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Ynitt5iSelSkkeet voi rtraara
l. l. 1970-

Eduskunta hyvdksyi 17. 6. kolmannessa kiisittelyssd hallituksen val-
misteleman ns. sosiaalipaketin, joka sisiilttid muun muassa maata-
lousyritt6ji.en ja yrittlijien eldkelait sekd lain kansaneliikkeeseen
suoritettavxsta tukilisdstd ja asumistuesta.

Yrittiijien eldketurvana on ollut ainoastaan kansaneliike. Huo-
mattava osa yrittdjtikunnastamme muodostuu kuitenkin sellaisista
ammatinharjoittajista, joiden yrityksiin ei sanottavasti liity ptid-
omaa. Toisin sanoen yrittiijien toimeentulo on yleensti pelkiistiiiin
henkiltikohtaisen tytipanoksen ja ammattitaidon varassa, ja heiddt
voidaan eliiketurvan tarpeen suhteen rinnastaa palkkatytintekijtii-
hin, joille jo kahdeksan vuotta sitten jiirjestettiin lakisiidteiset
tytieliikkeet. Erityisesti pienviljelijiit sekii muut pienyrittdjdt ovat
tunteneet kipeiisti eldkelainsdiiddnndn aukollisuuden. Esimerkiksi
kaupunkilaiselinkeinojen yrittiijinii toimineet vanhukset ja tytiky-
vytttimdt ovat yltdneet keskimiiiirin vain puoleen vastaavan tydky-
kyisen ryhmiin tuloista.

Uusi eldkejiirjestelmii pyrkii takaamaan yrittdjdlle elintason,
johon hdn on aktiiviaikanaan omalla tytilliiiin ylttinyt. Rajoitetuista
taloudellisista mahdollisuuksista johtuen ei tavoitteeseen pddstd
heti, vaan siihen on edettdvii vdhitellen. Yrittiijdel5kkeet ovat
alusta liihtien suuruudeltaan samaa tasoa kuin TEL- ja LEl-eliik-
keet. Muutenkin eldketurva noudattaa tycieliikejiirjestelmdiin omak-
suttuja periaatteita.

Yrittiijiiviiest<in eldkkeiden jdrjestiiminen on kdytiinntissii erittiiin
Iaajamittainen toimenpide, silld lait tulevat koskemaan yli 600 000
henkiltid. Valtaosa heistd on maatalousyrittiijid ja tilalla ttiihin
osallistuvia perheenjdseniii, joskin kaikissa elinkeinoissa tavataan
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omaa ty6taen tekevid henkiliiitii. Eliiketurvakeskus on jo ryhtynyt
lakien toimeenpanon valmistelutycihtin, johon on kdytettdvissd aikaa
vain puolisen vuotta. Kun yrittiijdt eivdt muodosta samalla tavalla
yhtendistd vdestcinosaa kuin palkansaajat, ei heiddn eldkkeittensd
jlrjestdminen kdy tdysin entisen kaavan mukaan. Hyvissii ajoin
ennen vuoden vaihdetta on kuitenkin saatava valmiiksi lakeihin
liittyviit asetukset ja joukko muita yksityiskohtaisia toimeenpano-
mdSrdyksid. On lisiiksi perustettava uusi Maatalousyrittdjien eldke-
laitos ja saatava sen toiminta kiiyntiin.

Yrittiijdeldkkeiden voimaantulo merkitsee, ettd ensi vuoden
alusta lukien kuuluu ty<ieliikejtirjestelmdn henkildpiiriin vihdoinkin
koko ansiotytitd tekevd vdesttj. Tdmd luo nykyistii paremmat edel-
lytykset kansalaistemme kokonaiseldketurvan sekd my<is tydeliike-
sektorin kehittdmiselle. Ldhivuosina on uhrattava entistd enemmdn
suunnittelutytitd nimenomaan eldkekentdn eri osien vdlisen yhteis-
toiminnan tehostamiseen sekd eldkejdrjestelmdn yksinkertaistami-
seen. Tavoitteena tulee oIIa vakuutettujen kannalta mahdollisimman
helposti ymmdrrettdvd eldketurva, joka kohtelee eri vdstiiryhmiin
lukeutuvia eldkkeensaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
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MATTI UIMONEN

Ynitl5iSelSke

Yrittiijien eliiketurvan jdrjestdminen
tuli esille valtioneuvoston asetettua ko-
mitean selvittdmddn ty<i- ja virkasuh-
de-eldkelakien ulkopuolelle jddneiden
henkilciryhmien eldketurvaa. Tdmd ns.
Tenhidldn komitea ehdotti tammikuussa
1967 antamassaan osamietinndssii, ettd
yrittdjille jiirjestettiiisiin tyriekikejiir-
jestelmdn yhteydessd elAketurva, jossa
etuudet olisivat suuressa mddrin yhden-
mukaisia TEL-jiirjestelmdn etuuksien
kanssa.

Viime toukokuun alkupiiivinii halli-
tus antoi eduskunnalle esityksen yrit-
tiijien eliikelaeiksi. Esitys pohjautui
suurelta osin Tenhidldn komitean mie-
tintticin. Samalla kun yrittiijille ehdo-
tettiin jdrjestettiivdksi ansiotasoon suh-
teutettu eldketurva, kiinnitettiin muu-

toinkin huomiota eliiketurvan paran-
tamiseen. Hallitus antoi nimittdin sa-
massa yhteydessd eduskunnalle esityk-
sen laiksi kansaneldkkeeseen suoritet-
tavasta tukilisiistd ja asumistuesta.
Viimeksimainitusta uudesta eldketur-
vamuodosta pdtisisiviit pddasiassa osalli-
siksi vain ne henkilcit, joiden toimeen-
tulo on pelkdstiiiin kansaneldkkeen va-
rassa.

Ttitti kirjoitettaessa ovat edellii mai-
nitut hallituksen esitykset eduskunnan
kiisiteltiivinii. Ne ovat kuitenkin olleet
tiiysi-istunnossa jo toisessa kdsittelyssii,
joten lakien sisiilttitjn ei ole endd odo-
tettavissa muutoksia.*)

*) Esitykset hyvAksyttiin 17. 6. 1969. -Toimitus
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Lakien soveltamispiiri

Hallituksen esityksen mukaan yrittii-
jien eliiketurva jdrjestettiiisiin kahden
erillisen lain puitteissa, maatalousyrit-
tiijien eldkelain (MYEL) ja yrittiijien
eldkelain (YEL).

MYEL:n piiriin kuuluisivat maata-
Iousyrittiijiit, jotka itse ty<ihdn osallis-
tuen harjoittavat maatilataloutta vdhin-
t56n kaksi hehtaaria maatalousmaata
kiisittdviillti viljelmiilld, sekd ammatti-
kalastajat. Varsinaisten yrittiijien Ii-
sdksi lain soveltamispiiriin tulisivat
kuulumaan mycis ns. avustavat per-
heenjdsenet. Viljelmiin pinta-alaa las-
kettaessa otettaisiin varsinaisen maata-
lousmaan listiksi myds huomioon viljel-
miin sijaintipaikkakunnasta riippuva
miidr6osa kasvullisesta metsdmaasta.

Muut yrittdjiit kuuluisivat YEL:n
piiriin. Laissa on yrittiijii mddritelty
henkildksi, joka tekee ansiotytitd ole-
matta tytisuhteessa taikka virka- tai
muussa julkisoikeudellisessa toimisuh-
teessa. Miiiiritelmd sulkee siten periaat-
teessa piiriinsd ldhes kaiken ansiotytin,
joka ei tuo oikeutta tyd- tai virkasuhde-
eldkelakien mukaiseen eldketurvaan.

Yrittdjien eldkelakien mukainen eld-
keturva ehdotetaan siitidettiivdksi pa-
kolliseksi. Eltiketurvakeskus voisi kui-
tenkin vapauttaa vakuuttamisvelvolli-
suudesta yrittdjdn, jonka oma eliike-
turva ja omaisten perhe-eliiketurva on
muulla tavoin siten jdrjestetty, ettd sitd
on pidettiivii riittdvdnd.

Eliiketurvan piiriin tulemisen ehdoksi
asetettaisiin listiksi, ettti yrittiijtitoi-
minta on yrittiijtin ttiytettyii 18 vuotta
jatkunut yhdenjaksoisesti neljdn kuu-
kauden ajan sekd ettii yrittiijtin tycitulo

MYEL:n puolella nousee viihinttiiin 500
markkaan vuodessa ja YEL:n puolella
vdhintddn TEL 1 S:n 1 momentin 2

kohdassa tarkoitettuun mddrddn eli
2 760 markkaan vuodessa. Yrittlijii.llii,
jonka tycitulo jdd edellii sanottua pie-
nemmdksi, olisi oikeus vapaaehtoisesti
ottaa itselleen MYEL:n tai YEL:n
mukainen vakuutus.

Yrittiijien elSkelakien piiriin tulevia
henkil<iitti arvioidaan olevan l6hes
600 000. Ndistd noin 90 000 kuuluisi
YEL:n piiriin.

Etuudet

Yrittdjien eldkelain mukainen eldke-
turva mddLriiytyisi jokseenkin tarkoin
TEL:n sdSnniisten mukaisesti. Eliike-
turva kdsittdisi siten vanhuus-, tyti-
kyvyttcimyys- ja perhe-eliikkeen. Eltik-
keen saamisen edellytykset olisivat
muutoin tdysin samat kuin TEL:ssa,
mutta vanhuuseldkettd suoritettaisiin
siitii riippumatta, jatkaako yrittiijii
yrittiijtitoimintaansa. Siltd ajalta, jona
MYEL:n piiriin kuuluva yrittiijd tekee
isdnndn tytitii maatalousyrityksessd,
hdnelle maksettaisiin kuitenkin vain
puolet vanhuuseliikkeestd.

Myds eliikkeiden suuruus mddrdytyisi
samanlaisten sddnntisten mukaan kuin
TEL:ssa. Eliike laskettaisiin erikseen
kultakin yrittiijiiniiolojaksolta siihen
liittyviin eliikkeeseen oikeuttavan tyd-
tulon ja eldkkeeseen oikeuttavan ajan
perusteella. Eldkkeeseen oikeuttava
aika laskettaisiin muutoin tdysin sa-
malla tavalla kuin TEL:ssa, mutta lain
voimaantuloa edeltiinyttii aikaa ei otet-
taisi huomioon. Sitiivastoin el5kkeen
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perusteena olevaa tycituloa koskevat
sddnn<ikset ovat luonnollisesti suuressa
mdiirin erilaisia kuin TEL:ssa.

MYEL:n puolella mddrdttdisiin maa-
tilataloutta isdntdnd harjoittavan yrit-
tAjdn tycitulo tilan pinta-alan mukaan.
Isiinndn ja emdnndn yhteenlaskettu
vuotuinen tyiitulo olisi 500 markkaa
maatalousmaan hehtaaria kohden 12
hehtaarilta sekd sen jiilkeen 120 mark-
kaa hehtaarilta kuitenkin siten, ettd
maatalousmaana otettaisiin huomioon
enintddn 30 hehtaaria. Emdnndn vuo-
tuisena tycitulona pidettdisiin 1 800
markkaa, kuitenkin enintddn puolta
edellii sanotulla tavalla lasketusta isdn-
ndn ja emdnndn yhteisestd tycitulosta.
Poikkeuksellisen viljelystavan tai muun
syyn niin vaatiessa edelld esitetystd
laskusddnn<istd voitaisiin poiketa. Tyci-
hrin osallistuvan perheenjdsenen tyci-
tulona pidettiiisiin hdnelle maksettua
palkkaa, ei kuitenkaan enempiiii kuin
puolta isdnndn tytitulon md.iirdstd.

YEL:n piiriin kuuluvan yritttijiin ty<i-
tulo mddrdttdisiin ensisijassa sen palkan
perusteella, joka yritttijdn olisi mak-
settava, jos hdn ottaisi YEL:n piiriin
kuuluvaa tyritd tekemddn vastaavan
ammattitaidon omaavan henkiltin.

Sekd MYEL:n ettd YEL:n puolella
elzikelaitos vahvistaisi tyiitulon vakuu-
tuksen alkaessa. YEL:n mukaista ty<i-
tuloa ei voitaisi vahvistaa 50 000 mark-
kaa suuremmaksi. Jos tytituloon vai-
kuttavat seikat olennaisesti muuttuvat,
tytitulo vahvistettaisiin yrittdjdniiolo-
jakson jatkuessakin uudelleen. Elak-
keen perusteena oleva tydtulo lasket-
taisiin kullekin yrittdjdndolojaksolle
erikseen tdtd jaksoa vastaavana pun-
nittuna keskimddrdisend tycitulona.

Yrittiijiin vanhuus- ja tycikyvyttti-
myyseldke olisi piidsiiiinniin mukaan
llL2o/o eldkkeen perusteena olevasta
tycitulosta kutakin eldkkeeseen oikeut-
tavan ajan kuukautta kohden. Ennen
vuotta 1927 syntyneet yritttijiit saisivat
kuitenkin syntymdvuodestaan riippuen
varsin huomattavankin ikiiluokkakoro-
tuksen eldkkeisiinsd. Jos tdllaisen yrit-
tdjiin eliikkeeseen oikeuttavaksi ajaksi
olisi laskettava aika tammikuun 1. piii-
viistti 1970 siihen saakka, kunnes yrit-
tiijd tdyttiiii 65, vanhuus- ja tyrikyvyt-
tcimyyseliikkeen mddrd olisi 22 0/o tyti-
tulosta. YEL:n puolella ikdluokkakoro-
tus laskettaisiin vain siihen tycitulon
osaan, joka on enintddn 20 000 markkaa
vuodessa. Jos tyiitulo on tdtd mddrdd
suurempi, eldkettii karttuisi ylimene-
vdltd osalta vain normaalin laskusdiin-
niin puitteissa, eli LlT2olo kuukaudelta.
Kun ikriluokkakorotusta laskettaessa
eliikkeeseen oikeuttava aika otetaan
huomioon 1. 1. 1970 lukien, muodostuu
ikdluokkakorotus siten suuremmaksi
kuin vastaavan ikdisellE henkil<illii
TEL:n mukaan laskettuna.

Eliiketurvan rahoitus

Yrittdjiieleikkeet rahoitettaisiin osaksi
yrittiijien suorittamilla vakuutusmak-
suilla ja osaksi valtion varoilla. YEL:n
puolella valtion osuus rahoituksesta
jiiisi ilmeisesti vdhiiiseksi, silld esityk-
sen mukaan yrittdjii olisi velvollinen
suorittamaan vakuutusmaksun, joka
olisi yhtd monta prosenttia tydtulosta
kuin TEL:n viihimmiiisturvasta suori-
tettava vakuutusmaksu on keskimddrin
ty<intekijdiden palkoista. Jos vakuu-
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tusmaksuina saadut varat lisdttynii nii-
den korkotuotolla ja vdhennettynii jtir-
jestelmdn hoitokustannuksilla eiviit riit-
tiiisi eliikkeiden maksamiseen, valtio
suorittaisi puuttuvan osan. Liihinnii
yrittdjien TEL-tydntekijdihin verrat-
tuna epiiedullisesta ikiijakautumasta
johtuu, etteiviit vakuutusmaksuina saa-
dut varat ilmeisesti riittdisi, vaan valtio
joutuisi viimeistddn 1990-luvulla osal-
listumaan jdrjestelmdn menoihin.

MYEL:n piiriin kuuluvan yritttijiin
vakuutusmaksu olisi yritykselle las-
ketun tycitulon 5 000 markkaan saakka
prosenttimdiird, joka on 2/s keskimiiii-
rdisestd TEl-vakuutusmaksusta ja tii-
mdn ylittiivtiltti tytitulolta keskimdd-
riiistii TEl-maksua vastaava prosentti-
mddrii. Valtio suorittaisi heti lain voi-
maantulosta lukien puolet MYEL:n
mukaisista eliikemenoista. Samalla ta-
voin kuin YEL:n puolella valtio lisdksi
suorittaisi sen mddrdn, johon vakuu-
tusmaksuina saadut varat eivdt riit-
tiiisi.

Hallinto

Mycis hallinnollisesti yrittiijien eldke-
jdrjestelmii liittyisi varsin kiinteiisti

tytieliikejiirjestelmddn. YEL:n piiriin
kuuluva yrittiij?i olisi velvollinen otta-
maan vakuutuksen TEL:n mukaista toi-
mintaa harjoittavasta eldkelaitoksesta.
Laissa on kuitenkin varattu mahdolli-
suus my<is siihen, ettd perustetaan yk-
sinomaan YEL:n mukaista toimintaa
harjoittavia eldkelaitoksia. MYEL:n
mukaista vakuutusta hoitaisi perustet-
tava Maatalousyrittiijien eldkelaitos.
Elaiketurvakeskus toimisi my6s yrit-
tdjien eldkelakien mukaista toimintaa
harjoittavien elSkelaitosten keskuseli-
menri ja Eldketurvakeskuksen hallinto-
elimid tdydennettdisiin yrittdjiijdrjest<i-
jen edustajilla. Mytis vakuutusoikeuden
ja eldkelautakunnan kokoonpanoa teiy-
dennettiiisiin henkiltjilld, jotka nimitet-
tiiisiin yritttijiijiirjestcijen ehdotuksesta.

