
van sosiaaliturvan taso on tarkastelu-
aikana noussut kaikissa pohjoismaissa,
suoritettakoonpa tason mittaus brutto-
tai nettokansantuotteeseen vertaillen,
ettii Ruotsissa taso on kumpanakin
ajankohtana sekii 1948 ettii 1968 ollut
korkeampi ja Islannissa puolestaan al-
haisempi kuin muissa pohjoismaissa ja
ettd Suomen taso on ldhellii Tanskan
ja Norjan tasoa, varsinkin jos otetaan
huomioon tytitt6myysmenojen ja vero-
tuksen lapsivrihennysten aiheuttama
vertailuharha ja jos vertailut suorite-
taan bruttokansantuotteeseen.

Taloudellisessa kehityksessd pisim-
mdlle ehtinyt pohjoismaa, rikas Ruotsi
kiiyttiid siis kansantuotteestaan suu-
remman osuuden sosiaaliturvaan kuin
kdyhemmiit naapurinsa. Yleiseen vau-
rauteen niiyttiiii ndin ollen liittyviin
voimakas sosiaaliturvapolitiikka. Sel-
vemmin tdmii yhteys ndkyy kuitenkin
Kansainvdlisen tycijiirjesttin (ILO:n)
suorittamista, jiisenmaittensa sosiaali-
turvan tasoa koskevista laskelmista.
Ndmd laskelmat ovat perusteiltaan hie-
man toiset kuin pohjoismaiset laskel-
mat. Tiissd yhteydessd erolla ei kuiten-
kaan ole merkitystd, vaan Kansainvd-
lisen tydjiirjesttin selvityksen perus-
teella voidaan selvityksessd rrrukana
olleet maat ryhmitellii sosiaaliturvan
tason mukaan.

Sos.turvan taso liittyy taloudellisen
kehityksen tasoon

Yleisend piirteenii voidaan Kansainvii-
Iisen tycijiirjestcinkin laskelmista todeta,
ettd sosiaaliturvan taso on jdsenmaissa

Menot o/o

BKT:sta
1948 1965

Ruotsi 8,5 13,0
Tanska 8,4 l2,L
Norja 6,0 11,6
Suomi 7,0 10,8
Islanti 5,8 8,1

Menot o/o

NI(T:sta
1948 1965

10,6 16,9
9,7 14,5
7,2 l4,g
7,4 L2,l
6,9 10,7

Vaikka laskelmat onkin pyritty suo-
rittamaan sovittuja yhdenmukaisia pe-
riaatteita noudattaen, tiittyy niihin mo-
niaita virhemahdollisuuksia. Niimii joh-
tuvat sosiaaliturvajiirjestelmien eroa-
vuuksista ja laskentatekniikasta.

Loputtomasti varauksia tekemdttd
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1950-Iuvulla ja 1960-Iuvun alkupuolella
noussut. Tiimii koskee kuitenkin vain
niiden maiden kehitystii, joiden sosiaali-
turvan taso ryhmittelyssd on osoittau-
tunut viihintddn keskitasoiseksi tai sitd
korkeammaksi.

Ryhmittely puolestaan osoittaa sen jo
pohjoismaisessa tarkastelussa tehdyn
piiStelmdn oikeutetuksi, ettii sosiaalitur-
van tason korkeus liittyy taloudellisen
kehityksen tasoon. Sikiili kuin tehdyt
ennusteet, joiden mukaan Suomen sosi-
aaliturvan taso runsaan kymmenen vuo-
den kuluttua on viidennes nettokansan-
tuotteesta, pitdvlit paikkansa, lienee
Suomikin noussut tiilliiin kArkiryhmdiin.

Sosiaaliturvapolitiikkaa eli sosiaali-
politiikkaa suppeassa mielessd harjoi-
tetaan siis kovin eritasoisesti. Ilmeistii
kuitenkin on, ettd sosiaaliturvapolitiik-
ka ei ainakaan estd taloudellista kas-
vua, joka yleensii katsotaan aikaansaa-
tavan talouspolitiikalla.

Edellii on muutamin, yleiselld tasolla
liikkuvin empiirisin havainnoin pea-
dytty toteamaan, ettii sosiaaliturvapo-
litiikka tukee kasvuun tdhtiidvdii ta-
touspolitiikkaa. Tdtii kiisitystii voidaan
vield perustella ja on perusteltu Key-
nesin ajoista ldhtien sillii, ettii sosiaa-
liturvapolitiikka pyrkiesstidn sosiaalis-
ten riskien vaikutusten kumoamiseen
Iisiiii kokonaiskulutusta ja luo siten
mahdollisuuksia lisiiiintyviille tuotan-
nolle. Eikii ainoastaan millaiselle tuo-
tannolle tahansa, vaan nimenomaan
stabiililie tuotannolle. Sen sijaan kulu-
tuksen suuntauksesta emme voi olla
kovinkaan varmoja. Piiiitelmiit riippu-
vat siitii kuka miiiiriid viime kddessii
kulutuksen ja mitii pidetiidn v6lttiimiit-
trimyyskulutuksena ja mitii ei.

Toinen keskeinen perustelu sosiaali-
turvapolitiikan ja talouspolitiikan ja
taloudellisen kasvun positiivisesta vuo-
rovaikutuksesta on usein esitetty aja-
tus sosiaaliturvapolitiikasta inhimillis-
ten voimavarojen mobilisoijana. Tiimd-
kin perustelu on kAsittiidkseni aiheel-
linen, joskin sen merkitystai on viihen-
tiinyt voimakkaasti laajentunut kult-
tuuripolitiikka nimenomaan koulutus-
politiikan muodossa.

Mahdolliset haittatekiiiit

Erddt empiiriset pdiitelmiit ja varsin
loogisilta tuntuvat perustelut sosiaali-
turvapolitiikan positiivisesta vaikutuk-
sesta taloudelliseen kasvuun ja kasvu-
politiikkaan eivdt saa saattaa meitei
kuitenkaan unohtamaan niitd mahdol-
lisia haittoja, joita sosiaaliturvapolitii-
kan harjoittamiseen voi sisiiltyd. Tel-
laisina haittatekijtiind on ndhty mm.
se, ettd sosiaaliturvapolitiikka vShentiid
investoinneille vrilttiimiitttjmien pea-
omien muodostumista, koska se tekee
tulevaisuutta varten tehdyt siiiistcit tar-
peettomiksi ja toisaalta viihentdii rik-
kaiden, joilla siiiistiimisalttius on suu-
rin, sldstiimismahdollisuuksia. Sosiaali-
turvapolitiikan on katsottu mycis, lisii-
tessiiiin julkisen vallan kasvua yhteis-
kunnassa ja verotusta, lamauttavan yri-
tystoimintaa.

Epiiilemtittd ndmii huomautukset ovat
varteenotettavia ja tulleet varteenote-
tuiksi monissa maissa joko hidastamalla
sosiaaliturvapolitiikan Iaajentamista tai
eliminoimalla mahdolliset haitat muulla
tavoin. Niinpii meillA Suomessa on
1950-luvulta ldhtien mycinnetty yrityk-
sille varsin vtiljiit poisto-oikeudet, mikd
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on tehnyt mahdolliseksi investointi-
pddomien muodostumisen yritysten si-
siilld. Eri asia on, ovatko kaikki yrityk-
set muutoin voineet tai halunneet kdyt-
tee tata etua hyvdkseen tai onko siitd
seurannut suhteettomasti teknisiii in-
vestointeja, jotka eiviit ole edistiineet
uusien pysyvien tycipaikkojen synty-
mista. Yritysten pddomien saantia on
tuntuvasti helpottanut mycis tydetdke-
maksujen rahastointi ja mahdollisuus
kiiyttiiti niitd yritystoimintaa palvele-
maan.

