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Vakautlarninen iasosiaalitunya

Kulunut kesd ja alkusyksy ovat olleet merkittdvien tulopoliittisten
ratkaisujen aikaa. Etujdrjestiit tekiviit vakauttamissopimuksen ja
hallitus antoi tulo- ja menoarvioesityksensd. Monta yksityiskohtaa
on vield avoinna, mutta piitilinjat ovat niikyvissd. Sosiaaliturvan
osuus tdssd kokonaisuudessa on jo ollut esilki julkisuudessa ja muo-
toutunut kysymykseksi siitd, onko tdmii ala jddnyt jdlkeen ytei-
sestd kehityksestii vai kenties piiiissyt jopa kasvamaan.

Sosiaalimenojen kasvu tulee ensi vuonna olemaan enniitysmiiisen
voimakas, reaaliarvoltaan suurempi kuin koskaan aikaisemmin suo-
malaisen yhteiskunnan historiassa. Sosiaalisen Aikakauskirjan jul-
kaiseman ennusteen mukaan sosiaalimenojen lisays on ensi vuonna
yhteensd 350 miljoonaa markkaa. Kun ttihiin lisiiiimme ennusteen
laatimisen jiilkeen uudesta lainsdddiinncistii johtuvan kasvun, pAd-
dymme 450 miljoonaan markkaan. Se merkitsee, ettd sosiaali-
menomme v. 1970 ovat 18,4 0/o nettokansantulosta. Olemme tiiten
sosiaalimenoissa kansainvdlisestikin arvostellen korkealla tasolla.

Suurin erd sosiaalimenojen kasvusta johtuu eliikkeiden lis6yk-
sestii. Tdmii on ldhinnri seurausta 1960-luvulla tapahtuneesta eliike-
lainsiiiidiinndn kehityksestti, ioka vuosi vuodelta johtaa suurempiin
eldkkeisiin ja mytis kasvavaan eldkeldisten miiiir66n. voimakkainta
dynaamisuus on tietenkin tycieliikejdrjestelmdssii, iossa jo on sivuu-
tettu 100 000 eldkkeensaajan raja. KansaneldkejiirjestelmAiin liitetty
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perhe-eleke puolestaan on ensi vuonna tdydellii teholla voimassa
ensimmdisen kokonaisen vuotensa, mikii merkitsee ndin ollen huo-
mattavaa eldketurvan lisiiystii. Uutta lainsiiddiinttiii edustavat yrit-
tiijiieliikkeiden ja kansaneltikkeisiin liitetyn asumistukijdrjestelmdn
voimaantulo. Juuri nditd uudistuksia tohtori Terho Pulkkinen eliike-
turvaa koskevassa tutkimuksessaan piti kiireellisimpind. Eliikeliiis-
ten asumistuki kohdistuu juuri sellaisiin eliikeliiisiin, jotka kipeim-
min ovat tuen tarpeessa. Kun lasketaan mukaan mycis vapaaehtoi-
seen eldkevakuutukseen perustuvat eldkkeet, maksetaan meilld ensi
vuonna eliikkeitii noin 2 500 milj. markkaa eli suunnilleen joka
kahdestoista markka nettokansantulosta.

Ensi vuoden tulopoliittisia ratkaisuja on jo ehdittu pitiiii sosiaali-
turvan kannalta kylmiikiskoisina. Esitetyn valossa asiasta voidaan
perustellusti olla toistakin mieltii, kun asiaa tarkastellaan kokonai-
suutena ja otetaan huomioon sekii uusi eliikelainsiiiidiintti ettii van-
haan liittyvd automaattinen laajentuminen. Kehittyvd sosiaalipoli-
tiikka on solidaarista tulopolitiikkaa ja antaa tukea juuri niille,
jotka ovat sen tarpeessa.

4



MARTTI HANITTTTATNEN

Ty6tl6llryysa i kas55n nOstenvaikulus elSkkeisiin

Tdmdn vuoden alusta sisiillytettiin tyii-
eldkelakeihin siiiinnrikset, joiden tarkoi-
tuksena on poistaa tycitt<imyyden eldk-
keen karttumista heikentiivdd vaiku-
tusta.

Merkittdvin siiiinntis oli TEL:n uusi
7 b S. Sen mukaan eldkkeeseen laske-
taan erityinen tyritt<imyyslisd niiltii piii-
viltii, joilta vakuutettu on saanut ty<it-
t<imyysavustusta. Tydttdmyyslisii muo-
dostuu yleensd saman mdiiriiiseksi kuin
mitd avustuspiiiviltA keskimddrin olisi
karttunut eldkettd, jos vakuutettu olisi
tiilltjin ollut tytissiiiin.

Tycitttimyyslisti ei kuitenkaan yksi-
ntiiin olisi riitt6nyt poistamaan tytitt<i-
myyden haittavaikutuksia. Lisdksi oti
muutettava TEL:n 6 $:n 3 momenttia
ja LEL:n 7 $:n 1 momenttia siten, ettd

tycittcimyysavustusaika ei voi huonon-
taa vakuutetun oikeutta saada tytiky-
vytt6myyseltikettii tulevan ajan osalta.

LEL:ssa tycittcimyysaika saattoi aikai-
semmin pienentdd tulevan ajan palkan
perusteena olevaa keskimdArdistii an-
siota. Sen tdhden muutettiin LEL:n 7 $
1 momenttia mycis tiiltd osin siten, ettei
keskimddrdistd ansiota laskettaessa ote-
ta huomioon tydttcimyysavustusaikaa.

Seuraavassa on valittu niiytteeksi
muutamia tdnd vuonna mycinnettyjd
eldkkeitS, joissa on sovellettu edeIIS
mainittuja tycittcimyyssddnntiksid. Mi-
kdli esimerkkien pohjalta tekee pdd-
telmiii tytitt<imyyssiiiinntisten merkitse-
vyydestii, on muistettava, ettd tycittii-
myyslisdri ja LEL:n keskimiidrdiste an-
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siota laskettaessa otetaan huomioon
toistaiseksi vain vuoden 1967 avustus-
piiivdt. Suurin mahdollinen tyiitttimyys-
lisd vuonna 1969 my<innettiiviissd eliik-
keessd voi ndin olla noin 6,8 0/o eldk-
keestd.