Hallituksen esityksen mukaan yrit-
tdjien eldkelait tulisivat voimaan jo
ensi vuoden alusta. Lakien voimaantu-
loa edeltdvd valmisteluaika jdd siten
erittiiin lyhyeksi. Tdmdn vuoksi Eldke-
turvakeskuksessa on jo ennen lakien
antamista ryhdytty valmistelemaan Ia-
keihin liittyviii toimeenpanosddnntiksid
ja -mtiiiriiyksid sekd muutoinkin suun-
nittelemaan yrittiijien eldketurvan yksi-
tyiskohtaista hoitamista.
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E l5 keiSni este I rn 5ko rn itea lta
kaksi rnietinf6e

Eltikejiirjestelmiikomitea, joka asetet-
tiin toukokuussa 1968 ja toimii minis-
teri Jussi Linnamon puheenjohdol-
Ia, on jiittiinyt kev65n kuluessa kaksi
mietinttiii. Maaliskuun 25 piiiviind luo-
vutettu osamietinttj III (Komiteanmie-
tintci 1969: B 22) sisiilttiii ehdotuksen
rintamasotilaiden ylimiiiiriiisiksi sota-
elAkkeiksi varatun miidriirahan kdyt-
tdmisestii kaikkein vaikeimmassa ase-
massa olevien rintamasotilaiden hy-
viiksi. Huomattavasti laajempi osamie-
tint<i II (Komiteanmietintti 1969:B 33)
luovutettiin huhtikuun 23 pdiviinii. Ko-
mitean sihteeri fil.maist. Jouko S i r-
k es a Io esittdd seuraavassa lyhennel-
miin mietinttijen sisdllcistii sekd siitii
lakiehdotuksesta, joka mietinnrin pe-
rusteella on annettu.*)

Komitean tulee saamansa toimeksi-
annon mukaisesti laatia erikseen oh-
jelma liihiaikoina toteutettaviksi kii-
reellisiksi korjauksiksi sekd erikseen
suunnitelma eliiketurvan mytihemmiiksi

*) Eduskunta hyvAksyi 17. 6. lain kansan-
eldkkeeseen suoritettavasta tukilis6stii ja
asumistuesta. - Toimitus

kehittiimiseksi. Kaikkien tdhtinastisten
kolmen osamietinncin on katsottava
kuuluvan kiirelliseen korjausohjelmaan.
Ensisijaisesti komitea on kiinnittdnyt
huomiota sellaisten korjausten aikaan-
saamiseen, joiden tarkoituksena on
kaikkein vaikeimmassa asemassa ole-
vien eliikkeensaajien toimeentulon tur-
vaaminen.

Komitea on pyrkinyt selvittdm6dn
sen viihimmdiselintason, joka kansan-
eliikkeellii on turvattava. Tiitii koskeva
laskelma on mietinncin liitteend. Las-
kelmaa tehtiiessd osoittautui, ettii pel-
kdn kansanelSkkeen varassa eldviit
eldkkeensaajat eiviit nykyisin saavuta
ndin miiiiriteltyii vdhimmiiistoimeen-
tulon tavoitetta. Erityisen vaikea on
useimpien vuokralla asuvien eliikkeen-
saajien asema. Mietinndssii esitetd6n
tilanteen korjaamista kahdessa vai-
heessa kansaneliikkeitd korottamalla.
Ensisijaisena komitea pitii{ asumistu-
kien liittiimistd kansaneliikkeisiin ja
puolison ty<itulon vaikutuksen lieven-
tdmistii eldkkeissii. Lisiiksi komitea
esittdd eliikkeiden tason korottamista
kaikkein vaikeimmassa asemassa ole-
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ville. Ehdotettu asumistuki liittyisi
kansanel6kkeissii liihinnii tukilisiiiin.
Tulottomalle maksettava nykyinen tdy-
si tukilisii kohoaisi vuokran mukaan
mddrdytyvdlld asumistuella. Asumistu-
ki olisi 80 0/o asumiskustannusten siitii
osasta, joka ylittiiii kuntaryhmdstii riip-
puvan alarajan, 55 markkaa, 45 mark-
kaa tai 35 markkaa kuukaudessa. Asu-
mistuessa otettaisiin huomioon myds
eldkkeensaajan perheen koko. Yksindi-
sen henkilcin asumistuen yldrajat oli-
sivat 132, 108 ja 84 markkaa kuukau-
dessa eri kuntaryhmissd. Tiimdn yhdis-
tetyn asumistuen ja tukilisdn .saanti
riippuisi eliikkeensaajan tuloista. Jos
ne olisivat suuremmat kuin 25 mark-
kaa kuukaudessa, ylittdvdstd osasta 80
0/o viihentiiii etuuden mddrdii. Asumis-
tukea tultaisiin maksamaan arviolta
60 000:lle pdSasiassa vuokralla asuvalle
eliikkeensaajalle. Asumistukien kustan-
nukset olisivat noin 41 milj. markkaa,
minkii lisiiksi tukilisdsddnnciksen tulo-
harkinnan teknillinen muutos merkit-
sisi kustannuslisiid 21 milj. markkaa.
Jdrjestelmiin on ehdotettu tulevan voi-
maan ensi vuoden alusta.

Asumistuen siidtdmisen lisdksi olisi
kaikkein vaikeimmassa asemassa ole-
vien toimeentulon turvaamiseksi kan-
saneldkkeiden tasoa kiireellisesti koro-
tettava. Komitean kdsityksen mukaan
se tapahtuisi nostamalla tiiyden tuki-
lisdn miidrd puolitoistakertaiseksi. Ko-
rotus koskisi noin 235 000 eliikkeensaa-
jaa ja sen kustannukset olisivat 74 milj'
markkaa.

Lisiiksi mietint6ijn sisdltyvdt ehdo-
tukset, jotka viihentdviit puolison ty6-
tulon vaikutusta kansanel5kkeen tuki-
osaan ja antavat invalidirahan saajalle

mahdollisuuden hakea tukiosaa. Ndmd
muutokset koskevat rajoitetumpaa hen-
kilcipiiriti ja merkitseviit noin 8 milj.
markan vuotuista kustannuslisdd.

Ehdotusten kustannukset rahoitettai-
siin komitean mukaan suurelta osin
valtion varoista. Eldkelaitoksen kustan-
nusosuus eldkkeistd ehdotetaan pidet-
tiivdksi ennallaan. Kuntien maksetta-
vaksi asumistukikustannuksista ja tu-
kiosamuutoksista tulisi noin 28 milj.
markkaa vuodessa ja valtiolle aluksi
kustannuksia kaikkiaan 42 milj. mark-
kaa vuodessa. Tukilisien korotuksen
jdlkeen valtion osuus nousisi noin 70

milj. markalla.
Mietinncin 159 sivuun sisdltyy tdmdn

Iisiiksi neljd eriSviiii mielipidettd, Iaki-
tekstiluonnokset sekd kansaneliikelai-
tokselta saadut kustannusarviot. Myds
komitean tilaama sosiaalimenoennuste
sisiiltyy liitteend mietintoijn.

Osamietint6 III pohjautuu osittain
osamietinntissd II oleviin selvityksiin.
Se sisiiltdd luonnoksen valtioneuvoston
pSStciksen muuttamiseksi siten, ettti
ylimtitiriiisilld sotaeldkkeilld voitaisiin
sen saajalle taata suunnilleen sama
elintaso kuin kansaneldke takaa sen
saajalle. Mietinnrin ehdottama pdtitcis
annettiin toukokuun 22 pdivdnii.

Hallituksen esitys eduskunnalle laik-
si kansanel6kkeeseen suoritettavasta
tukilisiistii ja asumistuesta sekti laeiksi
perhe-eliikelain ja kansaneliikelain
muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerid valmis-
teli osamietinncin II pohjalta lakiesi-
tyksen niin nopeasti, ettd hallitus
saattoi antaa sen eduskunnalle touko-
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kuun 9 pdiviinii. Etuuksien osalta esitys
noudattelee pdiipiirteissddn mietinndn
lakiluonnosta. Lyhyestii ajasta huoli-
matta on kuitenkin eriiitii kohtia siind
kehitetty edelleen. Muun muassa tuki-
lisiin ja asumistuen pienin mddrd on
poistettu, etuuden maksamista hoitolai-
toksessa olevalle muutettu suuntaan,
joka on ilmeisesti edunsaajalle edulli-
sempi ja luonnollisesti yksinkertaisem-
pi, mutta siis kustannuksiltaan kalliim-
pi. Niiiden pienempien muutosten li-
sdksi tukilisii ja asumistuki ehdotetaan
sidottavaksi elinkustannusindeksiin
kansaneldkkeitd vastaavasti ja tukilisii
sidotaan lisdksi puoliautomaattisesti
palkkaindeksiinkin sikdli, ettii se saate-
taan asemaan, jossa perusosa tiihdn asti
on ollut. Sen suuruus tulee siis viisivuo-
tiskausittain harkittavaksi. Lakiesityk-
sen sisdltdmien ehdotusten rahoitus on
jdrjestetty toisin kuin komitean mietin-
niissd. On katsottu, ettii valtio ei osit-
tainkaan voi ottaa kantaakseen kustan-
nusten lisiiystd, joten ainoana keinona
on ndhty tydnantajan kansaneldkemak-
sun ja vakuutetun vakuutusmaksun ko-
rottaminen. Ensiksi mainittua esitetSSn
korotettavaksi 0,25 prosenttiyksikdlld
palkoista ja jtilkimmiiistd 0,25 pennilld
verodyriltii. Kunnat, joiden kannetta-
vaksi komitea ehdotti 2/s asumistukien

yhteismddrdstd, maksaisivat lakiesityk-
sen mukaan puolet asumistukikustan-
nuksista. Kun otetaan huomioon yrittii-
jiieliikkeiden yhteydessii kdsiteltdviinii
oleva tukiosamuutos ja annettu esitys
lapsen hoitotuesta, yhteenvetona laki-
esityksen vaikutuksista voidaan vuo-
den 1970 osalta koota seuraava ase-
telma.

Menojen lislykset
Kansaneldkkeet

Asumistuki
Tukilistit
Tukiosat

Perhe-eliikkeet
Hoitotuki

Tulojen lisiiykset
Vakuutettujen maksuja
Tydnantajan maksuja
Kuntien osuudet

Asumistuesta.......
Tukiosista

Valtion osuus
Perhe-eliikkeistd
Tukiosista (vdhennys)
Hoitotuesta

Yhteensd 85

milj. mk

39
2l
t1

2
6

milj. mk
43
42

2

-132

20

Yhteensii 99

Luvut ovat piiiiosiltaan hallituksen
esityksistd, mutta tiiydentdvdt tiedot
ovat asetelmaa kirjoitettaessa laadittu-
ja arvioita.
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JOUKO SIRKESALO

PiinteitE Ruolsin elEkeiEnleslelrn5n
kehitlyrniseslS

Tdmdn vuoden heindkuun alusta tulee
voimaan joukko muutoksia Ruotsin
elSkejtirjestelmdssd. Huhtikuun lopulla
sai valtiopdivilld hyviiksymisensii kym-
menvuotisohjelma kansaneldkkeiden pa-
rantamisesta. Tdtd koskeva esitys (esi-
tys n:o 38 vuonna 1969) oli annettu
maaliskuussa, jotta menojen lisiiys olisi
voitu ottaa huomioon budjetin yhtey-
dessd. Esitys perustui komiteanmietin-
tdcin Pensionstillskott m.m. (SOU 1968:

21), jonka vakuutusoikeuden presidentti
Liss Granquistin puheenjohdolla toi-
miva elSkevakuutuskomitea oli jdttiinyt
toukokuussa 1968.

Tiirkeimmiit muutokset

Uuden ohjelman mukaan tulee vuosit-
tain 10 vuoden aikana kansaneldkkei-

siin korotus, joka on 3 0/o kulloisestakin
eliikkeiden laskemisen perusteena ole-
vasta ns. perusmdiiriistd (tiillii hetkellii
5 800 kruunua) sekd naimisissa olevalle
ettd naimattomalle eldkkeensaajalle.
Korotus tulee kuitenkin vain niille
eldkkeensaajille, joilla ei ole ATP-eld-
kettd tai joiden ATP-eldkkeen m65rd
on vdhdinen. Yhdessd ATP-eISkkeen
kanssa saa eliikelisd nousta 30 o/o:iin

edellii sanotusta perusmddriistii, mikd
nykyiseltddn merkitsisi, ettti alle 1 740

kruunun ATP-eliikkeet oikeuttaisivat
etdkelisdiin. Uuden eliikelisdn tulohar-
kinnassa otettaisiin huomioon ainoas-
taan ATP-eliikkeet. Jos varsinainen kan-
saneldke suoritetaan ennenaikaisen eldk-
keelle siirtymisen tai ty<ikyvytttimyy-
den osittaisuuden vuoksi alennettuna,
vtihennetiiiin lisdA samassa miidrin. Td-
mdnvuotinen eldkelisii merkitsee, ettd
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heindkuun alusta kansaneldkkeen kuu-
kausimiidrd yksindiselld eldkkeensaa-
jalla nousee 15 kruunulla ja on sen
jiilkeen 450 kruunua, eli korotus on
3,4 0/0. Eliikeliiispariskunta saa korotusta
eldkkeeseensd yhteensii 30 kruunua ja
eldke nousee 706 kruunuun, eli 4,4010.

Asuntolisdn ja vaimolisdn tulohar-
kintasidnn<iksid muutetaan. Tiihiin
saakka vdhennystd ei ole suoritettr-r
yksindiselle eliikkeensaajalle, jos heinen
tulonsa eivtit ylitii 1 700 kruunua. Tdmd
miiiirii kohoaa 2 000 kruunuun. Vastaa-
vasti puolisoiden yhteenlaskettu vuosi-
tuloraja, joka ennen on ollut 2 400
kruunua, kohoaa 3 000 kruunuun. Ai-
kaisemmin tiimdn rajan ylittdneet tulot
vaikuttivat eliikkeeseen 1/r:llaan, paitsi
jos ne ylittivdt 2 400 kruunua, josta
eteenpiiin viihennyssddntci oli 2is. Nyt
on tulojen vaikutussddnnds yhtendis-
tetty ja rajan ylittiiviit tulot vaikutta-
vat eldkkeeseen vdhentdviisti puolella
mdSrdlldiin aivan kuten meiddn tuki-
osissamme. Tuloharkintasddnntikset,
jotka nyt muutettiin, olivatkin olleet
voimassa jo vuodesta 1963 saakka. Nii-
den mukaan mdiiriiytyviiii eldkettd kan-
saneldkkeenddn sai liihes 700 000 eltik-
keensaajaa, joista ilmeisesti kuitenkin
suuri osa on jo aikaisemminkin tulo-
rajan alapuolella, koska muutoksen
kustannukset arvioidaan vain 19 milj.
kruunuksi, mistd 5 milj. kruunua ar-
vioidaan johtuvan siitA, ettd ATP-eliik-
keet tietyssd mddrin jiitettiiisiin tulo-
harkinnan ulkopuo1elle. Suurin osa
tiistd kustannuslisiiyksestd tulisi kun-
tien osalle, jotka maksavat kunnallisen
asuntotuen kustannukset.

KansanelAkemenot kohoavat muu-
toksen johdosta heti arviolta 510 milj.

kruunulla ja ovat sen jdlkeen 6 510 milj.
kruunua. Kustannusnousu sis61t66
quden eldkelisiin ja tuloharkintamuu-
toksien, eldkkeensaajien lukumdiiriin li-
sddntymisen sekd elinkustannusindek-
sin muuttumisen vaikutukset. Kansan-
eldkemaksuun ei esitetd muutosta. Kan-
saneldkemenot valtion budjetissa ko-
hoavat ndin ollen 8,5 0/o:lla. Suunnilleen
puolet kansaneldkkeensaajista saa myds-
kin kunnallista asuntotukea, minkd
kustannukset seuraavana budjettivuo-
tena arvioidaan 750 milj. kruunuksi.
Jos tiihdn lisdtddn vielii ATP-suorituk-
set, noin 950 milj. kruunua, tulee yh-
teenlasketuksi mddriiksi B 200 milj.
kruunua. Eldkkeensaajia arvioidaan
olevan 1 320 000, missd on lisdystd
edelliseen vuoteen noin 28 000.

Eldkevakuutuskomitea sai 1965 lisiitoi-
meksiannon, jossa todettiin:

"On erittdin tdrkedtS, ettd eldkkeen
saajat, jotka eivdt ollenkaan tai ainoas-
taan vdhdisessd mddrin tulevat nautti-
maan ATP-eldkkeistd kansaneldkkeensd
Iisdksi, saavat toimeentuloonsa paran-
nusta Iisddntyvilld kansaneldke-etuuk-
silla. Tuloharkinta tarjoaa menetelmdn
keskittiid eliike-etuuden parannukset
niille ryhmille, joilla ei ole tuloja kan-
saneldkkeensii ohella tai on sellaisia
tuloja viihdisessii mddrin."