Julkisen vallan merkitys
lisiiiintyy
Koska sosiaaliturvapolitiikkaa harjoi-
tetaan pdiiasiassa julkisen vallan toi-
mesta, on luonnollista, ettd sen mer-
kitys samoin kuin verorasituskin kas-
vaa yhteiskunnassa sosiaaliturvapolitii-
kan kasvun mycitii. Tilastollisen pdd-
toimiston johtajan Eino Laurilan ds-
kettdin julkaiseman artikkelin infor-
maatioon nojaten voidaankin todeta, ettd
julkisen kulutuksen osuus kokonaisku-
lutuksesta lisiiiintyi Suomessa vuosien
1948149 tasosta 13,5 o/o:sta 22,b olo:iin
vuosina 1967/68 keskimddrin. Erityises-
ti tiimii kasvu on kuitenkin tapahtunut
kuntien ja kuntainliittojen kulutuksen
kasvun seurauksena. Vastaavana aika-
na kasvoi julkisten palvelusten tuotta-
miseksi tarvittavan tuotannon osuus
7,5 0/o:sta 13,0 0/o:iin bruttokansantuot-
teesta ja julkisten palvelusten vaatima
tytillisyys 7,0 0/o:sta 12,0 0/o:iin kansan-
talouden koko tycillisyydestd.

Sosiaaliturvapolitiikka on kuitenkin
ollut vain yhtend yhteiskuntapolitiikan
osasektorina vaikuttamassa edellii esi-
tettyyn kehitykseen.

Verotuksen vaikutus

Julkisen vallan merkityksen kasvu yh-
teiskunnassa heijastuu myiis kiiytettii-
vissii olevien tulojen tarkastelussa. Esi-
tettynd aikana on julkisen vallan osuus
lisddntynyt 25,0 0/o:sta 27,0 0/o:iin yh-
teiskunnan kaikista kriytettiivissd ole-
vista tuloista. Kun julkisen vallan tulot
ovat pAiiasiassa verotuloja, viittaa tdmii
kehitys verorasituksen kasvuun. Niiin
onkin tapahtunut. Edellti viitatussa
Laurilan artikkelissa arvioidaan koko-
naisverotuksen osuuden nousseen 29,0
0/o:sta 33,9 0/o:iin bruttokansantuottees-
ta. Nykyiselliiiinkiiiin ei verorasitus ole
kuitenkaan vield kansainviilistd huip-
puluokkaa, vaikka onkin korkea. Mm.
Ruotsissa verorasitus on vieldkin kor-
keampi. Niiin ollen voitaisiin piidtellii,
ettei verorasitus sindnsii ole meillii vielii
sosiaaliturvapolitiikan kehityksen es-
teen6. Sen sijaan verotuksen rakentees-
sa tapahtunut muutos sekd yhteiskunta-
politiikan muiden sektoreiden kehittd-
misen tarve saattavat helposti muodos-
tua sellaisiksi.
Toisen maailmansodan jdlkeen, on Suo-
messa yksityisten viilittcimien verojen
so. valtion tulo- ja omaisuusverojen
sekii kunnallisverojen osuus julkisen
vallan juoksevista tuloista kasvanut
32,0 0/o:sta 44,0 0/o:iin. Samanaikaisesti
on viilillisten verojen osuus alentunut
55,0 o/o:sta 41,0 0/o:iin. Tdmii kehitys
poikkeaa muissa pohjoismaissa, erityi-
sesti Norjassa todetusta kehityksestd.
Sielliihtin vdlillisten verojen osuus jul-
kisen vallan kaikista veroista on tun-
tuvasti lisiidntynyt. TtiIIti kehityserolla
saattaa olla merkitystd sosiaaliturva-
politiikan tulevan kehityksen kannalta
meillii Suomessa. Kun nimittdin tiede-
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tddn, ettd viilittcimiit verot koetaan ras-
kaampina kuin viililliset, asettaa vdlit-
t<imien verojen suhteellinen lisiiys il-
meisesti nopeammin kuin viilillisten li-
seys asenteellisia esteitd julkisen vallan
harjoittaman sosiaaliturvapolitiikan ja
ylipdtitiiiin yhteiskuntapolitiikan laa-
jentamiselle. Toisaalta on kuitenkin
otettava huomioon, ettd vSlittin verotus
sisdltiiii sosiaalisen tasauksen aineksia
suuremmassa miiiirin kuin vtilillinen
verotus, joten Suomen edelld kuvattu
verotuksen rakenteen kehitys saattaa
merkitd sosiaalipoliittisen kokonaista-
sauksen kasvua verrattuna muihin poh-
joismaihin.

Kun yhteiscijen viilitdn verorasitus on
samana aikana alentunut 10,0 0/o:sta

?,0 0/o:iin, eiviit viiitteet sosiaaliturva-
poiitiikan laajentumisen aiheuttamasta
yritystoiminnan edellytysten heikentii'
misestd ole suoranaisesti perusteltuja.
On kuitenkin jiilleen otettava huo-
mioon, ettii viilitttjmien verojen lisdksi
yritykset meiIId osallistuvat sosiaali-
turvan rahoitukseen erityismaksuin
suhteellisesti voimakkaammin kuin
muissa pohjoismaissa. Niimii erityis-
maksut, jotka ovat viilittijmien verojen
luonteisia, kattavat Suomessa runsaan
kolmanneksen sosiaaliturvan rahoituk-
sesta. Ruotsissa ja Norjassa tdmd osuus
on runsas viidennes ja Tanskassa ja
Islannissa vain muutama prosentti.
Niissd maissa, joissa aikaisemmin to-
dettiin harjoitettavan voimakkainta so-
siaaliturvapolitiikkaa, yritysten tiimdn-
kaltainen osallistuminen sosiaaliturvan
rahoitukseen on vieliikin suurempi kuin
Suomessa, useissa tapauksissa yli puo-
let sosiaaliturvan kokonaisrahoituk-
sesta.

Tiiltii pohjalta, so. yritysten viilittb-
mdn verotuksen ja sosiaaliturvan ra-
hoitusosuuden kannalta asiaa arvostel-
len ndyttdisi siis siltii, ettd Suomessa
yritystoiminnan eciellytykset eivdt ole
huonommat kuin muissa pohjoismaissa.
Keski- ja Etelii-Euroopan maihin ver-
rattuna ne saattavat olla jopa parem-
mat. Luonnollisesti tdtd kuvaa muutta-
vat monet muut kustannustekijiit sekd
mm. se, ettd viililliset verotkin saatta-
vat markkinatilanteesta riippuen jiiddii
yritysten rasitukseksi.

Sosiaalisen kehityksen
tHrkeysjdrjestys

I(aiken kaikkiaan eivtit sosiaaliturva-
politiikan edelleenkehittdmismahdolli-
suudet Suomessa ole jdrin huonot ta-
loudellisen kasvupolitiikan mahdolli-
suudetkin huomioon ottaen. On kuiten-
kin muistettava, ettd kaikkia sosiaali-
turvapolitiikan kehittiimistarpeita ei
voida tyydytttiii yhdeltd kertaa, vaan
tarpeet on saatettava tdrkeysjiirjestyk-
seen. Lisdksi on otettava jatkuvasti
huomioon sosiaaliturvapolitiikan kans-
sa kilpailemassa olevat muut yhteis-
kuntapolitiikan sektorit.