1. Rakennustycildinen O.A. siirtyi van-
huuseldkkeelle 1. 6. 1969. Vuonna 1967
hiin oli saanut tytittcimyysavustusta 150
pdiviiltti.

O.A.:n vanhuuseldke ilman tytitt<i-
myyslisdd olisi ollut 271,73 mk/kk. Tytit-
ttimyyslisii on 17,64 mk/kk, joten van-
huuseldke on yhteensd 289,37 mk/kk.

2. Metsdtyrimies R.E.A.:IIe myrinnettiin
tytikyvyttcimyyseldke 1. 4. 1969 alkaen.
Vuonna 1967 htin oli saanut tycitttimyys-
avustusta 150 pdivdltd.

Mikeli tydtt<imyysavustusaikaa ei olisi
otettu huomioon, olisi eldke ollut 172,21
mk/kk.

Ty<itt<imyysajan huomioon ottaminen
vaikutti tulevan ajan palkkaan siten,
ettd eldke suureni 5,57 mk/kk. Tytitt6-
myyslisii on 7,47 mk/kk, joten makset-

tava eldke on yhteensii 185,25 mk/kk.

3. Tytinjohtaja P.K.J. kuoli 22. 4. 1969.
Hdneltd jei vaimo ja kaksi lasta.
P.K.J.:n ansiot vuodelta 1968 olivat
289,75 mk. Vuonna 1967 P.K.J. oli o1-
lut LEl-t<iissd vain vuoden seitsemdn
ensimmiiistii kuukautta, ansioiden niiltd
ollessa 4622,L4 mk. Loppuvuodesta 1967
P.K.J. oli saanut tytittcimyysavustusta
124 piiiviiltii.

Mikali tycittdmyysaikaa ei olisi otettu
huomioon, olisi perhe-eldke ollut vain
66,61 mk/kk, sillii tulevan ajan palkka
ei tiilliiin olisi oikeuttanut eliikkeeseen.

Ty<ittrimyysajan huomioonottaminen
sen sijaan merkitsee sitii, ettd myds tu-
levan ajan ansioista lasketaan eldkettd.
Ovathan P.K.J.:n ansiot yli 1 200 mk:n
rajatulon niiltd eldketapahtumaa edel-
tiiviltd 540 pdivdltd, joilta hdn ei ole
saanut tyrittcimyysavustusta. Perhe-
eliikkeen mddrdksi ilman tytitt<imyys-
lisdd tulee nyt 135,52 mk/kk. Eldkkee-
seen tuleva ty<ittcimyyslisd on 3,82
mk/kk, joten maksettava perhe-eliike
on 139,34 mk/kk.
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PENTTI AIRAS

tuulafrra sana el5kkeensaaianoikeussuoiasta

Oikeussuojan tulee olla nopeaa ja hal-
paa. Eldkeasioissa tehtdvissd ratkai-
suissa on pyrittdvd oikeusvarmuuteen.
Toisaalta asiat on hoidettava tehok-
kaasti, koska on erityisen tdrkedtd, ettd
hakija saa asiansa nopeasti ratkaistuksi.
Voinemme olla yksimielisid siitii, ett6
ty<ieldkejiirjestelmAn tarjoama oikeus-
suoja on halpaa. Eliikkeensaajalla on
kdytettdvdnddn varsinaisena muutok-
senhakukeinona valitus. TEL:n 21 $:n
1 momentissa on lausuttu: "Asianosai-
nen, joka ei tyydy eliikelaitoksen tai
el6keturvakeskuksen eldkettii taikka
eldkelaitokselle tai tydnantajalle tiissd
laissa sdddettyjd velvoituksia koskevaan
pddtcikseen, saa hakea siihen muutosta
kirjallisella valituksella eldkelautakun-
nalta viimeistiiiin ennen kello 12 kol-
mantenakymmenentend piiiviinii sen
pdivdn jdlkeen, jona valittaja sai tiedon

eldkelaitoksen tai ekiketurvakeskuksen
pdiitriksestd." Saman pykiiliin 2 mo-
mentti kuuluu: "Joka ei tyydy eliike-
lautakunnan edellii mainitussa asiassa
antamaan piidtrikseen, saa hakea siihen
muutosta vakuutusoikeudelta kirjaili-
sella valituksella edellii sdddetyssd
ajassa pdiitdksestii tiedon saatuaan."

El5kkeensaajalla on toinenkin keino
saattaa asiansa toistamiseen kdsiteltii-
vdksi. Tarkoitan tiilld asian uudelleen
kdsittelemistai koskevan hakemuksen
perusteella tapahtuvaa kiisittelyii. Eliik-
keensaaja voi kirjallisesti pyytiiii siltii
eldkelaitokselta, joka asian on aikai-
semmin kiisitellyt, ettii hdnen asiansa
otettaisiin uudelleen kiisiteltiiviiksi.
TEL:n 21 a $:ssd on siiiidetty seuraa-
vaa: "Jos 21 $:ssii tarkoitetussa asiassa
annettu pddtiis on perustunut viiAriidn
tai puutteelliseen selvitykseen tahi il-
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meisesti ei ole ollut lainmukainen' va-
kuutusoikeus voi sanotussa lainkohdas-
sa asetetun mdiiriiajan piidttyessd elii-
kelaitoksen esityksestd tai sen hake-
muksesta, jota asia koskee, kuultuaan
muita asianosaisia, poistaa pdiittiksen
ja ottaa tai miiiirdtii asian uudelleen
kdsiteltiiviiksi. Tehtyiiiin edellii sano-
tun esityksen eliikelaitos voi, kunnes
asia on uudelleen ratkaistu, viiliaikai-
sesti keskeyttdii eliikkeen maksamisen
tai maksaa sen esityksensii mukaisin
mddrin." Pykdliin 2 momentti kuuluu:
"Jos on kysymys eviityn edun mycintii-
misestd tai mydnnetyn edun lisiiiimi-
sestd, voi eldkelaitoskin aikaisemman
pdiitciksensd estdmiittd kdsitellS asian
uudelleen".