Sosiaaliministeri Aspling toteaa laki-
ehdotuksen yhteydessii:

"Piiiitcis ATP:n toteuttamisesta teh-
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Muutosten perustelu: Eliikkeiden
korottaminen pelk6n kansaneliikkeen
varassa oleville



tiin vuonna 1959, eldkeoikeutta alettiin
ansaita vuonna 1960 ja ensimmdiset Ii-
sdeldkkeet maksettiin vuonna 1963.
ATP-elSkeldisten mddrd oli vuoden
1963 alussa 13 300 ja on sitten lisddn-
tynyt 250 000:een vuonna 1968. Bud-
jettivuonna 1969-70 lasketaan ATP-
eldkkeensaajien Iukumddrdn nousevan
350 000:een ja budjettivuonna 1978-?9
8?0000:een. ATP-eliikeldisten luku-
mddrii kasvaa siis voimakkaasti. Mycis
eldkkeiden mddrdt kasvavat. ATP-suo-
ritukset arvioidaan 700 milj. kruunuksi
budjettivuonna 1968-69 ja 4 000 milj.
kruunuksi budjettivuonna 1978-79, jos
ktiytetdSn nykyistd rahanarvoa. Ilman
ATP:tii olevien kansaneldkkeensaajien
lukumddrii on kuitenkin huomattava ja
tulee olemaan sitd pitkdn aikaa eteen-
piiin. Tehtyjen arvioiden mukaan las-
ketaan kansaneldkkeensaajien lukumdd-
riin olevan budjettivuonna 1969-?0
1 275 000 ja 1 490 000 budjettivuonna
19?8-79. Jos yhdistetddn ndmd luvut
dsken mainittuihin laskelmiin ATP:tii
saavien eldkeldisten mddristd, huoma-
taan, ettd ilman ATP-el.dkettd olevien
kansaneldkkeensaajien mddrdt mainit-
tuina budjettivuosina ovat yli 900 000
ja vastaavasti 600 000. Eliikevakuutus-
komitean toimeksiannossa totesin, ettd
tdrkeii syy vuosittaisille korotuksille
vuoteen 1968 saakka oli parantaa nii-
den eldkeldisten eliiketasoa, joilla pdd-
asiallisesti on ainoastaan kansaneldke
toimeentulonsa turvana. Korostin edel-
leen, ettd kansaneldkkeiden korotuksen
tarkoitus vuoden 1968 jiilkeen samoin
on sen seikan huomioon ottaminen, ettd
pddosa kansaneldkkeensaajista edel-
Ieenkin useiden vuosien ajan tulee kuu-
Iumaan niihin ikdluokkiin, jotka eivdt
kuulu ATP:n piiriin tai joilla on pie-
net ATP-eliikkeet. Parlamentaarisesti
kokoonpantu elSkevakuutuskomitea on
yksimielisessd mietinntiss6Sn esittdnyt
ehdotuksensa niiden tdrkeiden kysy-
mysten ratkaisemiseksi, jotka koskevat
yleisen eliikejiirjestelmdn muotoutu-
mista."

Komitea esittdd kantansa kansaneldk-
keiden kehitykseksi 10 vuoden ajaksi
eteenpdin eli vuosiksi 1969-78. Kiiy-
tettdvissii olevat varat pitdd komitean
kdsityksen mukaan ensi kiidessii kes-
kittdii niiden eldkeliiisryhmien aseman
parantamiseen, joilla pddasiallisesti ei
ole mitddn tuloja kansaneldkkeensd
rinnalla. Periaatteessa merkitsee ehdo-
tus, ettii kaikille eliikeldisille vastedes
turvataan taloudellisen perusturvan
taso, vdhimmdistaso, joka on olennai-
sesti korkeampi kuin nykyisten kansan-
eldkkeiden taso. Yksindiselle eldkkeen-
saajalle korotetaan vaiheittain vdhim-
mdistasoa ldhimmiin 10 vuoden aikana
1i3:lla nykyisestd kansaneliiketasosta.
Sellainen eldkeldinen, jonka kansan-
eldke vuoden 1968 heiniikuun alusta
lukien on 90 0/o perusmiidrtistd, saa siis
elSkkeen korotuksen, joka on 30 0/o pe-
rusmddrdstd. Tiimii merkitsee, ettti yk-
sindisen kansaneliikkeen saajan, olipa
tiillii viihiin tai ei ollenkaan ATP-eIii-
kettii, eldkkeeksi tulee 120 0/o perus-
mddriistd.

Mycihemmdssd kohdassa Aspling ku-
vaa pienten ATP-eldkkeiden kohdalta
viihennyssdiinttjd seuraavasti:

"ATP-eldke vdhennetdiin eldkelisds-
td siind mdairin kuin ATP-el5ke yhdes-
sd lisdyksen kanssa, joka tiettynd vuo-
tena maksetaan, ylittdii eldkelisdn ta-
son kymmenvuotiskauden lopussa. Jos
yksindiselld el6kkeensaajalla on, kun
perusmddrii on 6 000 kruunua, esimer-
kiksi ATP-eldke 900 kruunua vuodes-
sa, on eliiketisd vuonna 1969 180 kruu-
nua ja lisiiiintyy sen jiilkeen vuosittain
180 kruunulla vuosien 1970-?1 jne. ai-
kana, kunnes eliikelisd on 900 kruunua
ja ATP-eliike yhdessd eliikelisiin kans-
sa nousee 1 800 kruunuun, minka li-
sdksi hdn saa kansaneliikkeensd ja
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asuntotuen. Eldkeldispariskunnan koh-
dalla tiimd siidntci pdtee kummankin
puolison osalta erikseen. Se puolisoista,
jolla on pieni ATP-eIdke tai jolla ei ole
ATP-eliikettii lainkaan, tulee siis saa-
maan eldkelisdd, kunnes saavuttaa ta-
voitetason."

Ohjelman pitkiijiinnitteisyys

Vuonna 1958 eliikkeistd tehty pddtds,
joka vahvisti ohjelman kansaneldkkei-
den perdkkdisille korotuksille kymmen-
vuotiskauden aikana, on nyt tdytetty,
kun eldkkeisiin vuoden 1968 aikana
tehtiin standardikorotus. Komitean mie-
tinndssd todetaan, ettii on ollut epdile-
miittti arvokasta, ettd kansaneldkeko-
rotukset tdlld tavoin ovat voineet ta-
pahtua pitempdd ajanjaksoa varten teh-
dyn suunnitelman mukaisesti. Kun ko-
mitea tekee ehdotuksensa tulevasta
kansaneldkkeiden kehityksestd, se saa-
vutetun kokemuksen perusteella pitiid
arvokkaana ja sopivana ulottaa tavoite
vastaavan pituiselle ajanjaksolle. Komi-
tea toteaa, ettii sen tyti jatkuu perhe-
eldkkeiden osalta ja katsoo, ettii niimd
kannanotot eivdt sido lopullisia ratkai-
suja selvitystytissS. Tulevaa kehitystd
tarkasteltaessa todetaan, ettd vuosi-
kymmenen kuluessa tapahtuu jo nyt
tehtyjen pddtiisten puitteissa olennaisia
parannuksia. Lisiieldkkeiden merkitys
kasvaa ja eldkkeensaajien mddrd lisddn-
tyy samalla, kun heiddn prosentuaali-
nen osuutensa viiest6std tulee suurem-
maksi. Ministeri toteaa lakiehdotukses-
saan:

"Muutamissa lausunnoissa, kuten vir-
kamiesten, rautatievirkamiesten ja
eliikkeensaajien valtakunnallisten jdr-
jestdjen, katsotaan, ettd kantaa ei pi-

tdisi ottaa niin pitk[ksi ajaksi kuin 10
vuodeksi eteenpdin. He ehdottavat, ettii
pdiit<is olisi rajoitettava koskemaan kol-
mea tai viittd vuotta. Komitean ehdo-
tuksen taustana tdssd kohdassa ovat
kokemukset menneeltd kymmenvuotis-
kaudelta. Epiiilemdttii on monessa suh-
teessa arvokasta, ettd kansaneldkkei-
den korotukset voivat tapahtua pitem-
pdd aikaa koskevan suunnitelman mu-
kaisesti kuten tdhdnkin asti."

Puolisoiden asema

Nykyiselliiiin eldkkeensaaia-aviopari
saa kansaneldkkeend 1,56 kertaa sen
mddrdn, minkd yksindinen elSkkeen-
saaja. Kun ehdotettu eldkelisd makset-
taisiin kummallekin puolisoista saman
suuruisena kuin naimattomalle el2ik-
keensaajalle, merkitsisi tdmti aviopari-
eldkkeensaajien aseman suhteellista
parantumista niin, ettd vastaava suhde-
luku kymmenvuotiskauden pddttyessd
olisi 1,67. Mainittakoon, ettd vastaava
suhdeluku eri kuntaryhmissd Suomes-
sa vaihtelee tukilisiinsaajillakin yli 1,?.

Tiille mielenkiintoiselle yksityiskohdal-
le, joka tosin erikseen mainitaan ko-
mitean toimeksiannossa, ei mietinntissd
Itiydy valitettavasti paljonkaan perus-
teluja.

Uudet kysymyksenasettelut

Eliikevakuutuskomitea jatkaa tytitiiiin
keskittyen tiillii hetkelld liihinnd perhe-
eliikkeisiin, mutta ministeri Aspling
toteaa, ettd eldkkeiden alalla on ole-
massa monia oikeutettuja toivomuksia
ja monet niiistii ovat nousemassa esiin.
Hdn mainitsee yleisen eldkeidn alenta-

15



misen ja laajennetun tycikyvytttimyys-
eliikkeen, mutta hdn toteaa myds, ettd
kaikki maksaa rahaa ja ettii asioita
tiiytyy j iirjestiiii etuoikeusj iirj estykseen.
Komitea toteaa mietinn<issddn, ettd se,
kuinka korkealle pitiid asettaa taso,
jolle perusturva yleisessd elSkejdrjes-
telmiissA pitiiii lisiitd, on tietenkin ar-
vostuskysymys. Pitdd punnita vastak-
kain eliikeldisten tarpeet saada paran-
nuksia oloihinsa ja toisaalta ansiotyds-
sii olevien mahdollisuudet kustantaa
ndmii. Mycis suhteita yhteiskunnan
muihin ryhmiin on harkittava. Tdytyy
ottaa huomioon mycis esimerkiksi lap-
siperheiden, tydtt<imien ja matalapalk-
kaisten tarpeet. Vertailuja tehdessii on
muistettava, ettii kansaneldkkeeseensd
eliikelisdn saavat kdytiinnrissii eiviit
maksa tuloveroa. Samoin ovat merkit-
tdviii ne muutkin kuin rahalliset edut,
jotka rosiaalipalveluksina tarjotaan

yhteiskunnan taholta. TAllaisessa las-
kelmassa komitea on piidtynyt siihen,
ettd nykyinen kansaneldke vastaa mdd-
rdd, joka ansiotytissd olevalla on kiiy-
tettiivissAAn, jos h6nen vuositulonsa
ovat noin 10 300 kruunua.

ElSkekysymyksen pitkiijiinnitteisem-
pi tarkastelu on monestakin syystd tdr-
kedtd, mm. kansantaloudellisista suun-
nittelundktikohdista johtuen. Kansan-
eldkkeet muodostavat niin suuren osan
Ruotsin valtion budjetista, nykyiselliiiin
suunnilleen 717, ettd tiiytyy tietiiii,
kuinka ne kehittyviit. Yksityisen hen-
kiltjn kannalta on myciskin arvokasta
tietiid, mikii eliiketaso hdnelld on odo-
tettavissaan. Ty<imarkkinoiden osa-
puolten vdlisissii neuvotteluissa, joissa
kiisitelliiiin t6ydentiiviii eltikejiirjestel-
mid, on luonnollisesti mytis tiedettiivii,
mitd etuja pakollinen vakuutus muo-
dostaa.
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JOUKO JANHUNEN

Englanlilaista el6kepolitiikkaa

Kuluvan vuoden alussa Englannin hal-
litus julkisti suunnitelmansa uudesta,
ansioihin suhteutetusta ekikejdrjestel-
mdstd, jolla on tarkoitus melkoisen pe-
rusteellisesti muuttaa Englannin ny-
kyistii eliikepotitiikkaa. Tiissd artikke-
lissa tarkastellaan tdmdn suunnitelman
ertiitii piiiikohtia. Osa esitettdvistii tie-
doista perustuu niihin keskusteluihin,
joita kirjoittaja kdvi eri asiantuntijoi-
den kanssa Englannissa ollessaan siellii
kuluvan vuoden maalis-huhtikuun ai-
kana tutustumassa tuon maan eliikejiir-
jestelmiin Euroopan neuvoston mytin-
tdmiin stipendin turvin.

perustana on tasasuuruisia vanhuus- ja
perhe-eliikkeitd maksava k a n s a n -
el d k ej 5 rj estelm d. Periaatteessa
tiimd jdrjestelmd kattaa koko vdest6n,
mutta siihen kuuluminen ei ole pakol-
lista avioliitossa oleville naisille, alle
f, 3L2 (3 145 mk) vuositulot omaaville
itsendisille yrittiijille ja niille tiimdn
tulorajan alapuolella oleville henki-
lciille, jotka eiviit ole ansiotyiissii.

Palkansaajien tytietiike-
t u r v a on jdrjestetty kahdetla eri ta-
valla - valtion ty<ieldkejArjestelmdlld
ja ammatillisilla tycieliikejiirjestelmillii.
Edellisessii eliike-etuudet ovat ansioihin
suhteutettuja, mutta etuuksien mdd-
riiiin vaikuttavalle ansiotulolle on ase-
tettu suhteellisen alhaisella tasolla oleva
katto. Valtaosassa ammatillisista tyci-
eliikejiirjestelmistd eldkkeet ovat an-
sioihin suhteutettuja, mutta niiden jou-

Nykyinen elflketurva

Englannin eliikejiirjestelmiit voidaan
jakaa kolmeen ryhmdiin. Eliiketurvan
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kossa on mycis jdrjestelmid, joiden
etuudet ovat tasasuuruisia tai kerta-
suorituksena maksettavia. Ammatillisia
tycieliikejdrjestelmid Englannissa on
noin 65 000 yksityiselld ja julkisella
sektorilla yhteensd ja niiden piiriin
kuuluu puolet tydssd kdyvdstd vdes-
ttistii. Nykyisten jiirjestelyjen mukaan
niiden palkansaajien, jotka saavat am-
matillisesta tytieliikejiirjestelmdstd vas-
taavat etuudet kuin valtion tydeldke-
jdrjestelmii takaa, ei tarvitse kuulua
valtion jdrjestelmddn.

Kaikki henkiltit voivat saada tulo-
h a r k i n t a i s i a 1i s d e I d k k e i t ii
erillisestd verovaroin rahoitettavasta
lisiieliikejiirjestelmdstd, jos heidiin tu-
lonsa eivdt riitd toimeentuloon. Tiistd
jdrjestelmiistii voivat saada lisiituloa
myos elSkeiiin alapuolella olevat, tdl-
ltiin kuitenkin lisiiavustuksen nimelld.

Tarve uuteen jiirjestelmiiiln

Nykyisten eliikejdrjestelmien on kat-
sottu olevan kykenem6ttdmid takaa-
maan riittdvii eldketurva kaikille sitd
tarvitseville. Osoituksena tiistd on, ettd
noin 30 0/o kaikista eldkkeensaajista on
vuosittain saanut tuloharkintaisia lisd-
eliikkeitii. TasaelSkejiirjestelmdn epa-
onnistumisen syynd on pidetty sitd, ettd
vakuutusmaksutasoa ei ole voitu nos-
taa tarpeeksi korkealle riittiivien eliik-
keiden kustantamiseksi asettamatta sa-
malla kohtuutonta vakuutusmaksutaak-
kaa alempipalkkaisille vakuutetuille
jdrjestelmdssS, jossa vakuutusmaksut
eiviit riipu ansioista vaan ovat tasa-
suuruisia. Valtion tytieliikejtirjestelmen
pahimpia puutteita on, ettei etuuksia

ole suojattu rahanarvon muutoksilta
eikti niitii ole voitu sopeuttaa taloudel-
liseen kasvuun. Lisiiksi jiirjestelmdn
soveltama maksimirajatulo on jo nyt
jiitinyt alle maan keskiansion. Ammatil-
Iiset ty6elSkejdrjestelmSt ovat etuuk-
siltaan hyvin hajanaisia eikti yhden
jdrjestelmiin puitteissa saatu eliikeoi-
keus ole siiilynyt tycipaikkaa vaihdet-
taessa.

Tiihiin saakka Englannin eldkepoli-
tiikan voidaan katsoa suosineen parem-
pipalkkaisia palkansaajia. He ovat voi-
neet jdiidii suhteellisen pienet etuudet
antavan valtion tydeliikejiirjestelmen
ulkopuolelle, koska heille on voitu hel-
posti taata ammatillisesta tycieldkejdr-
jestelmdstd vastaavat tai sitd paremmat
etuudet. Toisaalta kansaneliikejiirjestel-
mdn tasasuuruiset vakuutusmaksut ovat
suhteellisesti eniten rasittaneet juuri
pienipalkkaisia toimihenkiliiitii ja tytin-
tekijditii. Tilanteeseen on nyt odotetta-
vissa muutos, jos hallituksen eldke-
suunnitelma hyviiksytiiiin parlamen-
tissa.

Uusi eliikesuunnitelma ia sen vaikutus
nykyisiin iiirjestelmiin

Uuden eliikepolitiikan liihttikohtana
ovat seuraavat kahdeksan periaatetta:
1) etuudet on ansaittava maksamalla
vakuutusmaksuja aktiiviaikana, 2)

etuuksien ja vakuutusmaksujen tulee
olla suhteessa vakuutetun ansioihin,
3) etuuksien tulee olla niin suuret, ettd
edunsaaja normaalisti tulee niillii toi-
meen ilman lisiitukea, 4) etuudet tulee
mukauttaa sekii hintatason ettii yleisen
elintason muutoksiin, 5) naisten tulee
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maksaa vakuutusmaksuja ja ansaita
etuuksia samojen periaatteiden mul<aan
l<uin miesten, 6) uuden jdrjestelmdn ra-
hoituksen tulee perustua jakoperiaat-
teeseen, 7) jiirjestelmdn tulee oIIa yh-
teistycissd ammatillisten tycieldkejdrjes-
telmien kanssa ja 8) ammatillises-
sa ty<ieldkejtirjestelmesse ansaittujen
etuuksien tulee siiilyd vaihdettaessa
tycipaikkaa. Niiistri periaatteista on kui-
tenkin jouduttu osittain tinkimdSn mm.
itsendisten yrittaijien ja jiirjestelm:in
rahoituksen osalta. Kuten mycihemmin
kdy ilmi, yritttijien vakuutusmaksuja
ja ekikkeitd ei suhteuteta ansioihin
vaan ne jSSviit edelleen tasasuuruisiksi.
Jdrjestelmdn ensimmdisind toiminta-
vuosina tulee tapahtumaan rahastoin-
tia, koska vakuutusmaksuja kertyy
enemmdn kuin eldkekustannukset edel-
lytttiisivdt.