I(un on kysymys nimenomaan sosiaa-
liturvasta, on todettava, ettd meillii sen
yhteydessii suuret valinnat vanhuus-
ja tycikyvyttiimyyspolitiikan, tervey-
denhuoltopolitiikan ja perhepolitiikan
viilillii on jo suoritettu. Niiiden valin-
tojen tuloksena meillii tiimiin hetken
ja liihitulevaisuuden painopisteet so-
siaaliturvan kehittdmisessd tulevat o1e-

maan vanhuus- ja tydkyvytttimyyspoli-
tiikassa ja terveydenhuoltopolitiikassa.
Talouspoliittiset ndktikohdat, joissa te-
hokkuus-, tuottavuus- ja rationaalinen
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ajattelu korostuvat, saattaisivat suosia
perhepolitiikkaa terveydenhuoltopoli-
tiikan ohella sosiaaliturvan kehittdmi-
sen tdrkeysjiirjestystd kaavailtaessa.

Solidaarinen palkkapolitiikka
Jos liihdetiidn siitd, ettd tuotantotoi-
minnan yhteydessd vain tuottavuudella
ja tehokkuudella olisi sanansijaa, ei
esim. palkkapolitiikka kuuluisi sosiaa-
lipolitiikan piiriin, vaan se voisi olla
vain osa puhdasta talouspolitiikkaa.
Vaikka tyrimarkkinajtirjestcit pyrkiviit-
kin mddrittelemdiin neuvottelujen poh-
jaksi asetettavat palkkanormit tuotta-
vuuden pohjalta ty<i- ja aikatutkimuk-
sin ja aikaisempaan kiiytiintdiin ja ar-
vioihin nojaten, otetaan palkkaneuvot-
teluissa tietoisesti huomioon myds tie-
tyt sosiaalipoliittiset ndkijkohdat. Eri-
tyisesti niimii niikcikohdat tulevat esille
solidaarisen palkkapolitiikan toteutuk-
sessa, jolloin alimmin palkatut saavat
suhteellisesti suuremmat korotukset
kuin keski- ja korkeapalkkaiset. Soli-
daarinen palkkapolitiikka, jota toteu-
tettiin voimakkaana sodanaikaisessa
ja jiilkeisessd palkkasiidnncistelyssd, on
tullut uudelleen yleiseen tietoisuuteen
kun vakauttamissopimusten yhteydesszi
on kiiyty keskustelua pennilinjasta ja
prosenttilinjasta ja otettu niihin kan-
taa. Kuvaavaa mytis on, ettd sekii edel-
lisessd vakauttamissopimuksessa ettii
nykyisessd suunnitelmassa puhutaan
"sosiaalipaketista" eikii kysymys o1e

ainoastaan muotiin tulleen paketti-ter-
min suosimisesta vaan tietyistii, tosin
vdhdisistii sosiaalipoliittisista niikrikoh-
dista ja niiden huomioonottamisesta ta-
louspoliittisia ratkaisuja tehtdessii.

Sosiaalipoliittisista niiktikohdista palk-

kapolitiikan yhteydessd on kysymys
mytis silloin, kun puhutaan alimpien
palkkojen tason miidrittelyn tarpeelli-
suudesta.

Tydpolitiikan piirissd edelleen pysiik-
semme on syytii mytis todeta, ettd palk-
kojen korkeuteen ei voi olla vaikutta-
matta se, ettii yritykset osallistuvat so-
siaaliturvan rahoitukseen esim. tytielii-
kemaksuja suorittamalla. Ndmii mak-
sut, jotka tiillti eriiii suurimmaksi osak-
si rahastoidaan, kuten aikaisemmin to-
tesimme, ja ktiytetliiin tuotantotoimin-
nan rahoitukseen, ovat jossakin mddrin
kaventaneet korotusten mahdollisuuk-
sia. Sama vaikutus o1i epdilemiitt6 aika-
naan myds tytinantajain lapsilisdmak-
suilla.

Ndin siis harjoitetun palkkapolitiikan
yhteydessii sosiaalipolitiikka ja talous-
politiikka liittyvdt kiinteiisti toisiinsa.
Tarkkojen rajojen veto on kdynyt vai-
keaksi ja rajat hiimdrtyneet. Sama asia
tulee esille myds yritysten sosiaalitoi-
minnan yhteydessd. Sen lisiiksi, ettii
yritykset osallistuvat sosiaaliturvan ra-
hoitukseen runsaalla kolmanneksella
kuten aikaisernmin todettiin, yritykset
toteuttavat tiettyjti sosiaalipolitiikan
piiriin luettavia toimenpiteitii, jotka
merkitsevdt lisiii henkildkunnan varsi-
naiseen palkkaan. Teollisuudessa tiillai-
nen toiminta edustaa rahassa mitaten
runsasta 5,0 0/o tytiajalta maksetuista
palkoista eli palkoista, joita vastaa va-
litdn suoritus tuotantotoiminnassa.
Vaikka toiminta ei olekaan tdmiin laa-
jempaa, on sitd mielestiini pidettiivii pe-
riaatteessa tiirkednii. Kun sitd harjoite-
taan vapaaehtoisesti ilman ulkopuolista
pakkoa, osoittaa se, ettd yritystoiminta
taloudellisena toimintana, niin kovapin-
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taisena kuin sitii pidetiiiinkin ja kuin se
lieneekin, on vain inhimillistii ihmisten
toimintaa.

Vastaavanlaisia esimerkkejii voitai-
siin ltiytdd mytis tycivoimapolitiikasta.
Osa niistd kuitenkin sisiiltyy seuraaviin
esimerkkeihin maatalous- ja aluepoli-
tiikan aloilta.

Maatalous- ja aluepolitiikka
1950-luvulta kihtien on monin tutki-
muksin voitu osoittaa, ettd alhainen tu-
lotaso, heikko tydllisyys, keskimiidrdei
vAhiiisempi mitattavissa oleva hyvin-
vointi yleensd on liittynyt maa- ja met-
sdtalouteen ja ndiden varassa pddasias-
sa oleviin alueisiin. Samalla on voitu
osoittaa, ettd primdiirielinkeinojen pii-
rissd ja kehitysalueilla oli suhteellisesti
enemmdn kuin muualla sellaisia ihmi-
sie, jotka tavalla tai toisella tulivat
harjoitetun sosiaalipolitiikan eduista
osallisiksi. Niiin siis sosiaalipolitiikka
on saanut aluepoliittista sdvyd ilman,
ettd se olisi kiiyttiinyt alueellisia kri-
teereitd ja lukenut asuinpaikan korvat-
tavien sosiaalisten riskien joukkoon
kuuluvaksi. Sosiaalipolitiikan kautta ai-
kaansaatua tasausta ei kuitenkaan o1e
katsottu riittiivdksi, vaan on niihty tar-
vittavan lisiiksi aktiivivdestcin tukemis-
ta n6issd elinkeinoissa ja niiillii alueil-
la. Tiimii tuki on annettu eri muotoi-
sena tuotantotukena heikkotuloisille
elinkeinoille ja lisiiksi turvattu ndiden
elinkeinojen piirissd toimivien tulota-
son kehitys tuottavimpien elinkeinojen
piirissii toimivien tulotason kehityksen
mukaiseksi. Maatalouspolitiikkamme on
siten muiden maiden maatalouspolitii-
kan tavoin luopunut puhtaan talouspo-
litiikan periaatteesta ja ottanut huo-

mioon selviii sosiaalipoliittisia ndktjkoh-
tia. Tiimd kuva vield terdvciityy, kun
otamme huomioon metsdtydntekijciiden
minimipalkkalainsddddnntin, joka mer-
kittdviisti koskee pientilallisia. Viimei-
simmiit toimenpiteet, mm. peltojen pa-
ketoiminen, ovat ilmeisesti merkinneet
muutosta taloudellisen ajattelun hy-
vdksi.