Tdssii toisessa momentissa on siis
eleikelaitokselle annettu mahdollisuus
kiisitellii asia uudelleen. Nyt on syytii
todeta, ettd valitus on ensisijainen
muutoksenhakukeino, joten asian uu-
delleen kiisitteleminen TEL:n 21 a $:n
nojalla siltd osalta, kuin se on ratkaistu
valituksenalaisella pdiittiksellii, ei tule
kysymykseen valituksen ollessa vireillii.
Asian siis pitiiii olla lainvoimainen siltd
osalta, kuin siihen haetaan uudelleen
kiisittelyii.

Kdytdnntissd tapahtuu usein, ettii
eliikkeensaajat liihettiivdt asianomaisel-
Ie eldkelaitokselle ja jopa Eliiketurva-
keskukselle eldkeasiaansa koskevia kir-
jelmi6. Ndissii on usein tarkoitettu
pyytdii asian uudelleen kdsittelemistii
TEL:n 21 a S:n nojalla, vaikkakaan
kaikki kirjoittajat eivdt osaa ilmaista
asiaansa selv5sti. Jos valitusaika on jo
piiiittynyt kirjelmdn saapuessa' sen kd-
sitteleminen valituksena ei tuota tu-
Iosta. Tiimiin vuoksi on paikallaan, ettd

el6kelaitoksissa kiinnitetAiin huomiota
siihen mahdollisuuteen, ettd kirjelmii
voi tarkoittaa asian uudelleen kiisitte-
lemistd. Oikeusturvallisuuden kannalta
on tiirkedtii, ettd asian uudelleen kii-
sittelemistii koskevaan pyynttitin anne-
taan pdiitds.

Kdsitellessdiin itseoikaisumenettelyii,
jota ei kuitenkaan voitane pitdii yhden-
mukaisena tiissd tarkoitetun asian uu-
delleen kiisittelemisen kanssa, kirjoit-
taa professori Merikoski pdiittiksen si-
sdlltistd seuraavaa: "Oikaisuasiassa an-
netun piidttjksen sisiilltjn suhteen on
syytd ottaa tdssii huomioon seuraavat
mahdollisuudet: 1) oikaisupyynttiS ei
oteta tutkittavaksi, 2) se hyliitiidn, 3)

aikaisempi piiiitds oikaistaan pyynniin
mukaisesti, ja 4) piitit<is oikaistaan vain
osittain pyynndn mukaisesti' "1) Vailla
mielenkiintoa ei mytiskddn ole kysy-
mys, saako asian uudelleen kdsittele-
mistd koskevaan hakemukseen anne-
tusta pddttiksestd tehdii siiAnntinmukai-
sen valituksen. Tdstd professori Meri-
koski lausuu: "Kun itseoikaisumenette-
ly ei saa muodostua keinoksi pitennet-
tyjen valitusaikojen hankkimiseen, ei-
viit 1) ja 2) kohdassa tarkoitetut piiii-
ttikset voi vaikuttaa alkuperdisestii
pddtiiksestd riippuvien m6iirdaikojen
laskemiseen. 3) kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa ei valittaminen yleensd ole
tarpeen asianosaisen oikeusvaikutuk-
siin 4)-tapauksen osalta' Oikeusturval-
lisuussyyt ndyttdvdt puhuvan sen puo-
lesta, ettd tiissii tapauksessd tiiytyisi
voida tehdii valitus oikaisupdiitciksen
johdosta." 2)

1) ja 2) V. Merikoski: Hallinto-oikeutlen
Oikeussuoiaiiiriestelmii I s. 180.
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Myds valtion elSkelaki (280/66) tun-
tee asian uudelleen kdsittelemisen. Lain
24 $:n 1 momentissa on lausuttu: "Jos
elSkettii koskeva lainvoimainen pdiittis
perustuu virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen taikka ilmeisesti ei
ole lainmukainen, valtiokonttori saa
ottaa asian uudelleen kiisiteltiiviiksi,
jos on kysymys evdtyn edun mycintd-
misestd tai mycinnetyn edun lisiiAmi-
sest5." Korkein hallinto-oikeus piiiittik-
selliiiin 13. 9. 1968 taltio 4404 on kat-
sonut, ettd valtiokonttorin piiiittikseen,
jolla valtion eliikelain 24 g:iiiin perus-
tuva hakemus lainvoimaisen eldkepiiii-
tciksen oikaisemisesta oli asiallisesti tut-
kittu ja hyliitty, voitiin hakea muu-
tosta.

Niiin ollen lienee katsottava, ettii tyti-
eldkelaitoksen on syytii liittiiii valitus-
osoitus uutta kdsittelyii koskevan pyyn-
ncin johdosta antamaansa pddtdkseen
sen sisiillcistii riippumatta.

Mitke ovat sitten ne perusteet, joi-
den mukaan eldkkeensaaja voi saada
asiaansa sen uudelleen kiisittelemistd
koskevien siiiinn6sten nojalla paran-
nusta? Kirjoittajan kiisityksen mukaan
TEL:n 21 a $:n 1 ja 2 momenttia on
luettava yhdessd. Toisin sanoen ne pe-
rusteet, mitkii pykiiliin 1 momentissa
on stiiidetty edellytykseksi asian uudel-
leen kdsittelemiselle ja ratkaisemiselle
eliikkeensaajan vahingoksi, ovat edelty-
tykset mycis silloin, kun aikaisempaa
ratkaisua olisi muutettava eliikkeensaa-
jan eduksi pykiildn 2 momentin no-
jalla. Ttihdn viittaa muun muassa 2
momentin sanamuoto "Jos kysymys