Uudella eliikejiirjestelmiillii on tar-
koitus korvata tasaeldke- ja valtion
ty<ieldkejiirjestelmiit. Tiimii tapahtuu
siten, ettd tyrieltikejiirjestelmiin puit-
teissa ei endd ansaita uutta eliikeoi-
keutta, mutta jo ansaitut etuudet vuo-
desta 1961 liihtien, jolloin tiimii jdrjes-
telmii tuli voimaan, maksetaan eliik-
keensaajalle heinen uuden jiirjestelmiin
puitteissa saamansa eldkkeen lisiiksi.
Uuden jiirjestelmiin voimaantulolle on
asetettu 20 vuoden siirtymdkausi, jonka
aikana vakuutettu saa eldkettd sekd
tasaeliikejdrjestelmiistd ettii ansioeliike-
jdrjestelmdstii. Sen mukaisesti esimer-
kiksi jtirjestelmdn voimaantuloa seu-
raavan vuoden aikana eldkkeelle jdiivii
saa 19/20 nykyisen tasaeliikejdrjestel-
mdn eliikkeestd ja U20 uuden jiirjes-
telmdn mukaisesta eltikkeestii. Tasaeld-
kejdrjestelmd lakkaisi siis olemasta voi-

massa 20 vuoden kuluttua uuden jiir-
jestelmiin voimaantulosta.

Kuten edelld jo todettiin, ammatilli-
siin tyrieldkejdrjestelmiin kuuluu noin
puolet tycisszi kiiyviistd vdestdstd (eli
yhteensd 12 miljoonaa, joista kahdeksan
miljoonaa yksityisellii ja neljii miljoo-
naa julkisella sektorilla). Tiistd m6ii-
rdstd edelleen hieman alle puolet ei ole
lainkaan valtion ty<ieliikejiirjestelmiissd.
Uuden jiirjestelmiin voimaan tullessa
on tarkoitus mahdollistaa osittainen
ulkopuolelle jAdminen, koska maan
hallituksen mielestd ammatilliset tyci-
el;ikejdrjestelmiit ovat tiirkeitd koko
kansantaloudelle. Rahastoivina jdrjes-
telmind niiden sddsttit ovat vuosittain
noin kolmasosa yksityisestii kokonais-
sddstiimisestd ja kymmenesosa koko-
naissiidstiimisestii maassa. Noin 7-B
miljoonaa palkansaajaa tullee edelleen
kuulumaan ammatillisiin tytieldkejiir-
jestelmiin. Itse jdrjestetmiti jddnee elii-
keuudistuksen jdlkeen voimaan noin
20 000. Vakuutettu, joka on kuulunut
ammatilliseen jiirjestelmiiiin tietyn
ajan, tulee siiilyttiimiidn jiirjestelmdssd
ansaitsemansa eliikkeen vaihtaessaan
iyripaikkaa. Mikeli vakuutettu haluaa,
hdn voi my6s saada maksamansa va-
kuutusmaksut takaisin siirtyessddn uu-
teen tycipaikkaan. Osittainen uuden
jdrjestelmdn ulkopuolelle jddminen
merkitsee sitd, ettii tiillaiset palkansaa-
jat ja heiddn tyrinantajansa maksavat
pienemmdn vakuutusmaksun kuin
muut. Sen mukaisesti he mytis tulevat
saamaan pienemmdn vanhuuseldkkeen
valtion jdrjestelmiiltii. Jiirjestelmdn ul-
kopuolelle jddmisen lopullisesta toteut-
tamistavasta tullaan vielii kdymiiiin yk-
sityiskohtaisia neuvotteluja Englannin
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hallituksen ja tytieliikejiirjestelmien
edustajien viiliflti.

Yksi uuden jdrjestelmdn ldhtcikohtia
oli, ettd etuuksien tulee olla niin suu-
ret, ettd eliikkeensaaja normaalisti tu-
lee niilld toimeen ilman lisiieliikkeitii tai
muuta lisiitukea. Tdstti johtuen jdrjes-
telmdn etuudet on mitoitettu jonkin
verran lisdeldkejdrjestelmiin etuuksien
yldpuolelle ja tarkoitus on, ettd tulevai-
suudessa B0 0/o eldkkeensaajista tulisi
toimeen ilman lisdeltikkeitii. Tdllii het-
kelld vastaava prosentti on noin 70. Li-
siieldkejiirjestelmii jdii siis edelleen voi-
maan uuden eliikejiirjestelmdn rinnalla,
koska aina on olemassa henkilciitd, jot-
ka eivdt puhtaasti ansioihin suhteutetun
eliikejiirjestelmiin puitteissa voi saavut-
taa viihimmdistoimeentuloa. Uudessa
jiirjestelmdssii eltikkeille ei myciskiiiin
ole taattu mitiidn minimi6. Lisdeldke-
jdrjestelmdn tarkoituksena on nimen-
omaan tarkan tuloharkinnan perusteel-
la taata jokaiselle viihimmdistoimeen-
tulo riippumatta siitd, onko asianomai-
nen oikeutettu varsinaisiin elSkkeisiin
vai ei. Lisiieldkejiirjestelmiin voimassa
pysyttiimistii edellytttiii sekin, ettd td-
mii jdrjestelmd suurelta osalta korvaa
perinteellisen huoltoavun kuntien vi-
ranomaisilta.

Muutokset henkiltipiirissii

Suurinta muutosta eldketurvassa uuden
jiirjestelmdn voimaantulo merkitsee
niille henkilciille, jotka eiviit nykyisin
ole oikeutettuja ansioihin suhteutettui-
hin eliikkeisiin esimerkiksi alhaisen an-
siotason vuoksi. Sekd valtion tytieliike-
jiirjestelmiiiin ettd useihin ammatillisiin

tytieliikejiirjestelmiin kuuluminen edel-
Iyttiiii, ettd ansiotaso ylittdii tietyn ala-
rajan. Uuteen jiirjestelmddn ei sitd vas-
toin ole asetettu tdllaista alarajatuloa.

Toinen huomattava muutos koskee
naisia. Tiihiin saakka naimisissa olevat
naiset ovat voineet ieeda eldkejiirjes-
telmdn ulkopuolelle, jolloin heidiit on
katsottu vakuutetuiksi aviomiehen va-
kuutuksen perusteella, mutta eldke-
etuudet ovat tdlldin olleet vastaavasti
pienemmdt. Uuden jdrjestelmdn mu-
kaan kaikki ty<issii kiiyviit naiset, myiis
naimisissa olevat, kuuluvat jiirjestel-
mddn samoilla perusteilla kuin miehet.
Kuitenkin ne naiset, jotka eivdt pysty
hankkimaan itselleen riittiiviiS eliike-
oikeutta, tullaan edelleen katsomaan
vakuutetuiksi aviomiehen vakuutuksen
perusteella.

Jiirjestelmiin etuudet

Eldketurvan osalta jdrjestelm6n etuu-
det ovat vanhuus- ja perhe-eliikkeet
sekd hautausavustukset' Tdmdn lisdksi
jdrjestelmd maksaa lyhytaikaista sai-
rauspeivarahaa kuuden kuukauden
ajalta ja tdmiin jatkona vastaavaa pit-
kdaikaisesta sairaudesta saatavaa pei-
vdrahaa, joka vastaa tyiikyvytttimyys-
eldkettd. Sairauden vuoksi saatavat
etuudet jdtetiiiin tdssii tarkastelun ul-
kopuolelle. Todettakoon kuitenkin, ettii
pitkiiaikaisen sairauden vuoksi saata-
van pdiviirahan maarii vastaa vanhuus-
eldkkeen mdiir65, koska eldkeikiidn jdI-
jellii oleva aika lasketaan palvelus-
ajaksi. Edunsaajan keskiansioksi tiiltii
ajalta katsotaan puolet koko maan kes-
kiansiosta. - On huomattava, ettd seu-

20



raavassa vanhuus- ja leskeneldkkeiden
osalta tehtdvd vertailu nykyisiin eleike-
jdrjestelmiin ei koske ammatillisia tyti-
eliikejiirjestelmid eikd leskeneldkkeiden
osalta mytiskiiiin valtion tycieltikejitrjes-
telm56, jossa leskelle maksetaan aina
puolet edunjiittiijiin eldkkeestd, jos leski
on tiiyttiinyt 60 vuotta edunjiittiijiin
kuollessa.

Vanhuuseliike

Vanhuuseldkettd maksetaan kuten td-
hdnkin asti 65 vuotta tdyttdneelle mie-
helle ja 60 vuotta tiiyttdneelle naiselle.
Eltikkeelle siirtymistd voidaan kuiten-
kin lykdtd viidellii vuodella. Sekti lyk-
kiiys sindnsd ettii sen aikana maksetut
vakuutusmaksut oikeuttavat korotet-
tuun eldkkeeseen. Yleisend periaatteena
tytintekoa yli eliikeitin jatkavien vakuu-
tettujen osalta on, ettei eliikettti ja palk-
kaa makseta yhtdaikaisesti. TAtd peri-
aatetta on pyritty toteuttamaan siten,
ettd tietyn rajan ylittiiviit eltikeaikaiset
tytitulot vaikuttavat 65-69-vuotiailla
miehillii ja 60-64-vuotiailla naisilla
eldkkeeseen pienentdviisti. Tete van-
hemmilla eivdt tytitulot entiii vdhennti
eldkettii.

Eldkkeen mddrd yksiniiiselle henki-
lcille on 60 0/o koko vakuutusajan keski-
mdiiriiisestd ansiosta tiettyyn rajatu-
loon saakka, joka on puolet koko maan
keskiansiosta, ja tdmdn lisiiksi 25 0lo

rajatulon ylittiivtiltti ansiotulon osalta
jdrjestelmiin soveltamaan maksimitu-
Ioon saakka. Tele tavalla laskien saa-
daan esimerkiksi koko maan keskian-
sion kohdalla el6ke, jonka mddrd on
42,5 olo ansioista. Vuoden 1968 huhti-

kuun tason mukaan koko maan keski-
ansio oli L 22 (222 mk) viikossa ja
huomioon otettava maksimitulo f, 33
(333 mk) viikossa. Niiitii rajoja tullaan
korjaamaan ansiotasossa tapahtuvien
muutosten mukaan. Samanlainen kor-
jaus tullaan vuosittain suorittamaan
vakuutetun ansioissa. Ansiot otetaan
huomioon vakuutetun 19 vuoden iiistd
alkaen. Jdrjestelmiin voimantuloa edel-
tdvid ansioita ei oteta huomioon. Sai-
raus- ja tycitt<imyysajat, joilta on mak-
settu vakuutetulle vastaavaa korvausta,
lasketaan eldkkeeseen oikeuttaviksi
kiiyttiimiillii keskiansiona puolta koko
maan keskiansiosta.

Esimerkkind eliikkeen laskutavasta
esitetddn seuraava tapaus, jolloin va-
kuutettu jiiii eliikkeelle uuden jiirjes-
telmiin oltua voimassa viisi vuotta. Va-
kuutettu on maksanut tasaeliikejiirjes-
telmdlle vakuutusmaksut tdyteen eldk-
keeseen oikeuttavalta ajalta, joten tasa-
eldke on hiinelle nykyisen tason mu-
kaan f 4 10 s. (45 mk) viikossa. Vakuu-
tetun keskiansio on sama kuin koko
maan keskiansio eli t 22 (222 mk) vii-
kossa, jonka perusteella tdysi eliike olisi
f, 9 7 s. (94 mk) viikossa. Eldke on tiil-
lciin (15/20xf,4 10 s.) * (5/20x f, 9 7

s.) eli f 5 14 s. (57 mk) viikossa, toisin
sanoen n. 26olo palkasta.

Naimisissa olevalle naiselle vanhuus-
elSke voidaan laskea kahdella eri ta-
valla siitd riippuen kumpi tapa on hd-
nen kannaltaan edullisempi. Eldke voi-
daan laskea naisen omista ansioista sa-
malla tavalla kuin edellii yksiniiiselle
henkilcille. Toinen tapa on maksaa hii-
nelle f, 2 16 s. (28 mk) tasaeliikkeend
viikossa miehensii vakuutuksen perus-
teella ja sen lisiiksi 25 0/o naisen omasta

21



keskimddriiisestd ansiotulosta koko va-
kuutusajalta. Jiirjestelmdn alkuvai-
heessa jdlkimmiiinen laskutapa tuottaa
useimmille suuremman eldkkeen.

Naimisissa olevan miehen eldkkee-
seen maksetaan tasasuuruinen korotus
(tiillii hetkell:d t 2 16 s. viikossa) samal-
la tavalla kuin nykyisessdkin jdrjestel-
mdssd alle 60-vuotiaasta aviovaimosta,
joka ei ole ansioty<issii. Huollettavista
Iapsista tullaan samoin maksamaan ta-
sasuuruiset korotukset eldkkeeseen.

Itsendisten yrittiijien osalta eldkkeet
samoin kuin vakuutusmaksutkin jdii-
vdt edelleen tasasuuruisiksi. Yrittiijien
ansiotulojen selvittdminen eldkkeitd
varten on katsottu liian vaikeaksi teh-
tAvdksi, koska niitii ei voida saada sel-
ville nykyisen verotusjiirjestelmdn
avulla. Ansiotulojen selvittdminen elii-
kejdrjestelmiid varten edellyttdisi huo-
mattavan lisiihenkiltjkunnan palkkaa-
mista liihinnii verohallintoon ilman,
ettd esimerkiksi lisdtintyneistd vakuu-
tusmaksuista saataisiin vastaavaa hyd-
tyd. Yritttijien osalta eliike tullaan las-
kemaan siten, ettd keskiansiona kdyte-
tAdn puolta koko maan keskiansiosta.
Yrittiijdlle, joka on saanut tuloa mvcis
palkansaajana, elSke lasketaan palkan-
saaja-ajalta palkkatuloon perustuen.

LeskenelSke

Mycis leskeneliikkeiden osalta uusi jdr-
jestelmii merkitsee huomattavaa muu-
tosta entisiin verrattuna, joskin eliike-
muodot pysyviit suurelta osalta saman-
tapaisina kuin tdhdnkin asti. Orvon-
eldkkeet jtidviit tdssii tarkastelun ulko-
puolelle, koska niitd koskevat siiiidcik-

set annetaan erikseen mytihemmin.
Nainen, joka jiiti leskeksi tdytettyiirin

60 vuotta, saa oman vanhuus-
eliikkeensii tilalle miehen-
sd eldkkeen (ilman perhekorotuk-
sia), mik6li se on hdnelle edullisempaa.
Jos edunjdttiijii ei vield ollut tiiyttiinyt
65 vuotta, eldke lasketaan hdnen kes-
kiansiostaan ottamalla tiilltiin mukaan
jtiljellii oleva aika 65 ikdvuoden tiiyttd-
miseen. Keskiansiona viimeksi maini-
tulta ajalta ktiytetddn puolta koko maan
keskiansiosta. Leskelld, jonka oma
eliike on edunjdttiijdn eliikettii kor-
keampi, ei kuolemantapaus vaikuta
el6kkeeseen.

Alle 60-vuotiaalle leskelle maksetaan
kuten nytkin vdliaikainen les-
k enavu stu s kuudelta kuukaudelta
edunjiitttijiin kuoleman jdlkeen. Sen
miiiird perustuu edunjdttiijiin edellisen
verovuoden ansioihin.

Alle l9-vuotiasta lasta huoltava leski
saa ns. leskididin avustuksen,
jonka suuruus vastaa edunjiittiijiin elai.-
kettd. Se lasketaan samoin kuin yli 60-
vuotiaan lesken tapauksessa, mutta li-
sdksi tulee kustakin lapsesta tasasuu-
ruinen korotus.

Varsinaista I es k en el ii k e t t d
maksetaan naiselle, joka on jiiiinyt les-
keksi 40-59-vuotiaana ja jolla ei ole
huollettavia lapsia, samoin kuin leskel-
le, jonka oikeus leskiiiidin avustukseen
ptidttyy tiimiin ikiiisend. Tdysimddrdi-
nen leskeneliike vastaa leskididin avus-
tusta ilman lapsikorotuksia. LeskeIIe,
joka eliiketapahtuman sattuessa tai
huoltovelvollisuuden pddttyessd on alle
50-vuotias, eldke ei ole tiiysimddrdinen
vaan idn suhteessa alennettu. (Nykyis-
ten mddrdysten mukaan nainen, joka on
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jiiiinyt leskeksi alle 50-vuotiaana ja
jolta ei ole huollettavanaan lasta, ei
o1e lainkaan oikeutettu eldkkeeseen en-
nen 60 vuoden ikdd. Sama koskee les-
ked, jonka huoltovelvollisuus piiiittyy
ennen 50 vuoden ikii6.)