Sosiaalipoliittisia ndktjkohtia sisdltyy
mycis alueellisia tulotaso-, tyrillisyys- ja
palveluvarustuksessa ilmenneitd eroja
tasaamaan pyrkivdssii aluepolitiikassa.
Tietoinen aluepolitiikka aloitettiin Suo-
messa vasta 1950-luvun Iopulla anta-
malla laki Pohjois-Suomen verohuojen-
nuksista. Varsinaiset aluepoliittiset lait
aikaansaatiin kuitenkin vasta v. 1966.
Kun ndmii eivdt aiheuttaneet toivot-
tua tulosta, asetettiin kehitysalueiden
neuvottelukunta selvittiimiiiin aluepo-
liittisia kysymyksid ja tekemiiiin esityk-
sid uusiksi toimenpiteiksi. Neuvottelu-
kunta on dskettdin julkaissut massiivi-
sen mietint<insd, jossa se mddrittelee
Suomen kehitysalueet ja ehdottaa, ettd
niiiden alueiden tydvoimaan, yrityksiin
ja yhdyskuntiin kohdistettaisiin erityis-
toimenpiteitii.

Sosiaali- ja talouspolitiikka
vaikeasti toisistaan erotettavissa

Olemme joutuneet tai joutumassa sen
tosiasian eteen, ettd sosiaali- ja talous-
politiikka ovat vaikeasti toisistaan ero-
tettavissa. Rajat, joita me esim. opetus-
tydssd joudumme vetdmddn sosiaali-
ja talouspolitiikan vrilille, eivdt ilmei-
sestikddn aina vastaa tosiasiallisia olo-
suhteita. Tdtii ajatusta tukee mycis ta-
lousneuvoston julkaisu, joka koskee
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kansantaloutemme kehitysndktialoja
vuosina 1969-1973. Siind mm. tode-
taan, ettd taloudellisen kasvun tur-
vin on yhteiskunnan mahdollista entis-
td suuremmassa mddrin ottaa huomioon
heikoimmassa asemassa oleva vdestdn-
osa, joka ei itse pysty turvaamaan omia
etujaan.

Mutta talousneuvoston mietinntissd
sanotaan muutakin tdrkedd ja sosiaali-
politiikkoja kiinnostavaa. Ei liene niiet
kovin yleistii, ettd talouspolitiikan edus-
tajat kajoavat niihin haittatekij<iihin,
joita teknistyvd teollistuminen ja kiih-
tyvd urbanisoituminen tuovat tulles-
saan. On vain toivottavaa, ettd niiiden
uudenlaisten tiedostetuiksi tulleiden so-
siaalisten epiikohtien annetaan vaikut-
laa mycis taloudellisia kannattavuus-
kalkyyleja tehtdessii ja pyritiiiin otta-
maan niiden kustannukset huomioon
sekd yksityisen, ettii julkisen sektorin
talouspolitiikassa. Aivan samoinkuin
niiden haittatekijtiiden, jotka sadan

vuoden kuluessa on tiedostettu ja py-
ritty sosiaalipolitiikalla poistamaan.

Kun sekd sosiaalipoliitikkojen ettii
talouspoliitikkojen ndktikannat ilmei-
sesti voivat eriiissii keskeisissd kysy-
myksissd yhtyd, voidaan kysyii jiitikti
tuottavuus- ja tehokkuusajattelulle ol-
Ienkaan merkitystd. Tiihiin voidaan vas-
tata, ettd siitii tuskin voidaan luopua
esim. tuotantoresurssien jakoa ajatel-
Ien. Omasta puolestani ndkisin, ettd
tiitii ajattelua voidaan jopa syventiiS
pyrkimdlld selvittiimdiin eri yhteiskun-
tapolitiikan osa-alueiden saumoja ja
pddsemiidn sitd kautta mahdollisimman
laaja-alaiseen niikemykseen. Ongelmak-
si tdlltiin saattaa nousta asioiden hallit-
tavuuskysymys. Yksi ratkaisu tdhiin on-
gelmaan voisi olla se, ettd pyrkisimme
entistii suuremmassa mdiirin niveltii-
mddn sosiaalipoliittiset tutkimuksemme
esim. kansantulolaskelmiin, joiden mu-
kaan talouspoliittiset ratkaisutkin teh-
dAdn.
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l(yrnin Osakeyhti6n
Et5kes5tti6 !s. F.

Historia
Teollistumisen ensimmdisten vuosikym-
menien eriis kipeimmistti ja vaikeim-
min hoidettavista kysymyksistd oli tyci-
kykynsii menettdneiden tycintekijdin
toimeentulon turvaaminen. Sekii tycin-
antaja ettd tydntekijiit pyrkivdt Kuu-
sankoskella oma-aloitteisesti ratkaise-
maan tiimdn ongelman. Jo 1880-luvun
alkupuolella perustettiin Kymintehtaan
sairas- ja avustuskassa, joka alkoi mak-
saa myris eliikkeitd. Rahastosta mak-
settiin ensimmdinen sairausapu v. 1883,
ensimmdinen hautausapu v. 1886 ja en-
simmiiinen eliike v. 1891. Jokainen tytis-
sdoleva maksoi rahastoon 2 0/o palkas-
taan ja tytinantaja kartutti rahastoa
huomattavilla lahjoituksilla sekii joka-
vuotisilla maksuilla, osallistuen mytis
hallinnon hoitoon sekii jiirjestelyyn.
Kuusankosken puolella avustuskassan

aikaansaaminen tapahtui 1890-luvulla
ja Voikkaalla 1910-Iuvun alussta. Teh-
taiden liityttyd samaksi yhtiriksi Kymi-
yhticin johtokunta pyrki yhdenmukais-
tamaan mytis eri sairaskassojen toimin-
nan. Vuonna 1916 suoritettiin laaja ja
perusteellinen tutkimus Kymintehtaan,
Kuusankosken ja Voikkaan tehtaiden
tycivdelle aiotun yhteisen eldkekassan
perustamiseksi. Tdmii johtikin tulok-
seen v. 1920. Kassa toimi vanhan Ky-
mintehtaan sairas- ja avustuskassan ta-
paan huolehtien sairaus- ja hautaus-
avustusten listiksi mytis eldkkeistd.

Avustuskassa- ja eliikesiiiiticilain tul-
tua voimaan 1940- ja 1950-luvuilla oli
aikaisempia jiirjestelyjii muutettava.
Tiillcjin varsinainen sairaus- ja hautaus-
avustus siirtyi avustuskassan piiriin, ja
yhti6 perusti v. 1950 Kymin Osakeyh-
titin EliikesiiStidn, joka otti vastatakseen
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cekd ty<isuhteeseen perustuvista oma-
kohtaisista eldkkeistd ettii leskille ja lap-
sille maksettavista ns. perheavustuksis-
ta. Vuonna 1955 siiddetyn eldkesddtirilain
perusteella muutettiin yhtitin eldkesiid-
tici tdmiin lain mukaiseksi vuoden 1956
alusta. Ttiltdin otettiin yhtitin eliikejiir-
jestelyissd tyrintekijriiden osalta kiiy-
tiintdcin 65-vuoden vanhuuseltike.

Organisaatio

Eldkesiidticin pddttdmisvaltaa kdyttdvdt
ja sen asoita hoitavat hallintoneuvosto
ja hallitus. Kymin Osakeyhtirin halli-

tus toimii sdiiticin hallintoneuvostona.
Seieitirin hallitukseen kuuluu 5 jdsentd,
2 tycinantajan edustajaa, 2 tycintekijdi-
den edustajaa sekd 1 toimihenkilciiden
edustaja. Kaikilla hallituksen j;isenilld
on henkil<ikohtainen varamiehensd.
Hallituksen puheenjohtajana on hal-
linnollinen johtaja L. Reihe.