oD - -, voi eldkelaitoskin - -" seke
myris se, ettii puheena olevassa 21 a
$:ssd on,21 $:ssii sdddetyn sdiinncilli-
sen muutoksenhakukeinon lisdksi,
sddnnelty poikkeuksellinen purkusiidn-
ndstciii vastaava oikaisukeino, jota ei
tietenkddn ole tarkoitettu kiiytetttiviiksi
mielivaltaisesti, vaan ainoastaan lain
nimenomaan mainitsemissa tapauksis-
sa. Jos eldkkeensaaja asian uudelleen
kdsittelemistd koskevan hakemuksen
yhteydessd selvittdd tai asiassa tulee
muuten selvitetyksi, ettd aikaisempi
piiiitds on perustunut vddrdiin tai puut-
teelliseen selvitykseen tahi se ei ilmei-
sesti ole ollut lainmukainen, ekikelai-
toksen olisi kdsiteltdvd asia uudelleen
ja oikaistava se lainmukaiseksi. Muussa
tapauksessa asian uudelleen kdsittele-
mistd koskeva hakemus joudutaan hyl-
kdiimiitin tai ehkii joskus harvoin jiit-
tdmiidn tutkittavaksi ottamatta. Hyi-
kdyspiiiittis on syytii perustella huolel-
lisesti, jotta hakija valittaessaan osaa
esittdii selvitystd niistd seikoista, joilla
on asiassa merkitystii. Kirjoittaja on
kdytdnncissd havainnut, ettd ainakin
yksi eldkelaitos osoittaa asian uudel-
Ieen kiisittelemistd koskevan hakemuk-
sen johdosta antamaansa pddttikseen
tyytymrittdmdn siitii valittamaan. Toi-
vottavaa on, ettd tdmd menettely yleis-
tyy. On mydnnett:ivd, ettd edelld selos-
tettujen periaatteiden johdonmukainen
noudattaminen saattaa lisiitd eldkelai-
tosten ja muutoksenhakuasteiden tyii-
mddrdd, mutta toisaalta saavutetaan se
etu, ettii eldkkeensaajien oikeussuoja
entisestdiin tehostuu.
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YnittEiS-
eltskevakuuluksen
nykyvaihe

Eliiketurvakeskuksessa suoritetaan par-
haillaan yrittiijien eldkelain (YEL) sekii
maatalousyrittiijien eliikelain (MYEL)
tdytiinttidnpanon edellyttiimiii valmiste-
luja, jotka aloitettiin jo viime kev56nd.
Tiilldin Eliiketurvakeskuksen hallitus
asetti eri tehtiivid varten tyiiryhmid,
joista yleinen ryhmii on liihinnd toimin-
tojen koordinoija ja tarvittaessa muiden
ryhmien tehtdvien miiiirittelijd. Lisdksi
ryhmd ratkaisee valtuuksiensa rajoissa
tdrkeimmdt periaatteelliset kysymykset.
Muut ryhmiit ovat lakitekninen ja Maa-
talousyrittiijien eliikelaitoksen ryhmd
sekii tietojenkiisittely-, peruste-, tiedo-
tus- ja tyOtulonormiryhmii. Ryhmien
jdsenind on valtion, tytieldkejtirjestel-
miin sekd yrittiijiipiirien edustajia.

Eldketurvakeskuksen osalta aikataulu
on erittdin tiukka, sillii vuodenvaihtee-
seen mennessd on saatava valmiiksi

useita lakeihin liittyviii toimeenpano-
miiSrdyksiS ja selvitettiivA lukuisia kiiy-
tiinntjn kysymyksii. Valmisteluja suori-
tetaan mycis asianomaisissa eliikelaitok-
sissa, ja varsinkin uudella Maatalous-
yrittiijien eliikelaitoksella on edessii5n
vaativa tehtdvd. Siitd muodostuu yksi
suurimmista elAkelaitoksistamme.

Tiitii kirjoitettaessa ovat jo viimeis-
teitiivinii yrittiijien eldkeasetus ja maa-
talousyrittdjien eliikeasetus, kumpaakin
lakia koskevat perusvakuutuksen va-
kuutusehdot ja lisdelAkevakuutuksen
perusteet sekii sosiaali- ja terveysmi-
nisteritjn piiiitcis ehdoista, joilla Eidke-
turvakeskus voi mycintrid yrittiijtille va-
pautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta.
Samassa kiisittelyvaiheessa ovat Iisdksi
muun muassa asetukset TEA:n ja
LEA:n muuttamisesta. Parhaillaan taas
suunnitellaan esimerkiksi elSkehake-
musmenettelyd sekd laaditaan yhteis-
toiminnassa yritttijtijiirjest<ijen kanssa
suosituksia, joiden tarkoituksena on
helpottaa yritttijdn YEL:n mukaisen
tyOtulon arvioimista.

Vasta pddstdessd valmistelutehtiivissii
jonkin verran pitemmdlle, yrittiijiii in-
formoidaan heidiin oikeuksistaan ja vel-
vollisuuksistaan jdrjestelmiin piirissS.
Tiedottamista varten on Eldketurva-
keskuksessa tehty suunnitelma, jonka
toteuttaminen edellyttdd muun muassa
tavanomaista massatiedotusvSlineiden
hyvdksikiiytttid, erilaisten esittelylehtis-
ten laatimista, tiedotustilaisuuksien jdr-
jestiimistd sekii yrittdjien keskuudessa
harjoitettavaa esitelmiitoimintaa. Tie-
dottaminen tapahtuu osittain yrittiijd-
jiirjesttijen viilitykselld, jotka jakavat
sanomaa yrittiijiieliikelaeista jiisenkun-
nalleen.