Kun leskeneldkkeen saaja tiiyttiiii 60

vuotta, eliike muuttuu vanhuuseldk-
keeksi, jolloin hdn saa joko oman tai
miehensii eldkkeen.

Hautausavustus

Hautausavustukset tullaan edelleen
maksamaan tasasuuruisina. Uutta on
sen sijaan, ettd hautausavustus mak-
setaan mytis sellaisen tydkyvyttdmdn
henkiltin jdlkeen, joka on asunut jon-
kun tdhisukulaisen perheessd ja joka ei
ole koskaan tehnyt tytitii eikii ole sen
vuoksi kuulunut jdrjestelmSdn.

Eldketurvan rahoitus

Nykyisin eldketurva rahoitetaan erik-
seen kunkin jiirjestelmdn osalta. Val-
tion eldkejdrjestelmien rahoitus tapah-
tuu jakoperiaatteella, mikii merkitsee
sitd, ettd kunakin vuonna koottavat
vakuutusmaksut kdytetddn sen vuoden
eliikemenoihin. Varsinaista rahastoi-
mista ei siis tapahdu. Jakoperiaate aio-
taan sdilyttdd mytis uudessa eldkejdr-
jestelmdssd. Tdstd on kuitenkin poi-
kettu sikdli, ettd jdrjestelmiin ensim-
mdisinii vuosina maksuja kerdtiidn
enemmdn kuin eliikekustannukset edel-
lyttiiisivdt. Tiillii tavalla voidaan estiiii
vakuutusmaksujen nopea kohoaminen
ldhitulevaisuudessa. Maksut jiirjestel-
mdlle ovat siind mddrin ylimitoitettuja,
ettii vasta noin 15 vuoden kuluttua jiir-

jestelmdn vuotuisten menojen on ar-
vioitu kohoavan samalle tasolle kuin
sen tulot, jotka koostuvat vakuutus-
maksuista, valtion osuudesta ja rahas-
ton tuotosta. Maksuista syntyvd yli-
jiiiimd aiotaan investoida.

Kaikki sosiaalivakuutuksen vakuu-
tusmaksut ja etuudet kdsitelliitin tiillii
hetkell?i yhden rahaston puitteissa'
Uutta jiirjestelmiid varten on kuitenkin
tarkoitus perustaa kaksi rahastoa, toi-
nen vanhuus- ja leskeneldkkeitii sekii
hautausavustuksia ja toinen muita jdr-
jestelmiin puitteissa maksettavia etuuk-
sia varten. Perusteluna tdlle on esitetty,
ettti ttilld tavalla vakuutetut tietdvdt
tarkoin, mikd osa heidiin vakuutusmak-
suistaan menee eliikkeisiin ja mikii
muihin etuuksiin.

Palkansaajat

Palkansaajat maksavat nykyistd elii-
keturvaa varten kolmentyyppisid va-
kuutusmaksuja. Kansaneldkejdrjestel-
m56 varten he maksavat tasasuuruiset,
ansioista riippumattomat vakuutusmak-
sut, joiden suuruus miiiiriiytyy vakuu-
tetun sukupuolen ja sen mukaan, kuu-
Iuuko vakuutettu kansaneldkejiirjestel-
mdn ohella my<is valtion tydeliikejiir-
jestelmddn. Teknisesti tasasuuruiset va-
kuutusmaksut kootaan viikottain lii-
maamalla erityiseen vakuutusmaksukir-
jaan vakuutusmaksun mddrdd vastaa-
va vastamerkki. Sosiaaliturvaministe-
riii toimii tdssd tapauksessa varsinai-
sena vakuutusmaksujen kerddjiinii. Tii-
mdn lisdksi valtion tydeliikejiirjestel-
mddn kuuluvat palkansaajat suoritta-
vat tdtd jiirjestelmiiii varten vakuutus-
maksun, jonka mddrii on 4,5 o/o ! 9 (91
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mk) ja f, 18 (181 mk) vtililld olevista
viikkoansioista. Kaikki palkanSaajat
(mycis ne, jotka eiviit kuulu valtion tyci-
eliikejiirjestelmdiin) suorittavat 0,50/o
f, 9 ja f, 30 (302 mk) viililld olevista
viikkoansioista vakuutusmaksuna. an-
sioihin suhteutettuja, lyhytaikaisia sai-
raus- ja ty<ittiimyyskorvauksia ja viili-
aikaisia leskenavustuksia varten. Kaksi
viimeksi mainittua vakuutusmaksua
kootaan verotuksen yhteydessii, siis
veroviranomaisten toimesta.

Uudessa jdrjestelmiissii kaikki ndmd
vakuutusmaksut korvataan yhdellti
maksulla, joka mddriiytyy ansioiden
mukaan. JArjestelmdn alkuvaiheessa
maksu on 6 3/n 0/o palkasta. Tdstii miid-
rdstii 4 3/r 0/o menee vanhuus- ja lesken-
eliikkeisiin sekii hautausavustuksiin ja
loppuosa muihin jiirjestelmiin etuuk-
siin, tapaturmavakuutukselle ja kan-
salliselle terveydenhuoltojiirjestelmiille.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan makseta
maksimitulon ylittiivdltd ansiotulon
osalta. Vuonna 1968 maksimitulon (sil-
loisen tason mukaan f, 1 700, 17 136 mk
vuodessa) ylittiiviit ansiotulot oli 7 0/o:lla
palkansaajista. Vakuutusmaksut on
suunniteltu keriittdviksi verotuksen yh-
teydessd.

Uusi jiirjestelmii merkitsee vakuutus-
maksutason kohoamista useimpien pal-
kansaajien kohdalla, mutta samalla se
lieventiiii kaikkein pienipalkkaisimpiin
ty<intekijtiihin ja toimihenkiltiihin t6-
hiin saakka kohdistunutta vakuutus-
maksurasitusta.

Tytinantajien maksuosuus

Nykyiselle tasa- ja valtion tycieliike-
jiirjestelmiille ty<inantajat suorittavat

vakuutusmaksut tycintekijtiiden pal-
koista samojen perusteiden mukaan
kuin palkansaajat. Tasaeldkej6rjestel-
mdn osalta maksut ovat kuitenkin tydn-
antajilla korkeammat. Uudelle jtirjes-
telmiille tyrinantajat maksavat 6slqolo
palkoista ilman ansiotulolle asetettua
kattoa. Tdstd miidrdstii 4 1/z 0/o menee
eldkkeiden ja 2olo muiden etuuksien
kustannuksiin sekd loppu rlaolo'Re-
dundancy Fund'ille. Viimeksi mainittu
tarkoittaa rahastoa, josta maksetaan
ennen valtion eliikejiirjestelmissii sdii-
dettyd eltikeikiiii eliikkeelle jddviille va-
kuutetulle tietty kertasuoritus siind
tapauksessa, ettd edunsaajan ammatil-
lisesta tytieliikejdrjestelmdstd saama
eldke jtid pienemmiiksi kuin kolmas-
osaksi eldkkeellejdiimistd edeltdneestd
ansiotasosta.

Yrittiijiit ja tytissiikiiymiittiimiit
henkiltit

Kuten aikaisemmin jo todettiin, itse-
ndisten yrittiijien vakuutusmaksut aio-
taan pysyttiiti tasasuuruisina samalla
tavalla kuin nykyisessd kansanelAke-
jdrjestelmdssii. Vuoden 1968 huhtikuun
tason mukaan yrittdjdt maksavat va-
kuutusmaksuna noin f, L 7 s. (14 mk)
viikossa. Vakuutusmaksu on kuitenkin
pakollinen vain niille yrittiijille, joiden
ansiotaso ylitttiii puolet maan keskian-
siosta. Vdhemmdn ansaitsevat voivat
maksaa vakuutusmaksun vapaaehtoi-
suuden pohjalta, jos he sitd haluavat.
Yrittiijien vakuutusmaksumenettely on
vielii lisdselvittelyn alaisena.

Niiden henkil<iiden, joiden ansiotaso
on alempi kuin f, 5 5 s. (53 mk) viikos-
sa, ei tarvise suorittaa vakuutusmaksu-
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ja lainkaan. Sama koskee niitd, jotka
eivdt ole ansiotyiissd. Molemmat ryhmdt
voivat kuitenkin maksaa vapaaehtoi-
sesti niin suuren maksun, ettii he piiti-
sevdt nykyisen tasaeldkejdrjestelmAn
peruseliikkeen suuruiseen etuuteen,
joka on g 4 10 s. (45 mk) viikossa. Lie-
nee ilmeistd, ettii hyvin monet niiistii
henkiltiistd j iiiivtit Iisiieliike j drj estelmdn
etuuksien varaan, koska uuden jiirjes-
telmdn periaatteita on, ettei etuuksia
makseta ilman suoritettuja vakuutus-
maksuja.

Valtion osuus

Tiillii hetkelld valtio suorittaa sosiaali-
vakuutukselle vuosittain noin ! 340
miljoonaa (3 427 milj. mk), mikd vastaa
18 0/o palkansaajien ja tycinantajien va-
kuutusmaksuista yhteensii. Uudessa
jdrjestelm6ssd valtion osuus pysyy suu-
rin piirtein samana. Miiiiri tulee riip-
pumaan ansiotason vaihteluista.

trliikkeiden reaaliarvon siilyttdminen

Nykyisten eldkejiirjestelmien heikkouk-
sia on, ettei niissd ole mitiidn sopivaa
mekanismia eliikkeiden miiiirien korot-

tamiseksi. Lisdykset on suoritettu hyvin
vaihtelevin vdliajoin ja uudet eldke-
miidriit ovat vain harvoin tulleet mak-
suun parhaimpaan aikaan vuodesta,
jona pidetddn talven alkua.

Uudessa jiirjestelmdssd eldkkeet aio-
taan tarkistaa joka kahden vuoden ku-
luttua ja tiimii koskee siirtymdkauden
aikana my6s tasaeliikkeitti. Korotuk-
silla, jotka tulevat voimaan syksyisin,
kompensoidaan hintatasossa edellisen
korotuksen jiilkeen tapahtuneet kohoa-
miset. Samalla pyritddn ottamaan huo-
mioon mytis elintason nousu. Eltikkei-
den tarkistus tulee koskemaan my6s
lisiieldkejtirjestelmdn puitteissa makset-
tavia tuloharkintaisia etuuksia.

Jtirjestelm6n voimaantulo

Hallituksen tavoitteena on asettaa eld-
kesuunnitelma perinpohjaisen keskus-
telun alaiseksi sekd parlamentissa ettd
muualla ennen kuin yksityiskohdat
lyciddiin lopullisesti lukkooon. Tarvit-
tava lainsdiidiint<i on tarkoitus tuoda
parlamentin kiisiteltiiviiksi istuntokau-
della 1969-70, jolloin laki hyviiksyt-
tynti tulisi voimaan vuoden 1972 huhti-
kuussa.
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MARTTI LEHTINEN

Satarrraty6ntekiiEiin lenveystutki rn us
Kolka!s!sa

Satama-alan Tycieldkekassan toimesta
suoritettuja satamatydntekijiiin terveys-
tutkimuksia on esitelty tdmdn lehden
viime vuoden neljiinnessd numerossa
julkaistussa artikkelissa (Mika Savo-
nen: Satamatycintekijiiin terveystarkas-
tukset). Samassa yhteydessd on selos-
tettu niitd tekijciitd, jotka ovat johta-
neet ndiden tutkimusten toimeenpane-
miseen. Mainitussa kirjoituksessa ku-
vattu Kotkan satamatytintekijdin ter-
veystutkimus suoritettiin 28. 10.-16.
11. 1968. Tutkimustoimenpiteistd huo-
lehti Tytiterveyslaitoksen kenttdklinik-
ka. Siihen osallistui 986 tydntekijiiti.
Tutkimus kdsitti sydiimen ja keuhko-
jen pienoisrrintgenkuvauksen, veren-
paineen, keuhkojen toimintakyvyn sekd
pituuden ja painon mittaamisen, sydiin-
filmin ottamisen ja erdiden laboratorio-
kokeiden suorittamisen. Lisdksi siihen
osallistuneet henkilijt tiiyttiviit laajan,
terveydellisid seikkoja koskettelevan

kyselylomakkeen. Tutkimuksen tulok-
sena saatua, satamatycintekijiiin tervey-
dentilaa selvittdvdd informaatioaineis-
toa esitelldiin seuraavassa piiiikohdittain.

Tutkimukseen osallistui 942 miestd ja
44 naista. Naisten ryhmd on pienuu-
tensa vuoksi jiitetty tilastollisesta kd-
sittelystd pois. Miehistti 55 0/o oli 40-
vuotiaita tai sitd vanhempia ja keski-
ikii oli 41 vuotta. 60 vuotta tiiyttiineitii
miehid oli 8 0/0, alle 25-vuotiaita vain
6 0/0. Ammattijakaumassa ahtaajat oli-
vat selvdnd enemmistdnd. Heiddn ryh-
mdnsd kiisitti 80 0/o tutkituista miehis-
te, satamavarastotycintekijdin osuus
jai 50/o:iin, laivanhuoltotycintekijiiin
2 0lo:iin ja muiden satamatyrintekijiiin
13 o/o:iin.

Verenpaineen mittaus osoitti, ettd sy-
ddmen supistuessa valtimojdrjestelmds-
sd vallitsevaa painetta kuvaava systo-
Iinen paine oli selvdsti kohonnut (vii-
hintdiin 170 elohopeamillimetrid) 9 0/o:lla
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alle 40-vuotiaista ja 25 0/o:lla yli 40-
vuotiaista miehistd. Syddmen lepovai-
heeseen liittyvii ns. diastolinen veren-
paine on kliiniseltii kannalta systolista
tiirkedmpi. Koko miesten aineistossa ko-
honneita diastolisen verenpaineen ar-
voja (vdhintiiiin 100 elohopeamillimet-
rid) esiintyi 10,5 0/o:lla. Tutkimustilai-
suudessa suoritetun yhden mittauksen
perusteella ei luotettavasti voida todeta
varsinaisen verenpainetaudin olemassa-
oloa. Esimerkiksi tutkimukseen osallis-
tumiseen liittyvii sielullinen jtinnitys
voi aikaansaada tilaplisen verenpai-
neen nousun. Kohonneita verenpaine-
arvoja osoittaneet henkiltjt saivat oh-
jeen kddntyii ldiikiirin puoleen tarkis-
tusmittauksia varten.

Lisdtutkimuksia vaativa keuhkovar-
jostuma todettiin neljiill6 miehelld,
yleensd aikaisemmin sairastetun keuh-
kotuberkuloosin merkiksi tulkittava ar-
pildydcis havaittiin 46:11a, keuhkopussin
kiinnikkeitii 55:llii ja rtintgenkuvassa
todettava keuhkojenlaajentuma eli
keuhkoemfyseema 19:Ilii miehelld.

Rdntgentutkimus paljasti yhdenmu-
kaisesti aikaisemman Pohjanlahden sa-
tamien terveystutkimuksen kanssa var-
sin harvoja sydiinvikoja. Sen sijaan sy-
ddnfilmissd esiintyi merkittdviS sai-
rausmuutoksia 4 o/o:lla tutkituista mie-
histd. Keuhkojen toimintakokeissa to-
dettiin normaalista poikkeavia arvoja
nimenomaan vanhoissa ikdluokissa. La-
boratoriokokeissa ilmeni verenviihyyttd
eli anemiaa 4 o/o:lla tutkituista.

Ns. sokerirasituskokeessa tutkittava
sai juoda tietyn, painoonsa suhteutetun
mddrdn rypdlesokeriliuosta. Tunnin ku-
luttua mddritettiin veren sokeripitoi-
suus. Sokeritautia sairastavat, samoin

ne, joilla tauti esiintyy piilevdssd muo-
dossaan tai vasta esiasteessaan, tunnis-
tetaan tdllciin normaalia korkeamman
veren sokeritason avulla. Positiivisen
sokerirasituskokeen vuoksi suositeltiin
viisi miestd sairaalaan poliklinikan jat-
kotutkimuksiin, 33 sai kehotuksen ra-
joittaa sokerin ktiyttddiin ja ohjeen
mennd vuoden kuluttua lddkdrin luo
sokeriarvon tarkistamista varten.

Yhteenvetona tutkimuksen kiiytiin-
nrillisistd tuloksista mainittakoon, ettd
alle 40-vuotiaista 81,5 0/o:lla ei ilmen-
nyt aihetta jatkotutkimuksiin, L8,2olo
sai kehotuksen mennd liidkdrin tark-
kailuun ja 0,3 0/o sairaalan tutkimuk-
seen. Yli 40-vuotiailla vastaavat luvut
olivat: ei jatkotoimenpiteitd 66 0/o:11a,

kehotus mennd lSdktirin tarkkailuun
30 0/o:lla ja sairaalatutkimuksiin 4 0/o:11a.

Pieni, 44 ty<intekijSd kdsittiivd nais-
ten ryhmd osoittautui huomattavasti
miehid iiikkiiiimm,iiksi ja raihnaisem-
maksi. Heistd vain 5 oli alle 40-vuo-
tiasta. Viidelliitoista naisella systoli-
nen verenpaine oli vdhintdiin 170

mmHg, seitsemSlld diastolinen veren-
paine vdhintdiin 100 mmHg. Anemiaa
(hematokriitti alle 37) esiintyi neljdllii
ja korkeita tunnin sokerirasituskokeen
arvoja (verensokeri y1i 210 mgo/o) myds
neljiillii naisella. Sydiinfilmissii havait-
tiin kolmessa tapauksessa vasemman
kammion laajentumisen merkkej6, pie-
noisr6ntgenkuvauksessa ltiytyi yksi
keuhkojenlaajentumapotilas, yhdellii
tutkituista havaittiin keuhkovarjostu-
ma, kahdella suurentunut syddn keuh-
kojen salpausoirein. Liiiiktirin tarkkai-
luun osoitettiin 17 ja sairaalatutkimuk-
siin 3 naista.