Asioiden joustavaa ja nopeaa hoita-
mista silmdllii pitiien ovat yhtidn eri
paikkakunnilla sijaitsevien yksikciitten
sosiaalivirkailijat tiiviissd yhteistoimin-
nassa sddti<in toimihenkilciiden kanssa.
Yhtirjn eri yksikdiltd siiiitici saa toimin-
tapiiriin kuuluvien henkilciiden alka-
mis- ja pridttymisilmoitukset sekd vuo-
si-ilmoitukset. Yksikriiden sosiaalivir-
kailijat ovat siind mddrin perehtyneet
eldkekysymyksiin, ettd avustavat eld-
kehakemuksien laatimisessa sekd vas-
taavat eldkkeitd koskeviin peruskysy-
myksiin. Tycikyvyttrimyyseldketapahtu-
mien ratkaisua varten on sddticin halli-
tus valtuuttanut kolmihenkisen kolle-
gion, johon kuuluvat sddtitjn asiantun-
tijakidktiri tri H. Suutarinen, sdd-
ticin hallituksen jdsen sosiaalipdiillikkti
A. launikari sekd ekon. R. Lin-
d6n-

Toimintapiiri ja tilastotietoa

Kymin Osakeyhticin Eldkesiiiitici on ns.
Al-B-sddtid. Sdiiti<in A-osasto vastaa
niistri eliikkeistii, jotka jo olivat voi-
massa ennen TEL:n voimaantuloa, sekd
sellaisista siihen tulevista eliikkeistii,
jotka eivdt tiiytii TEL:n vaatimuksia.
B-osasto turvaa tycintekijtiin eldkelain
mukaiset v6himmdiseldkkeet.

Kymin Osakeyhticin Eldkesiiiiti<in toi-
mintapiiriin kuului vuoden 1968 lopussa

Kymin Osakeyhtitin Eliikesiiiitiiin toimihen-kiltiitii: vas. lukien rouvat L Hov6n jaH. Pesu sek[ ekonomit R. Lind6n ja
B-E. NyhoIm.
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yli 7 300 henkil<i6. Vuoden 1968 lopus-
sa oli Kymin Osakeyhticin ja sen elii-
kelaitosten eliikeldisten lukumddrii yh-
teensd yli 3 000 henkiltid, joista n. 2 500

henkiltjd oli eldkesddtitin A- ja B-osas-
tojen elSkeldisiii. Maksettujen eliikkei-
den yhteismddrd v. 1968 oli yli 6,7 mil-
joonaa markkaa. Vapaakirjoja stiiiticillii
oli v. 1968 lopussa yli 3 700 kappaletta.
1969 syyskuun Iopussa oli TEL-eIdke-
liiisten kanta 681 vanhuuseliikettS, 388

tycikyvytttimyyseliikettii ja 130 perhe-
eliikettii. ElSkkeiden keskimiitird oli 235

markkaa kuukaudessa.

30. 6. 1969 voimassa olevien
tyiikyvyttiimyyse16kkeiden
jakautuminen alkamisiiin mukaan

Alkamisikd
Alle 50 v.
50-54 v.
55-59 v.
60-64 v.

Miehet
18,63 o/o

20,15 0/o

30,80 0/o

30,42 olo

Naiset

24,1L olo

25,00 0/o

25,89 0lo

25,00 0/o

100,00 o/o 100,00 oio

18



JOUKO JANHUNEN

Ty6kyvylt6rnyyselEke Englannin
u uden elEkeiSniestel rnEsu rlnnilel rtran
eluuksiin

TydelSke-lehden numerossa 2/1969 tar-
kasteltiin vuoden 1969 alussa julkis-
tettua Englannin hallituksen suunnitel-
maa uudesta ansioihin suhteutetusta
eliikejiirjestelmdstii, jolla on tarkoitus
korvata nykyiset tasaeldke- ja valtion
tytieldkejtirjestelmdt. Viime kesdnii hal-
litus antoi julkisuuteen tiedot muis-
ta sosiaalivakuutukseen suunnitelluista
muutoksista. Seuraavassa on erditi
poimintoja tiimiin suunnitelman ty<i-
kyvyttiimyys- ja orvonelSkkeitd koske-
vista uudistuksista.

Nykyisessii sosiaaliturvajdrjestelmiis-
sii tycikyvyttdmyyselSke liit-

tyy ldheisesti sairausvakuutukseen si-
ten, ettd tydkyvyttdmyyseliikkeen kor-
vaa kestoajaltaan rajoittamaton sai-
rauseldke. Uudessa suunnitelmassa ty<i-
kyvyttcimyyseldke liitetiiiin eltikejdrjes-
telmdn etuuksiin. Sen mukaan ty<iky-
vyttcimyyselSkettd aletaan maksaa tyti-
kyvytt<imdlle, joka on saanut sairaus-
vakuutuksen pdivdrahaa 28 viikon
ajalta ja on edelleen kykenemiitcin tyci-
hdn. Sairausvakuutuksen piiivdraha on
tasasuuruinen, mutta edunsaaja, jolla
on ollut ansiotuloja ennen tytikyvyttti-
myyttd, saa 26 viikon ajalta ansioihin
suhteutettua lisdpdivdrahaa, jonka mdd-
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rd on 33 1/3 0/o vakuutetun € 9-30 (91

-302 mk) viikkoansioista ennen ty6-
kyvyttcimyytte. Tete ansioihin suhteu-
tettua osaa on maksettu vuodesta 1966
Idhtien, jolloin se liitettiin paitsi sai-
rausvakuutukseen my<is tytitttimyys-
vakuutuksen etuuksiin sekd leskeneldk-
keisiin. Ndissd kaikissa sitd maksetaan
kuuden kuukauden ajalta. Tdmd etuus
sdilytetddn mytis uudessa elSkejiirjes-
telmdssii.

Uusi tycikyvyttcimyyseldke lasketaan
samalla tavalla kuin vanhuuseldkekin,
mutta eldkkeeseen oikeuttavana aikana
otetaan huomioon mycis tycikyvyttti-
myyden alkamisen ja vanhuuseldkeiSn
(miehillii 65, naisilla 60) tiiyttdmisen
vdlinen aika. Tycikyvyttdmyyseldkkeen
mddrd on 60 0/o koko vakuutusajan kes-
kimddrdisestd ansiosta tiettyyn rajaan
saakka, joka on puolet koko maan kes-
kiansiosta, ja tdmain lisdksi 25 0/o raja-
tulon ylittdvdltd ansiotulon osalta jdr-
jestelmdn soveltamaan maksimituloon
saakka, joka on puolitoista kertaa koko
maan keskiansio. Edunsaajan ansiotu-
lona tytikyvytttimyyden alkamisen ja
eldkeiSn vdliseltd ajalta kiiytetiiiin
puolta koko maan keskiansiosta.

Tydkyvytttimyyseldkkeeseen suorite-
taan erditd korotuksia. Edunsaa-
jan huoltamasta aviovaimosta ja lap-
sista tullaan edelleen maksamaan tasa-
suuruiset korotukset eldkkeeseen sa-
malla tavalla kuin nykyisinkin. Jos
aviovaimo kdy tytissd, eivdt tietyn rajan
alapuolelle jiiiiviit ansiotulot aiheuta
vdhennystd tdhdn korotukseen. Raja on
tycikyvyttcimyyseldkkeen osalta kor-
keammalla kuin vanhuuseldkkeessd.
Tiistd sddnnciksestd katsotaan olevan

etua varsinkin niille edunsaajille, jotka
ovat olleet kauan aikaa tytikyvyttci-
mind. Vaikeasti tydkyvyttcimille, jotka
tarvitsevat suuressa mddrin toisen hen-
kilcin apua, maksetaan tasasuuruista
h o ito I i s ii ii. Tdtd hoitolisdii voidaan
maksaa mvcis vanhuus- ja leskeneldk-
keen saajille.