10



ESKO PERTTILA

ElEkevaku utu sosakeyhliO
llrnaninen

Synty ja tausta

Kun eduskunta tycimarkkinajdrjestcijen
keskeniidn neuvotteleman suunnitelman
mukaisesti vuonna 1961 uskoi tycinteki-
jdin eldkelain toteuttamisen tycinanta-
jan valinnasta riippuen vakuutusyhti<ii-
den, eldkekassojen ja eldkesiititiciiden
hoidettavaksi, joutuivat kaikki henki-
vakuutusyhtitit harkitsemaan, miten
osallistua teihdn uuteen toimintalajiin.
Toisaalta vahinkovakuutusyhtitit (jotka
vakuutusyhtirilain mukaan eiviit itse
suoranaisesti saa harjoittaa eldkevakuu-
tusta) joutuivat toteamaan, ettii kdy-
tAnncissd kaikki eldkevakuutusta tarvit-
sevat tycinantajat ovat jo ennestdein ta-
paturmavakuutuksen, palovakuutuksen
ym. osalta niiden asiakkaita, joten va-
kuutuspalvelun tdydentiiminen edellytti
tavalla tai toisella mukanaoloa myds
lakisdziteisen eliikevakutuksen piirissii.

Toiminnan rationalisoimiseksi ja eri-
tyisesti hoidon kannalta riittiivdn suu-
ren toimintayksiktin aikaansaamiseksi
Suomi ja Salama luopuivat suunnitel-
mista kumpikin erikseen perustaa elii-
kevakuutusosasto ja sen asemasta yh-
dessii Pohjolan, Sammon, Hdmeen Kes-
kindisen, Louhen, Kauppiaiden Keski-
ndisen, Turvan ja Palo-Varman kanssa
perustivat yhteisen yhtitin, Ilmarisen.

Yhtidmuodoltaan Ilmarinen on osa-
keyhtiti. Sen osingonjako on kuitenkin
yhtitijdrjestyksessd rajoitettu 6 prosen-
tiksi osakepddomasta eli vastaamaan
sitd korkoa, minkii Ilmarinen saa osake-
pdSomana sen ktiyttci6n luovutetuille
varoille. Varsinaisen eliikevakuutusliik-
keen tuottoa ei siis voida jakaa osin-
kona, vaan siitd kertyvd ylijtiiimti pa-
lautetaan voitonjakona vakuutuksenot-
tajille.
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Hallintoneuvostosta kolmannes edus-
taa ty<inantajia, kolmannes tyiinteki-
jditii ja kolmas on "muita jdseni5",
joiksi on valittu Idhinnd eri puolueisiin
kuuluvia kansanedustajia sekii tydmark-
kinajdrjesttijen edustajia. Hallintoneu-
voston jdsenet tarkastavat vuorojdrjes-
tyksessd sijoitustoimintaa ja eldkeasiain
hoitoa.

Yhtiri6n on lisdksi muodostettu, kuten
muihinkin TEl-yhtidihin, erityinen elii-
keasiain neuvottelukunta, johon kuu-
Iuvat neljri ammattijdrjesttijen ja yksi
tydnantajien edustaja sekii yhtitin toi-
mitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.
Neuvottelukunta kokoontuu noin kah-
desti kuukaudessa kdsittelem5dn la-
hinnd rajatapausluonteisia eliikeratkai-
suja ym.

Organisaatio

Yhteyden pitiimiseksi asiakkaisiin ja
eldkepalvelun tehostamiseksi on Ilma-
risen osakasyhtididen konttoreihin pe-
rustettu n. 200 palvelupistettii. Jokai-
sessa on koulutuksen saanut henkil6,
joka varsinaisen toimensa ohella on pe-
rehtynyt eliikevakuutuksen hoitoon. Li-
sdksi esim. hankintatehtdvissd avustaa
tarvittaessa n. 1000 koulutuksen saa-
nutta osakasyhtididen kenttiimiestd.
Varsinaista pddtoimista kenttiihenkiltis-
tcid llmarisella ei ole.

Kiiytdnncissd palvelupisteet hoitavat
yhteydet pieniin ja keskisuuriin yrityk-
siin. Suurtycinantajien sosiaalivirkailijat
ovat yleensii perehtyneet eldkevakuu-
tukseen siinii m65rin, ettd he pystyviit
asioimaan suureksi osaksi suoraan
Ilmarisen kanssa, esim. avustamaan

Toimitusjohtaja Teivo Pentik[inen.

eldkehakemusten laatimisessa ja vas-
taanottamisessa ym. Sekd tycinantajien
ettd oman kentiin tarvetta varten IIma-
rinen on laatinut joukon julkaisuja ja
ohjekirjoja, mm. jo vuonna 1962 jul-
kaistiin erityinen "TEL-opas", joka si-
siiltdd kaiken eliikevakuutuksen hoi-
dossa tydnantajille ja kentdlle tarpeel-
lisen tiedon.

Ilmarisen pddkonttori sijaitsee Eeri-
kinkatu 41:ssd pari vuotta sitten val-
mistuneessa toimitalossa. Toiminta on
pitk6lle automatisoitu tietokoneiden
avulla. Hiljattain on mm. piiiisty siihen,
ettii eldkkeiden maksatus voidaan to-
teuttaa viemiilld Ilmarisen tietokoneen
valmistama magneettinauha asianomai-
siin pankkeihin ndiden tietokoneilla
edelleen kdsiteltiiv6ksi. Niin ikiiiin voi-
daan my6s tytinantajilta ottaa vastaan
tycisuhde-, palkka- ym. tietoja reikii-
kortteina. Siten on piiiisty tulevaisuutta
rakentamaan siihen suuntaan, ettii Ilma-
risen ja sen asiakkaiden tietokoneet
suoraan ihmiskiiden koskematta "seu-
rustelevat keskenddn".
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Ilmarisen vakuutuskannassa on suun-
nilleen tasan suur- ja pientytinantajien
palveluksessa olevia tytintekijtiitd. Kum-
paakin ryhmdd varten on pyritty kehit-
tdmddn omia ndille parhaiten sopivia
palvelumuotoja.

Ilmarisen hallituksen puheenjohta-
jana on vakuutusneuvos J. E. M ii n -
t y I d ja yhticin toimitusjohtaja fil.toh-
tori T. Pentikdinen.

Eliikkeet

Juoksevien eldkkeiden kanta o1i kesd-
kuussa 1969 7362 vanhuuseldkettd, 5880
tycikyvyttdmyyseldkettd ja 1549 perhe-
eldkettii. Eliikkeiden keskimddrd oli 187

markkaa kuukaudessa.
Eliikkeitii maksettiin vuonna 1968 28

milj. markkaa. Vastaavan luvun odo-
tetaan vuonna 1969 olevan 42 milj.
markkaa.