AIle 40-vuotiaista miehistd tervey-
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dentilaansa piti erinomaisena tai hy-
vdnii kaksi kolmasosaa, yli 40-vuotiais-
ta vain neljiisosa. Tupakointi oli yleistii
kaikissa ikdluokissa. Tupakoijia oli
noin ?0 0/o kaikissa ikdryhmissd paitsi
yli 60-vuotiaitten joukossa, joista vain
puolet poltti. Tupakoijien enemmistri
poltti noin puolesta yhteen askiin sa-
vukkeita piiivdssd. Kovia tupakkamie-
hiii ltiytyi eniten 40-60-vuotiaiden jou-
kosta. Lddkeaineista olivat suosituim-
pia sdrkylddkkeet. Niitd kiiytti siiiinn<jl-
lisesti tai usein n. 10 0/o aineistosta. Uni-
Iddkkeisiin tai rauhoittaviin pillereihin
turvautui sddnncillisesti vain pari pro-
senttia tutkituista miehistd.

Erilaisten subjektiivisten oireiden
kohdalta mainittakoon, ettd tutkituista
942 miehestii 121 valitti usein esiinty-
vdii yskdii, 119 vdsymystd, 67 piiiinsdr-
kyii, 3?7 eli 39,5 0/o selkd- tai iskiassiir-
kyii ja 225 eb 23,60lo jalkakipuja tai
riistd suonenvetoa.

Tutkimusaineiston valtaosan muo-
dostivat miespuoliset ahtaajat. Naisten
ryhmd osoittautui jo ikdrakenteensa
puolesta poikkeukselliseksi. Sitd voita-
neen pit55 eriiiinlaisena jdiinteend sata-
ma-alalta hdviiimdssd olevasta naistyci-
voimasta.

Miesten keski-ikd, 41 vuotta, on huo-
mattavasti alhaisempi kuin erdissd
Ruotsin satamissa suoritetuissa tutki-
muksissa (Tukholmassa 50, Giitebor-
gissa 52 vuotta). Kuitenkin ikdjakautu-
massa kiintyy huomio nuorimpien ikd-
luokkien pienuuteen.

Kentttiklinikan tutkimuksissa todet-
tiin satamatytintekij<iilld erilaisia sai-
rauksia tai niiden oireita, joiden ole-
massaolosta asianomaiset henkikit ei-
vdt useinkaan olleet tietoisia. Tutki-

musohjelman mukaisesti pddhuomio oli
kiinnitetty hengitys- ja verenkierto-
elinten sairauksiin. Keuhkotuberkuloo-
sin osalta tilannetta voidaan pitdd ver-
raten hyvdnd, silld vain kaksi henkilciti
jouduttiin todettujen rtg. muutosten
vuoksi liihettiimiiiin tuberkuloositoi-
miston jiilkitutkimukseen. Sen sijaan
muut r<intgenkiyddkset, samoin kuin
keuhkojen toimintakokeiden tulokset
sekd kyselylomakkeen tiedot osoittivat,
ettri krooniset, ei-tuberkuloottiset keuh-
kosairaudet eiviit ole harvinaisia tdssd
aineistossa. Verenkiertoelinten sairauk-
sista kiintyy huomio kohonneiden ve-
renpainearvojen yleisyyteen. Sokerira-
situskokeissa poikkeavien arvojen md,d-
rd oli verraten suuri. Tdssd yhteydessd
todettakoon, ettd verenpainetauti, soke-
ritauti ja myciskin tupakanpoltto, joka
osoittautui miesten keskuudessa kovin
tavalliseksi, ovat kaikki merkittdviA
terveydellisiti riskitekijciitd, jotka lisdd-
vdt kukin valtimokovetustautiin ja eri-
koisesti sen sepelvaltimomuutoksiin
sairastumisen vaaraa.

Onnellista kyllii, liiiikiirin tai sairaa-
lan tarkkailuun liihetettyjen joukossa
oli paljon sellaisia, joilla sairaus, ni-
menomaan verenpaine- tai sokeritauti
todettiin nyt niin alkuvaiheessaan, ettd
menestykselliseen hoitoon on olemassa
kaikki mahdollisuudet. Kyselylomak-
keen tiedot viittaisivat erilaisten selkd-
ja jalkavaivojen yleisyyteen satama-
tyiintekijiiillii.

Tutkimuksessa todetut sairaudet ja
poikkeavat Iciydcikset esiintyivdt pdii-
asiassa yli 40-vuotiailla tycintekijtiillii.
Sairauksien keskittyminen tdhdn ikii-
ryhmddn kuvastuu mytis tutkittavien
omassa kiisityksessii terveydentilastaan.
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Satama-alan tydn luonteen huomioon
ottaen voidaan todettujen sairauksien
miidriiii pitdd verraten suurena. Tutki-
muksessa ei ole kuitenkaan voitu osoit-
taa, ettd satamatycintekijciiden tervey-
dentila olennaisesti poikkeaisi muusta
tycissii kdyvtistii vdesttjstii.

Nyt suoritetun tutkimuksen ldydds-
ten lopullinen merkitys paljastuu vasta
sitten, kun tutkimukseen osallistunei-
den terveydentilaa on voitu riittdvdn
kauan seurata. Tyciterveyslaitoksen toi-
mesta muille ammattiryhmille suoritet-

tavat joukkotutkimukset, samoin kuin
Ruotsin satamaty6ntekijiitutkimus val-
mistuttuaan tulevat tarjoamaan mie-
lenkiintoista vertailuaineistoa Kotkan
tutkimukselle.

Kotkan tutkimuksen osoittamat sata-
ma-alan tyiintekijiiin terveydelliset on-
gelmat ovat ilmeisesti likipitiien samat
kuin muun tytissii kdyviin vdestcin. Tut-
kimustulosten perusteella niiyttdisi ky-
symys yleisen tydpaikkaterveydenhuol-
lon jdrjestiimisestii vaativan nopeaa
ratkaisua.
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PIRKKO RIMMES

EIEkelurvakeskrrksen
luottovakuulustoirninnan kehilys
Yuonna t96a

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
kanta ilman eliikestiiiti<iiden ja eldke-
kassojen sijoituksista aiheutuvaa 120

miljoonan markan luottovakuutusvas-
tuuta oli vuoden 1968 lopussa 645 mil-
joonaa markkaa, josta noin puolet oli
katettu Eldketurvakeskuksen haltuun
annetuilla vastavakuuksilla, joten mak-
sun perusteena oleva kanta, ns. netto-
kanta oli 376 miljoonaa markkaa.

Lisiiys edelliseen vuoteen verrattu-
na oli bruttokannan osalta 27 olo ja
nettokannan osalta 21 0/0. Kuten edelli-
sendkin vuonna TEl-vastuuvajaus kas-
voi suhteellisesti eniten, mutta edelleen
valtaosan muodostaa luottovakuutettu
takaisinlainaus. AIla olevasta taulukosta
l<iiy ilmi lainauksen ja vastuuvajauksen
bruttokannan jakautuminen 31. 12. 68.

Vakuutus-
yhti<it

Tydeltike-
kassat ,'ht

1000 mk

Kannan
kasvu
vuod.

olo

Eliike-
siidtitit

Eldke-
kassat

Osuus
kan-
nasta

olo1000 mk 1000 mk 1000 mk

Takaisinlainaus
Sijoituslainaus
Vastuuvajaus

243 608
40 244

84 143
8 594
I 444

82,2
9,2
8,6

25,5
27,8
46,4

202 205
2 774

54 t23

529 956
7 603 59 215

55 567

Yhteensd 283 852 259 t02 94 181 7 603 644738 100,0 27,3

Osuus kannasta o/o 44,0 40,2 14,6 L,2 100,0

Kannan kasvu
vuodessa o,/o
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Vuoden 1968 luottovakuutusmaksu-
tulo oli 4,6 miljoonaa markkaa ja netto-
vakuutusmaksutulo (: maksutulo vd-
hennettynd jiilleenvakuutusmaksuilla
ja lisiittynii jiilleenvakuuttajien maksa-
milla palkkioilla) oli 4,0 miljoonaa
markkaa. Vakuutusmaksutulo nettokan-
nasta oli L,22 0lo j a bruttokannasta
0,72010. Edellisen vuoden vastaavat Iu-
vut olivat 1,16 o/o ja 0,57 o/0.

Viime vuoden aikana 24 luottovakuu-
tusasiakasta teki vararikon. Ndissii kon-
kursseissa Eldketurvakeskuksen vas-
tuulla on 30 miljoonaa markkaa. Yksis-
tddn suurimmassa konkurssissa luotto-
vakuutusvastuu on liihes 2 miljoonaa,
josta osa tosin on peitetty vastavakuuk-
silla. Vuoden aikana maksettiin kor-
vauksia edellisten vuosien vahinkojen
perusteella yhteensd 0,5 miljoonaa
markkaa.

Vuoden lopussa vakuutusmaksura-
hasto o1i 2,5 miljoonaa markkaa ja kor-
vausrahasto 17,3 miljoonaa markkaa.
Edellisestd jiilleenvakuuttajan osuus oli
9 0/o ja jdlkimmdisestii 2 0/0. Koko Elii-
keturvakeskuksen sijoitusomaisuus o1i
vuoden lopussa 24 miljoonaa markkaa,
josta talletukset muodostivat 15 0/0,

obligaatiot 9 o/o ja lainat 76 o/0.

Vuoden alusta tuli voimaan 16 koti-
maisen vakuutusyhticin kanssa tehty
jdlleenvakuutussopimus. Vuoden aikana
jdlleenvakuuttajien miidrd nousi 18:aan
ja jdlleenvakuutusmdiiriin saatujen li-
siiysten johdosta luottovakuutuksen
vastattavaksi voidaan hyviiksyii 13 mil-
joonaan markkaan nousevia vastuu-
miiiiriii. Jdlleenvakuutettavia vastuita
on ollut 19.
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PEKKA VILJANEN

If,ielipiteit5 Ty6elSke-lehdestt

Kehittiiiikseen Tycieldke-lehted lukijoi-
den toivomusten suuntaan pddtti Elii-
keturvakeskus kiiiintyii lukijakunnan
puoleen ja kysy6, missii mddrin lehti
nykyisellddn kiinnostaa lukijoita ja
mitii toivomuksia ndillii on sen sisiillcin
suhteen. Kysely suoritettiin postitie-
dusteluna tdmdn vuoden helmikuussa.
Vastaukset saatiin 507 lukijalta, joista
enemmist<i (305 henkil<iii) oli eliikejiir-
jestelmien piirissii eri laitoksissa tycis-
kentelevid. Tycieliike-lehti lausuu tiiten
kiitoksensa kaikille vastaajille heiddn
antamastaan arvokkaasta avusta lehden
toimittamisessa.

Kysyttdessii missd mddrin erityyppi-
set tdhdn asti julkaistut artikkelit ovat
kiinnostaneet vastaajia ilmeni, ettii eni-
ten he ovat olleet kiinnostuneita tyti-
eldkelakien soveltamista ja Iainmuu-
toksia kiisittelevistii juridisista artikke-
leista, pddkirjoituksista, tytieliikejdrjes-
telmdii koskevista tilastotiedoista sekd

Eliiketurvakeskuksen suorittamista tut-
kimuksista. Tdssd suhteessa ei jtirjes-
telmdn piirissA tydskentelevien ja mui-
den vastaajien viilillii ol1ut muuta eroa
kuin, ettii edellisellii ryhmiillii mahtui-
vat suosittujen aiheiden joukkoon viel6
tycisuhderekisteri, tietoliikenne yms.
kiiyttinndn asiat. Ulkopuoliset eiviit
luonnollisestikaan olleet niiistd asioista
niin kiinnostuneita; sama koskee luot-
tovakuutusta, jota kdsittelevien kirjoi-
tusten iukijapiiri jdrjestelmdn sisdllei-
kin osoittautui ymmiirrettdviisti sup-
peammaksi kuin em. yleisluontoisem-
pien asioiden. Vdhiten ovat molemmat
vastaajaryhmiit tunteneet kiinnostusta
sosiaaliturva-alan kansainvdlistd yhteis-
ty<itii kdsittelevid kirjoituksia (ovat
olleet etupddssd kokousselostuksia) ja
"muualla tutkittua" palstaa kohtaan.
Hieman ylliittiiviiii or, ettii muiden
maiden sosiaaliturvaa koskevat selos-
tukset ovat heriittdneet enemmdn mie-
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lenkiintoa ulkopuolisten kuin tydeliike-
jdrjestelmdn piirissd tyciskentelevien
keskuudessa.

Erilaisten artikkeleiden luettavuutta
koskeneesta kysymyksestii kiivi ilmi,
ettd valtaosa vastaajista pitdd lehted
kohtalaisen helppolukuisena. Vain juri-
diset artikkelit sekd luottovakuutusta
kdsitteleviit kirjoitukset erosivat tdssd
suhteessa hieman muista, mutta nditd-
kin piti "hyvin vaikeatajuisina" ainoas-
taan joka kymmenes vastaaja.

Kysyttdessd lukijoiden mielipiteitd
lehden vastaista kehittdmistd silmSlld
pitiien kdvi ensinniikin ilmi, ettd enem-
misttj vastaajista (53 0/o) toivoo lehdessd
kiisiteltdvdn suomalaisen yhteiskunnan
sosiaaliturvaa laajemmaltikin kuin pe1-
kiistiiiin tycieldketurvan osalta. Kysyt-
ttiessd edelleen mitkd asiat kiinnostai-
sivat vastaajia eniten, osoittautui tdssii
suhteessa ylivoimaisesti suurimmaksi
suosikiksi jonkinlainen kokonaisselvitys
sosiaaliturvajiirjestelmiistdmme, siind
esiintyvistd puutteista, eri etuuksien
nivoutumisesta toisiinsa, niiden yhteen-
sovituksesta sekd ty<ieldkejiirjestelmiin
osuudesta sosiaaliturvaj drj estelmiissiim-
me. Tdmdntyyppinen toive esiintyi kiiy-
tiinntjllisesti katsoen kaikissa kysymyk-
seen annetuissa vastauksissa.

Kyselyssii tiedusteltiin edelleen mitii
mieltd vastaajat ovat siitd, ettii lehteen
perustettaisiin "Kysymyksid ja vastauk-
sia"-, "Muista lehdistii leikattua"- sekd

"Perhepiiristii"-osastot. Ndistd ensiksi
mainittua piti 7t olo tarpeellisena ja
tdmdn perusteella onkin parhaillaan
harkittavana sellaisen osaston avaami-
nen lehdessd, johon lukijat voisivat
liihettdd tycieliikejiirjestelmdd koskevia
kysymyksili ja saada niihin Eliiketurva-
keskukselta vastauksen. "Muista leh-
distii leikattua"-osastosta oli kiinnostu-
neita 56 0/o ja "Perhepiiristd"-osastosta
vain 21 o/0.

Kysyttdessd mitii asioita lehdessd toi-
votaan k6siteltdviin nykyistii enemmdn
saivat tycieliikelakien sisdltcjcin ja lakien
tulkintaan liittyviit asiat selvesti eni-
ten kannatusta. Nimenomaan lainmuu-
toksiin liittyviri helppotajuisia artikke-
leita ndytddn kaivattavan. Seuraavaksi
eniten toivottiin lisdd selvityksid muista
sosiaaliturvalaeista sekd enemmdn se-
lostuksia eldketurvaan liittyvistd tutki-
muksista, ennusteita ja tilastotietoja.
Lehteen toivotuista uusista asioista
kiinnostivat eniten oikeustapaukset.
Mielenkiintoisia yksittdistapauksia kos-
kevilla eldkelautakunnan tai vakuutus-
oikeuden pdiittiksillii olisi ilmeisesti
Iukijoita.

Tdstd Tycieldke-lehden ensimmiiisestd
lukijatutkimuksesta saatiin kaiken kaik-
kiaan koko joukko hy<idyllisiii tietoja
ja niitd pyritddn mahdollisuuksien mu-
kaan ottamaan tulevaisuudessa huo-
mioon.



MUUALLA TUTKITTUA

Vairrron suhtaulurtr in en
elEkkeelle i55rniseen

aviopuolisonsa

Niiihin pdiviin asti ovat tutkimukset,
joissa selvitellddn vaimon suhtautu-
mista miehensd eldkkeelle jddmiseen,
olleet varsin vdhdlukuisia. Ndin siitd
huolimatta, ettd muutos miehen tytiase-
massa erittdin todenndkciisesti vaikut-
taa koko perheen eldmddn. Tdtd puu-
tetta on liihdetty poistamaan Yhdys-
valloissa Duken yliopiston tutkimuslai-
toksessa, jonka koetutkimuksen tulok-
set on vast'ikddn julkaistu").

4) Dorothy K. Heyman-Frances
C. Jeffers: Wives and Retirement: a
Pilot Study. Journal of Gerontology 4/1968.