Suunnitelmaan sisiltyvissd o rv o n-
e I ii k e t t d koskevissa siiiinn6ksissii ei
tapahdu suuria muutoksia nykyisiin
verrattuna. Puoliorpo ei nykyisessd ta-
saelskejiirjestelmdssd saa Iainkaan per-
he-eldkettd, vaan sen korvaa lesken-
eldkkeeseen suoritettava lapsikorotus.
Sen sijaan tdysorvolle maksetaan tasa-
suuruinen el6ke. Uudessa jdrjestelmds-
sd tilanne aiotaan pysyttiiii samanlai-
sena. Ainoastaan rahoituksen osalta on
odotettavissa muutos. Orvoneldkkeet
tullaan rahoittamaan suoraan valtion
varoista samalla tavalla kuin lapsilisAt
eikd niitd varten koota vakuutusmak-
suja eldkejdrjestelmdn yhteydessd.

Tytikyvyttcimyyseldkkeiden vuoksi
eliikejiirjestelmdn k u s t an n u k s e t
tulevat lisiiiintymtiiin. Jdrjestelmdn pa-
rina ensimmdisend toimintavuohna li-
siiys ei ole kuitenkaan kovin suuri,
mutta vuosina 1977-78 se on jo € 35

miljoonaa, kun nykyisten sairausva-
kuutusjdrjestelmristd maksettavien sai-
rauseldkkeiden kokonaismenot ndind
samoina vuosina ovat vain € 136 mil-
joonaa. Tdmdn jdlkeen tapahtuu nou-
sua tasaisesti siten, ettd vuosina 1982

-83 lisiiys on € 54 miljoonaa (koko-
naismenot g 138 miljoonaa nykyisen
jdrjestelmdn mukaan), € 81 miljoonaa
(€ 142 miljoonaa) vuosina 1987-88 ja
f, 101 miljoonaa (€ 146 miljoonaa) vuo-
sina 1992-93.
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Tietoia lyiiel5kkeen saaiisla
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntiimien 30. 9. 1969 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdtja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

Vanhuuseliikkeet

ElAkkeen mytintdjd

Eldkekassat
Eliikesddtitit

Tyiikyvytttimyyseliikkeet

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseliikkeet

Liseksi edeUisiste sai TEl-liseelakette 694 vanhuuselakkeensaajaa keskimaerin 439 mk/kk ja 435 tyti-kyvytttimyyselekkeensaajaa keskimeerin 804 mk/kk.

Perhe-eliikkeet

Edellisiin keskimeeriin siseitymettdmien TEL-lisaetujen mukaisten perhe-elekkeiden tukumeara oli385 ja keskimeara 384 mk/kk. Liseetujen mukaistaperhe-elekettd sai-3?4 leskee ja 381 lasta.
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Eliikkeensaajia Keskimdiir. eldke mk/kk
Miehet
10.980

972
4.396

16.348
10.841
27.789

Nalset Miehet

204

Naiset

131

Kaikki

17842.01614.827

262
301
294

100

734
137
138
135

72

202
203
235
2ro

98

20.768
2.4t6
7.058

30.242
11.774

9.?88
7.444
2.662

13.894
933

Eliikkeen mycintAjd
Eldkkeensaajia Keskimddr. eldke mk,/kk

Naiset Yhteens:i Miehet Naiset Kaikki

Eldkekassat
Eldkesiiiititit

8.804
668

2.643

8.492
808

1.695

17.296
1.476

234
276
270

r23
139
149

180
20r

LEL-elAkelaitokset
12.1 15
17.000

10.995
1.482

23.1 10
18.482

244
114

1.29
79

189
111

29.1 15 72.477 41.592 168 r23 154

Eldkkeensaajia

Miehet Naiset
Keskimddr. eldke mk/kk

18.280

4.357

38.064
3.892

1 1.369

249
291
285

t29
138
743

28.463
27.84L

24.889
2.415

ElSkkeen mytintdjd
Nalset YhMiehet

LI:T.-eldkelaitokset

19.784
1.640
7.039

ElAkekassat
EldkesdStitit

s6.304 27.304 83.608 I ras 127

53
30

r<aikki

256
166

t92
202
231

261
108

t32
76

201
106

Eliikkeen mytjntdjd EUkk.
lukum. eldke

mk/kk
ElAkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii

Eldkekassat
EliikesdAtirit

4.488
388

1.523

189
2t8
196

4.224
334

1.470

3.156
311
788

7.380
645

2.258

LEL-eldkelaitokset 6.399
3.420

193
91

6.028
3.246

4.255
3.635

10.283
6.881

9.819 157 9.274 7.890 t7.164

I ITIECNSi
Eliikevakuutusyhtitit . . . .. .

TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tytjel5kelaitokset

Miehet
Eldkevakuutusyhtiiit . .

IIGikki tytieldkelaitokset . .

Eldkevakuutusyhtidt . ..

I

I(aikki ty6eldkelaitokset

Illdkevakuutusyhtiti t

I(aikki tycielSkelaitokset



MUUALLA TUTKITTUA

Arrr rnatill isen ku nloulu rn islolrni nnan
parantarrr i spynki rny k s i5
kehilysrrraissa

Maailmassa lasketaan olevan noin 200

miljoonaa tiiysin tai osittain tytikyvy-
tcintii ihmistii, ellei mukaan lasketa ali-
ravitsemuksen vuoksi vajaatyiikykyisiii.
Tdstii mddrdstii, joka muodostaa 6 0/o

koko maapallon asukasmiilirAstd, sokei-
ta on 20 miljoonaa, kuulovikaisia 35

miljoonaa, lepraa eli spitaalia sairasta-
via 15 miljoonaa ja henkisesti vajaa-
kykyisiii 30-40 miljoonaa. Niiiden li-
sdksi on lukuisa mddrd polioon ja mui-
hin vaikeisiin tauteihin sairastuneita.
Ilman kuntoutuksen tuomaa apua niii-
den ihmisten on kiiytiinntjllisesti kat-
soen mahdotonta saada tydtii, jolloin
he jiiiivdt kokonaan yhteiskunnan avun
varaan.

Kehitysmaissa kuntoutuksen ongel-
mat tunnetaan kipedmpinii kuin kehit-
tyneissd maissa. Kehitysmaissa on puu-

tetta sekii kuntoutukseen koulutetusta
henkilcikunnasta ettii tarvittavista va-
roista. Kansainvdlisen tytijdrjestrin
ILO:n toimesta on pyritty laatimaan
erilaisia toimintakaavioita tehokkaiden
kuntoutusjdrjestelmien luomiseksi ke-
hitysmaihin. Lontoossa viime vuonna
pidetyssd kansainvdlisessd kokouksessa
on tarkasteltu niiitd suunnitelmia ja nii-
den toteuttamisesta saatuja kokemuk-
sia.*)

Ryhdyttiiessd luomaan kuntoutuspal-
veluksia kehitysmaihin on todettu hy-
vdksi ldhteii liikkeelle yksinkertaisista
ja kiiytiinndllisistd jiirjestelmist5, joista
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*) Vocational rehabilitation in developing
countries, "Behabilitation", 7-8, 1968,
pp. 31-37 ja "International Social
Security Abstracts" 72, 1969.



saadaan tuloksia srrhteellisen lyhyen
ajan sisdlld. Tellii tavalla voidaan hel-
pommin voittaa paikalli.sten viran-
omaisten tuki toiminnalle. Koulutetun
tycivoiman saaminen kuntoutuksen pal-
velukseen muodostaa oman ongelman-
SB, koska kehitysmailla ei itseltdiin
yleensii ole tdtd tytivoimaa. Sen vuoksi
ulkomaisten asiantuntijoiden on aluksi
koulutettava itse henkilcikuntansa, joka
jatkaa edelleenkoulutusta sen jdlkeen
kun asiantuntija on poistunut maasta.