Vapaaehtoiset lisledut

Pakollista TEL-jdrjestelmdd voidaan
tiiydentiiii vapaaehtoisesti lisiiiimtillii
etuja tai muuntamalla niitd, esim.
alentamalla tai korottamalla eliikeiktiii
ym.

Ilmarisen vakuuttamista tytinteki-
j<iistd 6512 kuuluu lisdetujen piiriin.
Tavallisimmin lisdedut oli muodostettu
siten, ettii ne yhdessd pakollisen tyii-

Eltikeasiain neuvottelukunta kiisittelee tyiikyvyttiimyyseliikkeitii koskevia ns "rajatapauksia",
liihinnii tutkien, onko hakija TEL:n tarkoittamalla tavalla tyiikyvytiin sekii milloin tyiikyvyt-
ttimyys on alkanut. Neuvottelukunta on tiihEn mennessii kiisitellyt noin 85 tapausta.
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eliikkeen ja kansaneldkkeen kanssa
muodostavat 60 0/o:n kokonaiseliiketur-
van, jonka saamisen edellytyksend on
30 palvelusvuotta.

Erityisesti Ilmarisen suurtycinantaja-
asiakkaat ovat tavallisesti vakuuttaneet
lainsddtdmdt TEL-edut Ilmarisessa ja
tdmiin lisdksi yhteistoiminnassa Ilma-
risen kanssa perustaneet tydnantaja-
kohtaisen eldkesddtitin lisdetuja varten.
Tdllaisia Iisdetusdiititiitii oIi Ilmarisen
asiakkailla 124 kappaletta, ja niiden
piiriin kuuluvien ty<intekijtiiden luku
noin 23 700 henkiltiii.

Varojen sijoitus

TEl-vakuutuksenottajilla on oikeus
suorittaa vakuutusmaksunsa ns. vakuu-
tusmaksulainoina eli ns. "takaisinlai-
nauksena". Tdllaisten lainojen miiiird
oli Ilmarisessa vuoden 1968 lopussa 310
milj. markkaa eli 61 0/o koko sijoitus-
omaisuudesta. Ktiteisend suoritetuista
maksuista ja koroista, siltd osin kuin
niistii liikeni el6ke- ym. vastaisuutta
varten eliiketalletuksiin tarkoitettujen
menojen yli, oli sijoitettuina 145 milj.
markkaa normaaliehtoisina lainoina, 19
milj. markkaa yhtitin rakennuttamiin
vuokrakiinteistijihin sekd 20 milj. mark-
kaa valtion obligaatioihin.

Varojen sijoituksessa on noudatettu
Tydeldkelaitosten Liiton yhteistoimin-
nassa valtiovallan ja tydmarkkinajtir-
jestcijen kanssa laatimaa sijoitussuosi-
tusta, jonka mukaan etusija annetaan
uusia pysyviii tydpaikkoja luoviin inves-
tointeihin sekii vientiii edistiiviin tai
tuonnin kanssa kilpaileviin tuotannol-

lisiin tarkoituksiin.
Vuokrakiinteistiit sisdltdviit tiillii het-

kelld noin 300 vuokra-asuinhuoneistoa.
Lisdksi valmistui hiljattain yrittiijille
vuokrattavaksi teollisuustalo, johon las-
ketaan mahtuvan noin 500 tycipaikkaa.

Muutamia numerotietoja

Ilmarisessa vakuutettujen tycintekijiii-
den luku oli vuoden 1968 lopussa
236 000 henkilciii. Lisdksi oli asiakas-
tydnantajien palveluksesta eronneiden
tycintekijdiden eldkeoikeuksia rekiste-
rciitynd ns. vapaakirjoina 313 000 kap-
paletta. Ilmarisen vakuuttamien tycin-
tekij<iiden luku on n. 42olo kaikkien
TEl-yhti<iiden yhteenlasketusta tycinte-
kijdkannasta ja n. 31 0/o koko (siiiiti<it
ja kassatkin mukaan luettuina) TEL-
kannasta. Tyiinantaja-asiakkaiden Iuku
oli 26 000.

Ilmarisen vakuutusmaksutulo oli
vuonna 1968 117 milj. markkaa ja kor-
kotulot 29 milj. markkaa. Maksettuja
ja vastaisuudessa maksettavia eldkkeitd
varten tehtyihin talletuksiin tarvittiin
141 milj. markkaa. Ilmarisen hallinto-
kulut olivat 5,3 milj. markkaa, mikii on
4,5 0/o vakuutusmaksutuloista ja 3,6 0/o

koko liikevaihdosta (maksujen ja kor-
kojen summasta). Voitonjakona makset-
tiin ja palautettiin asiakkaille 12,3 milj.
markkaa. Tulostaseen mukainen voitto
oli 0,26 milj. markkaa, mistd osinkona
jaettiin 6 0/o:n mukaisesti 0,06 milj.
markkaa, lahjoituksena eldkevakuu-
tusta edistiiviin tarkoituksiin annettiin
0,01 milj. markkaa ja loput siirrettiin
varmuusrahastoon.
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Joht. T. Rantanen

Tyiiel5kkeen saaiia tOO OOO

Nirnilys EIEke-
turvakeskuksessa

Eldketurvakeskuksen hallitus nimitti
syyskuun 3. pnti johtajaksi osastopddl-
Iikkri Tarmo Rantasen. Hiin on ollut
laitoksen palveluksessa v:sta 1961 eli
sen perustamisesta saakka ja toiminut
yleisen osaston ptiiillikktinii.

Johtaja Rantanen on syntynyt lL. 2.