Koetutkimus kdsitti 33 eldkkeelle
siirtyneen miehen aviopuolisoa. Selvi-
tettiivdnd ongelmana oli, kuten sanottu,
kuinka vaimo suhtautuu miehensd eISk-
keelle jddmiseen. Tutkimusongelman
selvittdmiseksi koetutkimuksen aineisto
jaettiin kahtia; eliikkeelle siirtymisestd
iloitsevat ja sitii surkuttelevat vaimot.
Edellisistd kdytettiin nimitystd "iloiset",
jiilkimmriisistd "alakuloiset". Jotta pys-
tyttiin erittelemddn tekijiit, jotka erot-
tivat mainitut ryhmiit toisistaan, ryh-
mid vertailtiin eri luokittelutekijtiiden
mukaan.
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Vajaa puolet tutkituista (45 0/o) oli
hyvilliiiin aviomiehen elSkkeelle jiiiimi-
sestd ja 55 0/o surkutteli sitd. Jiilkim-
mdiset erosivat ominaisuuksiltaan edel-
lisistii. "Alakuloiset" olivat vanhempia,
tycintekijdvaltaisempia ja terveydeltddn
heikompia kuin "iloiset".

He olivat vdhemmdn aktiivisia kuin
"iloiset" aviovaimot ja heiddn voidaan
sanoa olleen mycis tyytymiittcimdmpiii
elSmddnsii sekd avioliittoonsa kuin
"iloisten".

Mite varhaisemmassa elinvaiheessa
mies oli siirtynyt eldkkeelle, sitii ala-
kuloisempi vaimo oli. Tuloksessa hei-
jastunee miehen huonon terveydentilan
vaikutus vaimon asenteisiin. Vain 26 0/o

niiden miesten aviopuolisoista, jotka
olivat joutuneet eldkkeelle terveydelli-
sistd syistd, oli "iloisia". Vastaava osuus
muista kuin terveydellisistii syistd eldk-
keelle siirtyneiden miesten aviopuoli-
soiden kohdalla oli 75 o/0.

Edellii olevat tulokset ovat havainto-
joukon vdhdisyydeestd johtuen luonnol-
lisesti vain herdtteitd antavia. Kuiten-
kin on syytd mielenkiinnolla odottaa
varsinaisen tutkimuksen valmistumista.

Kuriositeettina voitaneen mainita
Eldketurvakeskuksessa par'aikaa suori-
tettavan eliikeikdtutkimuksen eriis koh-
ta. Siinii kysyttiin 40 vuotta tdyttii-
neeltd tycissd olevalta haastateltavalta,
mitii hiin uskoi ldhimpien omaistensa
ajattelevan hdnen eldkkeelle siirtymi-
sestddn. Noin 80 0/o vastaajista oletti
omaisten toivovan suhteellisen aikaista
eldkkeelle siirtymistd. Kun toisaalta
tiedetiidn vastaajien arvioineen tervey-
dentilansa suhteellisen hyvdksi, voita-
neen tdstd - kuten edeltdkin - piie-
telld hyviin terveydentilan ja eliimdn-
mytinteisen mielipiteen kuuluvan yh-
teen.
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Tietola ty6elEkkeen saaiisla
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mytintdmien 31. 3. 1969 voimassa olevien eliikkeiden lukumddrdt
ja eliikkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

Vanhuuseld,kkeet

Tyiikyvyttiimyyseliikkeet

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseld,kkeet

Liseksi edellisiste sai TEl-lisaeidkette 612 vanhuuselakkeensaajaa keskimderin 439 mk/kk ja 380
tyokyvytttimyyselekkeensaajaa keskimiierin 303 mk/kk.

Perhe-eldkkeet

Eliikkeen mytintdjd EIekk.
lukum.

Eldkekassat
Eldkesridtitit

LEL-elSkelaitokset

Edellisiin keskimeeriin
324 ja keskim5ara 408

3 469
306

I 208

191
221
201

281
264
163

J

1

2 571
262
656

sisiiltymettdmien, TEl-lisdetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumearii oli
mk/kk. Liseetujen mukaista perhe-elakette sai 315 leskee ja 326 lasta.

Eliikkeen mytintdjd

El5kevakuutusyhticit
Eldkekassat
Eldkesddti<it
TEL-elAkelaitokset
LEL-elAkelaitokset
Kaikki tytieldkelaitokset

ElSkkeensaajia Keskimddr. eliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensdl Miehet Naiset I rrixxi
I 763

864
3 950

8 280
1 165
2 385

18 043
2 029
6 335

259
305
288

134
138
137

202
209
231

t4 577
I 181

11 830
757

26 407
I 938

270
100

135
73

2t0
98

23 758 12 587 36 345 205 131 1?9

Eldkkeensaajia
NaisetMiehet Yhteens

863
587
459

7

2

7 442
722

I 585

723
t42
150

23t
264
270

l5 305
I 309
4 044

10 909
t5 267

Keskimiiiir. eldke mk/kk
Kaikki

188
1.72

155

20 658
16 56?

242
115

g 749
1 300

Miehet I Naiset
179
197
223

r29
81

Eliikkeen mycintdjd

LEL-eldkelaitokset

Eldkekassat
EldkesdAtiot

26 t76 11 049 37 225 168 t23

Yhteensd Miehet I Naiset
Eldkkeen my<intiijii

Miehet Naiset
247
289
281

t7 626
1 451
6 409

t5 722
1 887
3 970

33 348
3 338

10 3?9
258
109

25 486
24 448

2L 579
2 057

47 065
26 505
73 570 185

El:ikkeensaajia

167

Kaikki

128

I(eskimddr. eldke mk/kk

200
10?

191
204
228

t29
139
142
132

to

Eldkekassat
EldkesAdtirit

49 934 23 636

4 983
2 433

195
96

3 489
2 880

4 708
2 299

6 369

Lesket Lapset Yhteensii
Eldkkeensaajia

13 376

eldke
mk/kk

5 852
526

1 819
8 197
5 179

7 416 | 162 7 007

a5

Eldkevakuutusyhtidt

TEL-el6kelaitokset
LEL-eliikelaitokset
Kaikki tyrieldkelaitokset . .

Kaikki tycieldkelaitokset

Eldkevakuutusyhtidt .

Kaikki tydeliikelaitokset . .



ElSketurvakeskuksen edustajiston ke-
vdtkokous pidettiin 29. 4. Helsingissd.
Kokous hyvdksyi laitoksen toimintaker-
tomuksen, vahvisti tilinpddtciksen ja
myilnsi hallitukselle vastuuvapauden.
Edustajiston puheenjohtaja on varat.
J. E. Niemi.

Kokouksen yhteydessd toim'joht.
Markku Kaikkonen esitti katsauk-
sen ajankohtaisiin eldkekysymyksiin,
todeten niistd kiireellisimmiksi yrittd-
jiieldkkeiden sekd asumistukijdrjestel-
mdn aikaansaamisen. Kun otetaan huo-
mioon nykyisestii Iainsddddnntistii joh-
tuva sosiaalietuuksien kasvu sekd yrit-
tiijdeliikkeitii ja eliikeldisten asumistu-

TIEDOTUSTILAISUUS YRITTAJAJANTNSTOTT'T.B

EDUSTAJISTON KEVATKOKOUS

Eldketurvakeskus jdrjesti 20. 5. yrittii-
jtijiirjestdille tiedotustilaisuuden, jossa

kdsitettiin hallituksen eduskunnalle an-
tamaa lakiesitystd maatalousyrittiijien
eldkelaiksi ja yrittiijien eldkelaiksi'
Sosiaaliministeri J. E. Partanen to-
tesi tilaisuuden avauspuheenvuorossa
mm., ettii yrittdjiieldkkeiden toteutu-
minen tiiydentiiii eldkelainsddddnn<is-
sdmme tapahtuneen voimakkaan kehi-
tyksen ja tAyttiiti kansalaistemme eld-
keturvassa olleen viimeisen suuren
aukon. Meilld, kuten yleensd muissakin
maissa, kehitys on kulkenut siten, ettd
sosiaaliturvan jdrjestdminen on alkanut
palkansaajista ja vasta viimeksi on
tullut yrittdjien vuoro. Meiddn on kui-

kea koskevat uudistussuunnitelmat,
muodostuu sosiaalimenojen nousu vuon-
na 19?0 enndtyksellisen suureksi. Niiin
laskettu lisiiys on 460 milj. markkaa eli
enemmen kuin koskaan aikaisemmin.
Lisiiys on 1,6 0/o nettokansantulosta eli
kaksinkertainen kuluneen 10-vuotiskau-
den keskiarvoon verrattuna. Yrittdjii-
eldkkeiden ja asumistuen sekii erdiden
ndihin viilittcimiisti liittyvien uudistus-
ten kustannukset vuonna 1970 nousevat
100 milj. markkaan.

Eldketurvakeskuksen toimintakerto-
mus vuodelta 1968 on ilmestYnYt ja
saatavana Eliiketurvakeskuksesta.

tenkin pienyrittiijtivaltaisessa ja no-
peasti muuttuvassa yhteiskunnassa
syytii lopullisesti hyldtii se kdsitys, ettii
yrittiijdt muodostaisivat niin vauraan
vdest<inosan, ettd se ei tule tarvitse-
maan lakisdiiteistii sosiaaliturvaa. Pel-
kdstdrin periaatteellisestikin yrittdjiin
tycin tulee luoda oikeus eldketurvaan
samanarvoisesti muun tydn kanssa.

Yrittdjtijiirjestdjen edustajille oli myds
varattu mahdollisuus esittiiii kysymyk-
sid lakiesityksestii asiantuntijoille. Vas-
taajina toimivat osastopiidllikkci E.

Pesonen, toimitusjohtaja T. Pen-
tikdinen, maanviljelijd M. Rah-
nasto, johtaja H. Sundberg ja
johtaja V. E. Terho.
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MILLOIN ALKAA KADONNEEN HENKILUN OMAISEN OIKEUS
PERHE-ELAKKEESEEN?

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERION PAATOS

Sosiaali- ja terveysministerici on 5. 6.

1969 vahvistanut lyhytaikaisissa tytj-
suhteissa olevien tyrintekijiiin eliikelain
mukaiseksi vakuutusmaksuksi 5 pro-

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 7/69 kiisitteli vanhuus- ja
tycikyvyttrimyyseldketapauksissa kiiy-
tettdvdd uutta eldkehakemuslomaketta
sekei yhteistoimintaa valtiokonttorin ja
Kunnallisen eldkelaitoksen kanssa eld-
kehakemuksia kdsiteltdessd. Se jaettiin
tycintekijiiin eldkelakien mukaista toi-

senttia vuoden 1969 jiilkeen maksetuista
saman lain 10 $:n 1 momentissa tar-
koitetuista palkoista.

mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.
Yleiskirje n:o 8/69 sisdlsi hallituksen

eduskunnalle antaman esityksen maa-
talousyrittdjien eliikelaiksi ja yrittiijien
eldkelaiksi sekd erdiksi niihin liittyviksi
Iaeiksi. Jakelu oli sama kuin edelld.

mukaan vakuutetun, koska hiin "oli
joutunut laivasta mereen tilanteessa,
josta hdn ei ollut voinut selvitii hen-
gisse, oli katsottava kuolleen sanot-
tuna pdivdnii eikii sinii piiivdnd,
jonka raastuvanoikeus oli mddrdnnyt
kuolleeksijulistamismenettelyssd h6nen
kuolinpiiivdkseen."

S u n d b er g Eliiketurvakeskuksesta.
Sosiaaliturvamme kehityksestd 1960-
Iuvulla esitelmtji toim.joht. K-J. H a I -
s a s. Avajaisissa puhuvat ministeri Jussi
Linnamo ja Ruotsin sosiaalihalli-
tuksen osastopddllikkti Henry S ii I d e.

Pdiittiijiiisissii esitelmiji prof . Heikki
Waris.

Pdiviin liittyy mytis ndyttely ja tu-
tustumiskdyntejd sekd viihdytystilai-
suuksia.

NAin otsikoituun kirjoitukseen oli viime
numerossamme tullut valitettava pai-
novirhe, kolmen tdrkedn sanan (alla
harvennettuina) jiiiidessii virkkeestd
pois. Sivulla 40 tulee viimeistii edellisen
kappaleen ensimmdisen lauseen kuulua:
Edelld mainitussa Vakuutusoikeuden
pddttiksessd ilmenee periaate, jonka

YLEISET SOSIAALITURVAN FAIVAT LAHDESSA

Sosiaalihuollon Keskusliitto ja Lahden
kaupunki jiirjestiiviit 21.-23. 8. Lah-
dessa yleiset sosiaaliturvan pdivdt.

Ohjelmasta mainittakoon perjantaina
22. 8. Eliiketurvakeskuksen osastopddl-
liktin Jouko Sirkesalon esitelmd
uutuuksista sosiaalivakuutuksen ken-
tdlld. Samana piiiviind on paneelikes-
kustelu sosiaalivakuutuksen ja sosiaali-
huollon vuorovaikutuksesta. Keskuste-
Iussa on mukana mm. johtaja Heimer
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English Surrrrnaries

Eilitorial
(On pages 3-4)

The goverment's "social package" completed
its third reading in Parliament on June 17.
It contains the pension laws for farmers
and the self-employed and the laws on the
support increment to be incorporated in the
national pension and the housing support.

The national pension has been the onlv
general pension protection available to the
self-employed. A considerable proportion
of our entrepreneurs pursue a trade in
enterprises requiring no appreciable capital.
In other words, the livelihood of the men
generally depends solely on their personal
work input and occupational skill, and
they can be compared in regard to pension
protection with wage-earning employees
for whom statutory employment pensions
were provided eight years ago. Especially
small farmers and other small entrepreneurs
have sorely felt the gaps in pension legis-
lation. For instance, old persons and the
disabled who work on their own in urban
areas earn on an average only a half of
what corresponding able-bodied men earn.

The aim oi the new pension system is
to ensure for the self-employed the stan-
dard of living which he has been capable
of achieving through his own work during
his period of active work. Because of eco-
nomic limitations the target cannot be
achieved immediately. It has to be appro-
ached gradually. The pensions of the setf-
employed will from the beginning be of
the same size as the TEL and LEL pensions.
In other respects, too, the pension protec-

tion follows the principles of the employ-
ment pension system.

Organising a pension system for the self-
employed population is a major undertaking
in practice, for about 600 000 persons will
be affected. The majority of them are far-
mers and farming family members who
help on the farm, but there are persons
working on their own in all occupations.
The Central Pension Security Institute has
already embarked on preparations for the
implementation of the acts - there is only
some six months left. As entrepreneurs do
not form as uniform a section of the popu-
lation as wage-earners, their pension sche-
me cannot be organised completely accor-
ding to the old formula. However, the
necessary statutes and a number of other
detailed rules for implementation must be
completed in good time before the turn of
the year. In addition, a new pension insti-
tute for farmers must be founded and star-
ted.

The entry into force of the pension
scheme for the self-employed means that
the whole gainfully employed population
will be covered by the employment pension
system from the beginning of 1970. This
will create better possibilities for the deve-
lopment of total pension protection of our
citizens and also the employment pension
sector. More planning work must be devotedin the next few years to intensification ofthe cooperation between the different sec-
tors of the pension field and simplification
of the pension system. The aim must be a
pension protection scheme which the insured
can understand easilv and which treats the
beneficiaries of the different population
groups impartially and equitably.
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The pension system for self-employed
(Article on p. 5)

In early May the government introduced
in Parliament a bill for the pension scheme
for self-employed persons. It proposes that
pension protection in ratio to their level of
earnings be provided for the self-employed.
At the same time the government proposed
an improvement in pension protection in
another bill. This bill recommends that a
support supplement and housing support be
incorporated in the national pension. This
new form of pension protection is mainly
designed for persons who depend for their
subsistence on the national pension alone.

Both these government bills are being
handled by Parliament at the time of wri-
ting. They have had their second reading
already and thus can be expected to pass
the third and final reading without any
change.

Pension protection for the self-employed
is to be provided under two separate laws,
the Farmers' Pension Act (MYEL) and the
Pension Act For Self-Employed (YEL).

MYEL will cover farmers who themselves
work at farming on a holding with at least
2 hectares of farming land, and commercial
fishermen. Assisting family members will
also be covered by the act. In calculating
the area of the farm, a fixed proportion of
productive forest land - the ratio will
vary with the locality - will be taken into
consideration in addition to the actual
farming land.

Other self-employed persons will be cove-
red by YEL. The act defines self-employed
as a person who is engaged in wage-earning
work without being under a contract of
employment or irl an official appointment
or other State appointment under public
law. The definition thus embraces in prin-
ciple nearly all wage-earning work which
does not involve entitlement to pension pro-
tection under contract-of-employment or
civil service pension acts.

It is proposed that pension protection
under the acts on pensions for self-employed
be made statutory. The Central Pension
Security Institute would, however, have the
right to exempt from the obligation to in-
sure a self-employed person whose own
pension protection and the survivors' pen-
sion protection of whose dependents has
been provided for in another way and is
adequate.

A further condition for pension protection
would be that the entrepreneurial work has,
upon the self-employed person reaching the
age of 18, continued without interruption
for four months and that the earned income
of the self-employed under MYEL amounts

to at least 500 marks per annum and under
YEL to at least the 2,760 marks per annum
refferred to in Item 2 of Para 1 in Section
I of the TEL. A self-employed person who
earns less than these minima will have the
right voluntarily to take out insurance cover
in agreement with MYEL or YEL.

It is estimated that the number of people
in Finland entitled to coverage under the
pension acts for self-employed is nearly
600,000. About 90,000 of them would come
under YEL.

Pension protection under YEL would be
determined fairly accurately in conformity
with the provision of TEL. The pension
protection will thus comprise old age,
disabitity and survivors' pensions. The
qualifying conditions will be exactiy the
same as in TEL except that an old age
pension will be paid independently of
whether or not the self-employed person
continues with his entrepreneurial activity.
However, only one-half of the old age
pension will be paid to a self-employed
person covered by MYEL for the period
during which he is engaged in farm work
in an agricultural enterprise.