Tycipaikan hankkiminen kuntoute-
tuille on helpompaa, jos heiddn kou-
lutuksensa uuteen ammattiin tapahtuu
sellaisilla tycipaikoilla, joissa he voivat
tyciskennelld tavalllsten tycintekijciiden
joukossa. Mikali kuntoutettaville jdr-
jestetiiiin suojatycipaikkoja, on tdrkedei,
ettri heiddn ty<insii tuotteet rinnaste-
taan tiiysin normaality<ikykyisten tuot-
teisiin. Sen vuoksi on suunniteltava

tarkkaan sekii tuotteiden valmistus ette
niiden markkinointi.

Maaseutualueilla on saavutettu hyvid
tuloksia kouluttamalla kuntoutettavat
kaikkiin maalaisyhdyskunnassa esiin-
tyviin triihin aina maanviljelyksestd ja
karjanhoidosta vaatteiden tekoon ja
muihin kiisitciihin saakka. Tdllii tavalla
on katsottu parhaiten saatavan omin
voimin toimeentulevia.

Vaikka kehittyneiden maiden mukai-
nen ammattien porrastus tytikyvyttci-
mien tycillistiimisen osalta ei olekaan
mahdollinen kehitysmaissa, olisi kuiten-
kin tdrkeiid saada paikallinen yhteisci
mukaan koulutusjiirjestelmiiiin, jotta
kaikki, tycinantajat mukaan luettuina,
tuntisivat vastuuta suunnitelman onnis-
tumisesta. Useimmissa tapauksissa yh-
teistjn mielenkiinto saavutetaankin, jos
sitii yritetd6n herdttiiii heti projektin
alkuvaiheessa.
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I TEL-LEL-piiri 31. 12. 1968 Eleke-
seatiitt

Vakuutus-yhti6t

l. Elekelaitosten luku .....
2. Tytjnantajien luku .....
3. Henkiltiiden Iuku
4. Patkkasumma milj. mk/v

II Maksutulo 1968

Maksutulo **) miij. mk
1a. Peruseliiketurva
1b. Lisiieldketurva

III Maksetut eliikkeet 1968

1. Maksetut eliikkeet 1.000 mk
1a. Vanhuuseldkkeet
1b. Tycikyvytt6myyseldkkeet
1c. Perhe-eldkkeet
1d. Rekistertjidyt lisiieliikkeet

IV Tilivuonna mytinnetyt eliikkeet

1. Eldkkeiden lukumddrd ......
1a. Vanhuuseliikkeet
1b. Tydkyvyttcimyyseldkkeet
1c. Perhe-eldkkeet

2. Elekkeet 1.000 mk/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. TycikyvytttimyyselAkkeet
2c. Perhe-elAkkeet

3. Hautausavustusten lukumiidrA
4. Hautausavustukset 1.000 mk

V Voimassa olevien elikkeiden
eliikekanta 31. 12. 1968

1. ElAkkeiden lukumii2ird .....
1a. Vanhuuseliikkeet
1b. Tybkyvyttdmyyseldkkkeet
1c. Perhe-elAkkeet

2. Elekekanta 1.000 mk/v .....
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tycikyvytt6myyseliikkeet
2c. Perhe-eliikkeet

VI Vakuutusmaksurahasto (siiiitiiiiltii
eliikevastuu) 31. 12. 1968

35 603
8 928

24 622
2 053

200 000 *)
1 435

12 387
3 294
7 606
I 487

13 129
3 193
8 502
1 434

27 389
I 312

15 793
2 284

29 314
I 027

18 085
2 202

4

64,6
64,6

355,7
355,7

7r 840
30 766
32 096

5 273
3 705

I
61 315

572 300
5 437

13 787
5 261
6 647
1 879

30 025
12 539
13 540
3 946

32
120

35 321
t7 140
14 966

3 2r5
73 131
36 930
28 813

7 388

| 372,6
1 155,8

216,8

,O' L
262,5

29,9

1,528,5

10
2 4t6

71 900
672

141
187

136 500
1 583

27,6
27,6

46,4
46,4

6 617
3 345
2 744

528

2s 505
t2 992
g 720
1 751
7 042

3 514
1 495
1 415

604
I 966
4 135
3 543
1 288

1 203
564
490
149

2 554
I 223

997
334

10 821
5 917
3 855
1 049

26 312
14 577
I 281
2 454

3 284
7 775
1 241

268
6 947
3 781

644

327,6
327,6

740,4
140,4

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseliiketurva
1b. Lisiieldketurva

2. Vastuuvajaus milj. mk .......'

TILASTOTIETOJA TYOELAKELAITOSTEN TEL-JA LEL-TOIMINNASTAV. 1968

Elake-
kassat

Tyiieleke-
kassat Yhteense

164

g t27

431,0
401,1

29,9

56 031
69 182
I 605
4 747

139 565

30 891
l0 614
16 158
4 119

54 674
21 090
26 582

7 002

720

76 815
34 144
35 855

6 816
135 704
64 315
58 ?01
12 688

*) Vuoden 1968 ajalta arvioitu tydntekiioiden keskimSArd kuukaudessa.**i Maksutuloon ei sisEilly aikaisCmpien vapaaehtoisten elakejiirjestelyjen varoista lakiseateisten
e:ekkeiden osalle suoritetut siirrot (13,0 milj. mk)

2 196,3
1 979,5

216,8
30,0

24



Sosiaall- ia tenveysrrrinisteniOn
pEiEil6ksiEi
TEL-palkkaindeksi
Sosiaali- ja terveysministerici on 12. 11.
1969 ptiiittiinyt, ettd tydntekijriin eliike-
asetuksessa ja lyhytaikaisissa tycisuh-
teissa olevien tycintekijiiin ekikeasetuk-
sessa tarkoitettu palkkaindeksiluku
vuonna 1970 on 197. Indeksiluku oli
tdnd vuonna 182, joten tycieliikkeisiin
ensi vuonna tuleva nousu on 8,2 o/0.

Kansaneldkkeen keskimHtird

Sosiaali- ja terveysministeririn 21 . ll.
tekemiin pdAtciksen mukaan TEL 8 S:n
2 momentissa tarkoitettu kansaneliik-
keen tukiosan saajien keskimddrdistii

ElEkelurvakeskus
Eliiketurvakeskuksen tutkimusosasto
muuttaa vuodenvaihteessa avarampiin
tiloihin naapuritalon katon alle. Sen
uusi osoite tulee 1. 1. 1970 alkaen ole-

Uusia yleiskinieit5
Yleiskirje n:o 11/69 sisdlsi ilmoituksen
maatalousyrittiijien eldkelain ja yrit-
tiijien eliikelain vahvistamisesta sekii
4. 7. 1969 tapahtuneesta TEL:n muut-
tamisesta.

Yleiskirje n:o 12169 kiisitteli perhe-
eliikelaista johtuvia TEL:n yhteensovi-
tussAAnndsten muutoksia.

kansaneldkettd vastaava mdArri on 1. 1.

1970 lukien 179 mk kuukaudessa. Tiind
vuonna ko. mddrd oli 173 mk/kk.

TELl$:nImom:n2kohdan
rajamiiiirii
Tdssd Iainkohdassa mainittu keskimdii-
rdinen kuukausipalkan mddrd, joka on
ollut 230 markkaa, kohoaa 1. 1. 1970
ldhtien 249,72 matkaksi kuukaudessa.
Kun v. 1970 ratkaistaan, kuuluuko
tycintekijd v. 1969 ansaitsemansa palkan
perusteella TEL:n piiriin, korjataan
palkan mddrii v:n 1970 tasolle.

maan Yrj<inkatu 1?. Osaston huoneet
sijaitsevat 2. kerroksessa. Puhelin-
yhteys siiilyy Eldketurvakeskuksen
vaihteen kautta entiselliiiin.