1910 Kalannissa. Aikaisemmin hiin on
ollut mm. Maalaiskuntien Liiton ja
Kansaneldkelaitoksen palveluksessa.

huuselAkkeiden lisdiintymisend. Kehi-
tystii joudutti osaltaan tuntuvasti
perhe-eliikkeiden voimaantulo vuoden
1967 alussa. Ensi vuonna eliikkeensaa-
jien lukumddrdn kasvu kiihtyy yrittd-
jien ja maatalousyrittiijien eliikelakien
tullessa voimaan. Ennakkolaskelmien
mukaan tullaan v. 1970 niiiden lakien
perusteella mytintiimdiin 20 000 uutta
eliikettii.

NykyiiSn myrinnetiidn eliikkeitii ltihes
100 kpl. pdivdssd. Seuraava sadantuhan-
nen raja saavutetaan vuonna 1972.

15

Tytieliikejiirjestelmiin eliikkeensaajien
lukumiiiird ylitti syyskuun lopulla
sadantuhannen rajan. Jdrjestelmdn
100 000:s eldkkeensaaja on konepuu-
seppii Robert P. Peekkdnen Hii-
meenlinnasta. Hiin sai vanhuuseliik-
keen.

Jdrjestelmdmme alkoi maksaa eldk-
keitii heti tyrieldkelakien tultua voi-
maan, ja alussa pddpaino oli tytikyvyt-
tcimyyseldkkeissd. Vanhuuseldkkeiden
kasvu on kuitenkin voimakkaampaa,
ja luvut ovat nyt tasoissa. Ttistd ltih-
tien kasvu tapahtuu pddasiassa van-



Ty6elSkeiSnlestel rrrE sosiaa! ilu FyanpEivillS Lahdessa

Yleisillii sosiaaliturvan pdiviII6, jotka
Sosiaalihuollon Keskusliitto ja Lahden
kaupunki jiirjestiviit Lahdessa 21.-23.
8., oli tycielSkejdrjestelmd valtion, kun-
tien, jdrjestdjen ym. mukana edustet-
tuna monella tavalla. Ohjelmaneuvos-
tossa oli jdsenenii mm. joht. H. S u n d-
berg El5keturvakeskuksesta ja hdn
osallistui mytis 22. 8. ktiytyyn paneeli-
keskusteluun sosiaalivakuutuksen ja so-
siaalihuollon vuorovaikutuksesta. Osas-

Osastopiiiillikkti Jouko Sirkesalo
Eldketurvakeskuksesta antoi sosiaali-
vakuutuksen uutuuksia esitellessiidn
ensi sijan yleisen perhe-eldkkeen toteu-
tumiselle.

Perhe-eldkelain voimaantulo on kak-
sivaiheinen, vaikkakin vaiheiden vdlid
on vain kolme kuukautta. Lokakuun

toptiAltikk<i J. Sirkesalo Eliiketur-
vakeskuksesta esitelmdi samana pei-
vdnd uutuuksista sosiaalivakuutuksen
kentdlld ja toimitusjohtaja K-J. H a l-
s a s Rakennusalan ty<ieldkekassasta so-
siaaliturvamme kehityksestii 60-luvulla.
Kummastakin esitelmiistii julkaisemme
piiiikohdat. Eliiketurvakeskus osallistui
myds pdivien yhteydessd jdrjestettyyn
niiyttelyyn.

alussa voimaantuleva osa perhe-eliike-
jdrjestelmdstd rajoittuu leskiperheiden
toimeentulon turvaamiseen eikd koske
yksiniiisiii leskiii. Orvot ja nditd huol-
tavat leskididit tulevat saamaan eld-
kettii kuolemantapauksen ajankohdasta
riippumatta. Niinpii lokakuun alussa
lain piiriin tulevat lesket ovatkin o1-

Uutuuksia sosiaalivakuutuksen kentelle
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leet leskend keskimddrin jo muutaman
vuoden.

Perhe-eliikkeeseen on oikeutettu alle
16-vuotiasta lasta huoltava leski, joka
on nainen, alle 65-vuotias eikii saa tyii-
kyvyttcimyyseldkettii. Tdllaisia leskid
on suunnilleen 25 000. Leskiiiidin elSke
on suuruudeltaan kansaneliikettd vas-
taava. Lisiiksi perhe-eliikelaki tulee
koskemaan noin 85 000 orpolasta.

Vuoden vaihteessa voimaan tuleva
toinen vaihe ei eldkkeeseen oikeutetuil-
le tuo suuriakaan muutoksia. Leskille
tulee mahdollisuus koulutustuen saan-
tiin, ja kun he vuoden ajan ovat saaneet
eliikettii, he avioituessaan saavat myii-
tiijiiisiksi jiirjestelmiiltii yhden vuoden
eliikkeet. Uusissa kuolemantapauksissa
suoritetaan eldke kuuden kuukauden
ajan aluksi perusosan ja tiiyden tuki-
osan yhteismddrdn suuruisena, vaikka
leskellii olisi tuloja enemmenkin kuin
tukiosan saanti sallisi. Ndin on kaik-
kien muidenkin leskien osalta, jos he
ovat avioituneet ennen kuin nyt kuol-
lut mies oli 60-vuotias, eivdtkd saa kan-
saneliikettii. Kuuden kuukauden jal-
keen osalta yksiniiisid leskiii piiiittyy
eldkeoikeus.

Lainsiiiitiijd on ottanut mukaan tie-
tyt ehdot tdyttiiviit yksiniiiset lesket
ryhmind ja tarvehankintaan yhdistiinyt
tuloharkinnan, joka suoritetaan yksi-
l<jittiiin. Ilmeisesti kustannussyistd on
lain voimaantulo laadittu niin, ettd ne
40 000 leske6, jotka nyt ovat 40 ja 60

vuoden viilillii ja ovat perhe-eldkelakia
odottaen kasvattaneet lapsensa yli 16-
vuotiaiksi, j66viit ilman eldkettd. Tun-
tuu silt6, ettei ndiden, lain voimaan tul-
lessa jo leskinii olevien asema kaipaisi
tarkistusta aivan yhtii suuressa mdiirin

kuin eduskunnan lausumassa toivomuk-
sessa mainittu miesleskien eldkekysy-
mys.