The size of the Pension wiII also be
determined in accordance with similar
regulations to those applied in TEL. The
pension will be calculated separately for
each period of self-employment in ratio to
the earned income entitling to pension and
the time entitling to pension. Time entitling
to pension will be calculateri in exactly
the same way as in TEL except that the
time preceding the implementation of the
law will not be allowed. On the other
hand, the regulations concerning earned
income that forms the basis of the pension
are, of course, very different from those
of the TEL.

In the MYEL system, the earned income
of a self-employed farmer will be deter-
mined on the basis of the area of the farm.
The combined annual earned income of the
farmer and his wife will be 500 marks per
hectare of farming land for 12 hectares,
and after that 120 marks per hectare,
however up to a maximum of 30 hectares
counting as farming land. 1,800 marks will
be fixed as the farmer's wife's annual
earned income, however, at the most half
of the combined labour income of the
farmer and his wife calculated in the above
manner. Exceptions can be made to these
rules of calculation when an exceptional
method of farming or other reasons so de-
mand. The earned income of a family mem-
ber who participates in the work wiII be the
wages paid to him, however not more than
half of the labour income of the farmer
himself.
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The earned income under YEL will be
determined primarily on the basis of the
sum which the self-employed person would
pay in wages if he should employ a person
with the corresponding occupational skill
to do the work covered by YEL. The pension
institute would fix the earned income at
the inception of the insurance under both
MYEL and YEL. Earned income under
YEL cannot be higher than 50,000 marks.
If the circumstances affecting the income
change essentially, it will be re-calculated
even if the period of self-employment
continues. The earned income on which
the pension is based wili be calculated
separately for each period of self-
employment as a weighted mean earned
income for this period.

The old age and disability pension of the
self-employed person will be 1/12 per cent
of the earned income on which the pension
is based per month of the time that
entitles to pension. However, self-employed
born before 1927 will receive, depending
on their year of birth, an age-class
increment which can be considerable. II
the time from January 1, 1970, to the time
when the self-employed person reaches the
age of 65 is the period entitling to such
pension, the amount of the old age and
disability pension will be 22 per cent of
the earned income. In the YEL system the
age-class increment will be calculated only
for earned income up to a maximum oI
20,000 marks per annum. If the income
is greater than this, pension will accrue for
the remainder only on the basis of the
normal calculation rule, i.e. 1/12 per cent
per month. As the time entitling to pension
starts from January 1, 1970 in calculating
the age-class increment, this increment
will be bigger than when calculated accord-
ing to TEL for a person of corresponding
age.

The pensions of the self-employed will
be financed at least in part by the insurance
premiums paid by the self-employed and
in part from State funds. In the YEL system
the share of the State in the financing
will obviously be small for according to
the biII the self-employed person will be
liable to pay an insurance premium. This
premium will be as many per cent of the
earned income as the insurance premium
payable for the minimum security of the
TEL is of the employees' average pay.
If the funds accumulated from insurance
premiums plus their interest, minus the
administrative costs of the system, do not
suffice to defray the pension costs, the
State will make up the deficit. Chiefly
because of the unfavourable age distribution
of the self-employed compared with the

employees covered by TEL, the funds
accumulating from insurance premiums
obviously will not be enough and the State
will have to participate in the costs of the
system at the latest in the 1990s.

The insurance premium of a self-
employed person under MYEL wiII be for
up to 5,000 marks of the earned income
a percentage which is 2/5 of the average
TEL premium and for income exceeding
this a percentage corresponding to the
average TEL premium. The State wiII pay
half of the pension expenditure under
MYEL immediately the system is im-
plemented. In the same way as in the YEL
system, the State wiII moreover pay the
deficit not made good by premium income.

The Finnish pension system for self-
employed will be associated fairly closely
with the employment pension scheme for
administrative purposes. A self-employed
person covered by YEL wiII be liable to
take out an insurance u,ith a pension
institute working in agreement with TEL.
However, a provision has been made in
the law also for the possibiiity of founding
pension establishments pursuing only YEL
activity. Insurance under the MYEL scheme
will be transacted by the Farmers' Pension
Institute which is to be established. The
Central Pension Security Institute will
function as the central organ also for
pension establishments engaged in insurance
business under the pension laws for self-
employed. The administrative organs of
the Central Pension Security Institute will
be enlarged by representatives of the
organisations of the self-employed. The
composition of the insurance court and the
pension board will also be increased by
persons appointed at the suggestion of the
self-employed organisations.

Two reports of the Pension System
Committee
(Article on p. 9)

The Pension System Committee in Finland
under the chairmanship of cabinet minis-
ter Jussi Linnamo has submitted two re-
ports. The more concise part-report III
(Committee Report 1969:8 22) contains a
proposal concerning the use of the appro-
priation reserved for extraordinary vete-
rans' pensions for the benefit of the exser-
vicemen who are worst off. Part-report II
(Committee Report 1969:8 33) is a more
comprehensive document.

The committee's brief was to prepare two
separate plans, one for urgent reforms to
be implemented in the near future, and
one for the later development of pension
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protection. All the three part-reports that
have been submitted to date come within
the urgent sector. The main proposals for
reform relate to securing the subsistence of
beneficiaries in the most serious position.

The committee concluded from its calcu-
lations that persons living on a national
pension do not enjoy the calculated mini-
mum subsistence level. Most of the pen-
sioners who live in tenant housing are in
a very difficult position. The report propo-
ses that the national pension should be
raised in two stages. It is of primary im-
portance that housing supports be incor-
porated in the national pension, first and
foremost in the support supplement, that
the influence of the spouse's earned income
on the support part be reduced, and that
the pensions of those in the most difficult
position be raised by increasing the full
support supplement 1 l/z-fold. The present
full support supplement payable to a pen-
sioner without income should be raised by
a housing support based on the rent he
pays. Eighty per cent of the amount by
which the rent exceeds the lower limit of
dwelling costs for each group of communes
should be compensated. In addition, the
beneficiary's income and the size of his
family should be taken into consideration
in deciding the support sum.

The costs of the proposal, according to
the committee, would be financed largely
from public funds. The share of pension
institutions in the cost of the pension would
remain unchanged, and a part of the
housing support costs and of the costs of
increasing the support part would be borne
by the local authorities.

The bill was drafted quite quickly by
the government, and as far as the benefits
are concerned it follows in the main the
recommendations of the report. The govern-
ment deleted the provision concerning a
minimum support supplement and minimum
housing support, improved the payment of
benefits due to institutionalised pensioners,
etc. The bill proposes that the support
supplement and the housing support be
linked with the cost of living index, like
the national pension, and that the support
supplement be semi-automatically Iinked
with the wage index. This will place it in
the same position as the base part has
enjoyed so far, and its amount will thus
come up for review by five-year periods.
It is argued that the State cannot meet the
increased expenditure, not even in part, and
hence the only alternative is to raise the
employer's national pension premium from
1.75 to 2 per cent of the pay and the in-
sured's premium from 1.50 to 1.75 pennies
per tax assessment unit. The loca1 autho-

rities' share in the housing support costs
would thus be half of the said costs in lieu
of the 2/3 suggested by the committee.

Features of the development of the pension
system in Sweden
(Article on p. 12)

The Swedish pension system will be chan-
ged on certain points from the beginning
of July 1969. The changes are based on a
committee report submitted in May 1968.

They will affect pensioners, both married
and unmarried, who are outside the ATP
system (supplementary pension system) or
entitled to this pension on a reduced scale
only. The national pension will be raised
annually for 10 years by 3 per cent of the
basic amount and this supplement together
with the ATP pension may amount to 30
per cent of the basic sum. The income
limits for a communal dwelling supplement
and wife's supplement have been raised.
The costs will be borne mainly by the local
authorities who will have to meet the in-
creased costs of the housing supplement.

To improve the position of those living
solely on a national pension or in receipt
of a reduced ATP pension, the Pension
Insurance Committee drew up a develop-
ment plan for 1969-1978. The Committee
states that the funds available should be
directed to these groups to make it pos-
sible in the future to guarantee an essen-
tially higher level of basic protection for
all pensioners.

From the experience gained from plan-
ning for the previous ten-year period, and
despite the opposition of some labour mar-
ket organisations and national organisations
of pensioners represented on the committee,
it was decided to adhere to the long-term
development targets. The decisions made, it
was felt, wiII in no way obstruct the
further development of pension protection.

The reforms wiII also improve the relative
position of married couples compared with
single persons in the next ten-year period.

The limited economic scope makes it
necessary to fix priorities for the targets
of pension protection. The Pension Security
Committee is at present dealing with sur-
vivors' pensions; lowering of the pension
age and increasing the invalidity pension,
etc. are issues awaiting treatment. Econorpic
and social effects must be taken into con-
sideration in assessing the basic protection.
Long-term development of the pension
question facilitates long-term planning of
the national economy, public finance, labour
market organisations and the citizen him-
self.
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English pension policy
(Article on p. 17)

The article deals with the new pension
scheme of the British government. Its
object is to replace the present flat-rate
system and graduated pensions scheme with
a pension system that is related to the bene-
ficiaries'earnings. A part of the information
presented by the author is based on dis-
cussions he had when in England on a
scholarship from the Council of Europe.

It is feit that the present pension systemsin Britain cannot ensure adequate pension
protection to all those who need it. In
addition to their pensions proper, about 30per cent of all pensioners receive annual
supplementary pensions assessed accordingto their income. The aim of the new pen-
sion system is that only 20 per cent of all
pensioners would require pensions assessed
according to their income.

A 20-year transition period has been
fixed for the implementation of the new
system. During this period the insured will
receive a pension from both the present
flat-rate system and the new earnings-
linked system. On the other hand, he willno longer earn the right to nerv pensions
under the graduated pensions scheme, butthe benefits he has earned under it willbe paid to him extra to the pension he
receives under the new system. Roughly ahalf of the active population in Britain
is covered by the employment pension sys-
tem. Of them, one-half does not belong tothe graduated system as they receive the
corresponding benefits from the employ-
ment system. Being funding systems, theyare important for the national economy.This is why the government intends tomake possible partial contracting out ofthe new pensions system.

The pension protection benefits of the
system are old age pension, survivors' pen-
sion, funeral benefit and daily sickness
allowance. The conditions for the award ofa pension remain roughly the same as in
the present flat-rate system as far as old
age pension is concerned. The amount ofthe pension for a single person for thetotal insurance period is 60 per cent of
average earnings up to a certain limit
which is half of the mean earnings for the
country as a whole, plus 25 per cent of
earned income above this limit up to the
maximum foreseen under the system. Fora married woman, the pension can be
calculated in the same way as for a single
person, or it can be paid as a flat-rate
pension, f 2.f0.- per week, plus 25 per
cent of her average earnings for the insu-
rance period as a whole. For widows the

forms of pension will remain roughly
unchanged, but some new widows will now
be given a pension. This applies above allto widows aged 40-49 who so far have
not been entitled to a pension because they
have had no child to support.

The pension protection of each pension
system is now financed separately. In the
new system separate insurance premiums
are replaced by a single payment which is
determined on the basis of earnings. The
premium in the initial phase of the system
is 6 3/4 per cent of the pay for both wage-
earners and employers. Self-employed con-
tinued to pay flat-rate premiums as before.
The State's contribution to the costs of the
system will remain the same.

The pensi.ons paid under the new system
are to be adjusted every two years. fncrea-
ses will be granted to compensate for
increases in the price level. The income-
linked benefits payable under the supple-
mentary pension system u'itl be adjusted
in the same way.

Health examination of harbour workers in
Kotka
(Article on p. 26)

A health examination of harbour workersin Kotka was carried out on October 2g-
November 16, 1968, by the field clinic of theInstitute of Occupational Health. The exa-
mination consisted of mass miniature roent-genography of the heart and lungs, measu-
rement of blood pressure, height and weight,pulmonary function tests, ECG and some
laboratory tests. In addition, an extensive
questionnaire of medical data was complet-
ed for the workers. The investigation cbve-red 942 men and 44 women. The femalegroup was so small that it was omitted
from the statistical analysis.

To summarise the practical results of the
examination, 81.5 per cent of those under
40 gave no cause for further studies, 18.2
per cent were advised to consult a physician
and 0.3 per cent to have a hospital exami-
nation. The corresponding figures for theover 4O-year-old group were: no further
measures 66 per cent, medical advice B0 per
cent, and hospital examination 4 per cent.

The studies conducted by the field clinic
disclosed that harbour workers have va-rious diseases or symptoms the existence
of which they often were unaware of. At-
tention was focused on diseases of the res-piratory and circulatory organs. As far aspulmonary tuberculosis is concerned, the
situation was relatively good; only two per-
sons had to be sent for further examina-
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tion by the tuberculosis office because of
the roentgenologic changes observed. In
contrast, other roentgenologic findings and
the results of the lung function tests an$
the data elicited by the questionnaire show-
ed that chronic non-tuberculous diseases
were not uncommon in this material. The
frequency of elevated blood pressure levels
attracts the attention. The number of abnor-
mal values in the sugar tolerance tests was
fairly high. Hypertension, diabetes, and also
smoking, which appeared to be very com-
mon among the men, are all noteworthy risk
factors for health and increase the danger
of arteriosclerosis and especially coronary
artery changes.

Fortunately, there were many cases
among those referred for medical or hos-
pital examination whose disease, especially
hypertension or diabetes, was now diagnos-
ed- at such an early stage that there is
every chance of successful therapy. The
infoimation elicited by the questionnaire
seems to suggest that various back and leg
ailments are fairly frequent among harbour
workers.

The diseases established and the abnor-
mal findings made at the examination were
seen mostly in workers aged over 40' The
concentration of the diseases in this age
group is also reflected in the examinees'
6wn-idea of their health status. Conside-
ring the nature of harbour work, the in-ci-
dence of the diseases diagnosed was rela-
tively high. However, the study was not
able to prove that the health of harbour
workers differs essentially from that of the
rest of the active population. Judging by
the investigation results, it seems that the
organisation of general work-site health
caie requires speedy attention in Finland'

Development of credit insurance activity
in 1968

(Article on P. 30)

The main part of the credit insurance port-
folio of the Central Pension Security Insti-
tute is comprised of the credit-insured loans
of all employment pension institutes and of
the reserve deficits of pension foundations
under the TEL (Pension Act for Wage
Eearners and Salaried Employees). Exclu-
ding the credit insurance risk of 120 million
marks relating to the investments of pen-
sion foundations and pension funds, this
portfolio was 645 million marks at the end
of 1SOA. About a half of it was covered
by counter-guarantees lodged with the
Central Pension Security Institute. The
portfolio on which the premium was based,
the so-called net portfolio, was thus 376

million marks. The increase on the year
196? was 27 per cent for the gross portfolio
and 21 per cent for the net portfolio. As
in the previous year, in relative terms the
reserve deficit of the TEL increased most,
but credit-insured re-lending is still the
biggest component. Credit insurance pre-
mium income in 1968 was 4.6 million marks
and the net insurance premium income
(: premium income minus reinsurance pre-
miums plus reinsurers' commission) was 4.0
million marks. The premium income on the
net portfolio was 1.22 and on the gross
portfollo 0.72 per cent.

Opinions about "Tyiieliike"
(Article on p. 32)

To develop "Tydeldke" to meet readers'
wishes, the Central Pension Security Insti-
tute conducted a poII of the readers of the
journal. The replies indicated that readers
were interested in articles on the ap-
plication of the employment pension acts, on
amendments to the laws, editorials, statis-
tical data on the employment pension sys-
tem, and studies conducted by the Central
Pension Security Institute. Most of the rep-
liers said that the journal was fairly easy
to read. The majority hoped that it wiII in
the future feature other aspects of social
security in addition to the employment pen-
sion acts. They wanted fuller treatment of
Iegal matters, chiefly in the form of popular
articles. In addition, they asked for more
reviews of studies associated with pension
protection and statistical data.

What the wife thinks of her
husband's retirement
(Article on p. 34)

The wife's attitude to her husband's retire-
ment has been little studied. Yet it is most
likely that the change in the man's working
status affects the life of his whole family.
The research institute of Duke University
in the United States has undertaken to fill
this gap in research, and recently published
the results of a pilot study that it conducted.
Less than a half (45 per cent) of the women
questioned were pleased about the retire-
ment of their husband, and 55 per cent de-
plored it. The latter group differed from the
former. The "despondent" were o1der, pre-
dominantly of "working class" type and in
poorer health than the "cheerful". They
were less active than the "cheerful" wives,
more dissatisfied with life and marriage
than the "cheerful". The earlier the hus-
band retired, the more unhappy was the
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wife. The result probably reflects the effect
of the husband's poor health on the wife's
attitudes.

The table on page 36

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

The spring meeting of the board of
representatives of the Central Pension
Security Institute
(Article on p. 37)

At the spring meeting of the board of

representatives of the Central Pension Secu-
rity Institute Mr. Markku Kaikkonen, mana-
ging director, gave a survey of topical pen-
sion questions in Finland. He said that the
most urgent were getting the bills on pen-
sions for self-employed and housing sup-
port into the statute book. Once the
increase in social benefits under existing
legislation and the planned legislation for
pensions for the self-employed and housing
supports for pensioners become effective,
social expenditure will attain a record level
in 1970. The calculated increase is 460
million marks, 1.6 per cent of the net
national income; this is double the average
increase for the past ten-year period. The
costs of the new pensions and housing
supports and some directly associated re-
forms will total 100 million marks in 1970.

TYOELAKE on tilattavissa mm. Eliiketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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