Yleiskirje n:o 13/69 koski yrittiijiin
tycituloselvitystii ja yrittiijiin tyotulon
mddrddmistii.

Yleiskirje n:o L4169 sisiilsi vuoden
1970 palkkaindeksiluvun.

Yleiskirje n:o 15/69 sisdlsi ilmoituk-
sen maatalousyritt6jien eldkeasetuksen,



yrittejien eldkeasetuksen, asetuksen
LEL:n 1 a $:n soveltamisesta sekii erdi-
tii asetusten muutoksia ja sosiaali- ja
terveysministeridn pdSttiksiti.

Yleiskirje n:o 16/69 kiisitteli tyiisuh-
derekisterid koskevaa YEl-tietoliiken-
nettd.
Yleiskirje n:o 17169 koski maatalous-
yrittiijien ja muiden yrittiijien el6ke-
vakuutusta.

Yleiskirje n:o 18/69 sisiilsi kansan-
eliikkeen keskimddriin 1. 1. 1970 alkaen.

Yleiskirje n:o 19/69 sisdlsi tyiieltike-
kassojen ty<inimikkeille vahvistetut
LEA 5 $:ssd tarkoitetut keskipalkat
v:lle 19?0.

Yleiskirje n:o 20/69 sisdlsi sosiaali-
ja terveysministeri<in 19. 12. 1969 an-
taman pdiittiksen tydeldkelakien mu-
kaisen eldketurvan sitomisesta palkka-
tasoon. Piiiittis tulee voimaan 1. 1. 1970.

Yleiskirjeet jaettiin tydntekijiiin elii-
kelakien mukaista toimintaa harjoitta-
ville eliikelaitoksille.
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English Surnrtraries

At the turn of the decade
(The editorial on page 3)

The 1960s can be recorded in the annals asa decade of pension policy, a period of
expanding and improving pension protec-
tion. A new goal has been set for statutory
pension protection in addition to ensuring
minimum subsistence. The object of the
present earnings level pensions is to raise
the livelihood of pensioners to the level
of the active population. We have in this
respect kept up with the development in
other countries with a high standard of
Iiving, and in some way we are even in the
vanguard.

Pension policy in the latter half of the
1960s insluded the introduction of statutory
survivors' pension protection, with the same
targets as for old age and invalidity pen-
sions. This system was extended in a fairly
short time to cover first wage-earners and
then the population as a whole, and it now
forms a part of both the national pension
system and the employment pension scheme.

The economic prerequisites for the survi-
vors'pension protection were the growth of
our national income and above all, belief
in the continuance of its growth. We have,
too, come to take a more mature attitude
to the pensioner as a normal citizen capable
of managing on his own. The income-policy
decisions of the labour market organisations

have contributed essentially to the im-
provement of pension protection in the
1960s.

Development has thus been rapid and the
results will have a significant impact in the
1970s. The amount paid out in pensions and
the number of beneficiaries will more than
treble in the coming decade, even if the
Iaws are unchanged. But employment pen-
sion legislation must not stand still. The
targets for improvement are easy to enu-
merate. Pensions can be raised, the pension
age question requires consideration, reha-
bilitation must be developed, the structure
of our pension system must be simplified,
the services to the insured must be increas-
ed and information activity must be inten-
sified. Other targets will certainly be found
in the next few years. Development must
continue, and the direction must be set
with the aid of research.

Pension risks to be distributed between
the pension establishments in 1968
(Article on pp. 5-6)
The TEL and LEL pension establishments
together cover a part of the pensions paid
out by them. Old age and survivors' pen-
sions in accordance with the basic protec-
tion of the TEL system and TEL and LEL
invalidity pensions based solely on paid-
up policies are still covered in their entire-
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ty, other pensions only partly. The Central
Pension Security Institute distributes yearly
the risks for combined pension payments.
The total pension expenditure in 1968 was
139,570,227 marks of which nearly a half,
i.e. 67,499,867 marks, was pensions paid by
the pension establishments jointly.

economic policy and from community policy
in general.

Pension foundation
(Article on pp. 16-18)
This continues the series of reports on the
different types of pension establishments in
the employment pension system. The pen-
sion foundation of a large industrial
company is the subject of the current
article. The history and organisation of
the foundation is reviewed and statistical
data and information on its activity are
given. A pension fund will be described in
the next issue.

Invalidity pension to be included in the
benefits of the new pension system
plan in England

(Article on pp. 19-20)
The article deals with some reforms in
invalidity and orphans' pensions under
Britain's new pension system project.

The existing social security system has
a sickness benefit of unlimited duration
under the national health insurance instead
of an invalidity pension. In the new pension
scheme, payment of an invalidity pension
proper begins after the insured has received
a daily benefit under the health insurance
for 28 weeks. The invalidity pension is
calculated in the same way as the old age
pension, however taking into consideration
the time from the occurrence of invalidity
to the old-age pension age. Increase of
benefit is added to the pension for depen-
dent wife and children and an additional
increment is paid for treatment.

Orphans' pensions are paid to completely
orphaned children on the same bases as
today. However, they will be financed in
total by the State.

Statistical data on the activity of
employment pension institutes
(The table on page 21)

The table gives some statistical data on
the TEL and LEL activity of employment
pension institutes for the year 1968.

Efforts in the developing countries to
improve vocational rehabilitation
(Article on PP. 22-23)
The article deals with the results of a sem-
inar in London on the problems of voca-
tional rehabilitation in the developing
countries. There are approx. 200 million
disabled in the world who cannot manage

Social policy - economic PolicY
(Article on pp. 8-15)
Professor Leo Paukkunen, University
of JyviiskylS, delivered a lecture last sum-
mer during the "Social Security Days"
meeting in Lahti. The salient points are
reviewed in this article. The lecturer began
by saying that social policy was born some
hundred years ago in Germany from the
view that it is possible to remove the
drawbacks attributed chiefly to the confliet
between work and capital by carrying out
socio-political reforms without over-
throwing the entire social system which
Marx predicted was necessary. The same
problem has come up frequently in similar
form later. In Finland, too, social policy
was adopted in a similar form in principle
with the object of drawing the social classes
closer to one another.

The sphere of social policy has expanded
with social development, i.e. growth and
change, influencing this development. It has
changed into a general welfare policy
affecting society as a whole, even nations.
In striving to guarantee a moderate stan-
dard of living to all, it does not try to
achieve its aim merely through certain
measures signifying political equalisation,
but also by emPhasising the need to
consider persons in difficulties, for what-
ever reason, and those who have a sub-
standard living, i.e. a social aspect also
in the other sectors of societY.

After describing the measurable level ol
social security (in terms of GNP) in the
Northern countries and in 56 ILO member
countries the speaker showed that social
security policy is also economic policy for
it promotes economic growth by increasing
production and mobilising human resources.
Failing that have been mentioned are
diminiihed savings which are indispensable
for private investment and the paralysing
of intrepreneurial activity by correct
taxation. Economic policy standpoint might
require another order of priority. There are
numerous instances of the application of
the social point of view in economic policy
in both the public and the private sector,
e.g., in the fields of labour policy and
regional PoIicY.

io summarise, the speaker said that social
policy is difficult to distinguish from
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on their own without rehabilitation. Reha-
bilitation is a big probtem in the develop-
ing countries as there is a shortage of both
trained ]abour and funds. The International
Labour Organization has tried to solve these
problems by preparing different schemes
for effective rehabilitation systems in the
developing countries.

The table on page 24

shows the number of the recipients of
employment pensions and the size of the
pensions in the third quarter of the year

1969. In addition to numerical data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

The wage index figure in 1970
(Article on p. 25)

Employment pensions and the wages on
which they are based are cheched annually
against changes in the wage index. The
Ministry of Social affairs and Health has
decided that this index figure be 197 in
1970 (against 182 in 1969).
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