Kansaneliikelaitos tulee 110000:lle
perhe-eldkkeensaajalle vuoden 1970 ai-
kana maksamaan eliikkeitd n. 85 milj.
markkaa, jotka kustannetaan valtion
varoista. Perhe-eliikemenot viime vuon-
na arvioitiin muissa jiirjestelmissii n.
90 milj. markaksi.

Yrittiijtiin eldkkeiden valmistelutyii
elSkelaitoksissa ja ElSketurvakeskuk-
sessa jatkuu kuumeisena. Lakeihin liit-
tyviii asetuksia ja tarkentavia piititdk-
sid ei ole vield annettu. Vuoden 1970
kuluessa on kaikki yrittiijiit tavoitet-
tava ja eliiketurva saatava jiirjeste-
tyksi.

Maatalousyrittiijien ja muiden yrit-
ttijien eliikevakuutusta koskevat ehdot
poikkeavat monissa tdrkeissd kohdissa
toisistaan, vaikka molemmat noudatta-
vatkin yhtendisid, pddasiallisesti jo ty<i-
eldkelakien yhteydessii omaksuttuja pe-
riaatteita.

Maatalousyrittdjien eliikelaki koskee
maatilatalouden harjoittajia kahta heh-
taaria suuremmilla tiloilla sekd kalas-
tajia. Lisdedellytyksend lain piiriin tu-
lemiselle on 18 vuoden iiin tdyttiiminen
ja ettii kyseistd ammattia harjoitetaan
vdhintdiin 4 kuukautta. PerheenjAse-
nen kohdalla vaaditaan, ettd ammatista
saatava vuositulo ylittiid 500 markkaa.
Yrittiijien eliikelaissa mukaantulemisen
ikiiraja on sama, mutta tuloraja on
sama kuin TEL:ssa eli vdhintddn 230

markkaa kuukaudessa. Kummassakin
eliikelaissa eldke mddriiytyy yrittiijdnti
toimimisajan ja tytitulon mukaan, siis
samaan tapaan kuin TEl-eliikekin. Sitii
kuinka kauan henkilti on toiminut yrit-
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tdjiind ennen lakien voimaantuloa, ei
oteta huomioon eliikettii miiSriittdessd
mutta henkilciille, jotka ovat syntyneet
ennen vuotta 1927 ja toimivat vuo-
desta 1970 ldhtien eldkeikiiiin saakka
yrittiijinii, taataan tytitulosta 22olo:n
eliike. Lait eivdt koske aiemmin sat-
tuneita eldketapahtumia, toisin sanoen
sen ulkopuolelle jdiivdt 65 vuotta tdyt-
tdneet yrittiijdt sekd tycikyvyttcimyys-
eldkkeen osalta ne yrittiijtit, jotka lain
voimaantullessa ovat ty<ikyvytttimiii.
Arvioiden mukaan yrittdjiieliikejiirjes-
telmdn piiriin tulee maatalousyrittiijiii
noin 500 000 henkil<id. Muissa elinkei-
noissa arvioidaan yrittdjiii ja heitti
avustavia perheenjdsenid olevan noin
90 000 henkildii. Yhteensd lakien piiri
kiisittiiii siis neljdnneksen koko tytivoi-
mastamme. Tiistii piiristd tulee esimer-
kiksi maatalouden puolella jo vuoden
1970 aikana noin 15 000 henkikiii siir-
tymiiiin eliikkeelle.

Kun etenkin maatalousyrittdjdt val-
taosaltaan ovat hyvin itikiistd vdked,
seuraisi tdstd, ettd alalla vielii aktiivi-
na oleva vdestti saisi huomattavan va-
kuutusrasituksen kantaakseen. Niinpii
valtio on tullut jiirjestelmiin mukaan
takuumieheksi, ja niin voidaan yrittd-
jille eliiketurva tarjota samansuuruisil-
la vakuutusmaksuilla kuin keskimdiirin
TEL:ssa. Ltihinnd kai maatalouspoliit-
tisista syistii pienillii tiloilla vakuutus-
maksu maatalousyrittejille mddrAttiin
tiitiikin pienemmdksi, noin 2 0/o:ksi tyti-
tulosta, jos tulo alittaa 5 000 markkaa.
Suuremmilla tiloilla tiimiin rajan ylit-
tiivdstd tyritulosta maksu on sama kuin
muillakin yrittiijillii.

Kustannukset molempien lakien pii-
rissii yhteense ovat ensimmeisend vuon-

na noin 16 milj. markkaa. Kun kuiten-
kin eliikkeensaajien luku kasvaa no-
peasti, ovat esim. vuoteen 1975 men-
nessii eldkkeet saavuttamassa 100 milj.
markan rajan.

Asumistuki, joka vuoden alussa lii-
tettiin kansanelAkejtirjestelmiiiin, mer-
kitsee huomattavaa lisdystd pelkiin
kansaneldkkeen varassa eliiviin viies-
ttinosan tuloihin. Asumiskustannukset
ovat eliikkeensaajalla keskimddrin noin
kolmannes kaikista menoista, mutta
vaihtelevat suuresti. Eliikejiirjestelmii-
komitea piiiityi esittdmddn asumistukea
kiireellisimmdksi korjaukseksi kansan-
eliikejdrjestelmddn. Osa vuokrasta on
jiitetty edunsaajan omalle kustannuk-
selle. Kalleimmalla paikkakunnalla,
esimerkiksi Helsingissii, asumistuki on
80 0/o siitd vuokran osasta, joka ylittdd
55 markkaa kuukaudessa yksin6iselld
henkil<iliii. Ja suurin yksiniiiselle mak-
settava asumistuki siell5 on 132 mark-
kaa kuukaudessa, jos asumiskustannuk-
set ovat viihintddn 220 markkaa kuu-
kaudessa. Asumistuki maksetaan tiiysi-
mdeirdisend vain niille, joilla kansan-
eldkkeensii lisiiksi on vdhdn tai ei ol-
Ienkaan muita tuloja. Samassa yhtey-
dessii tukilisdn nykyinen portaittainen
tuloharkinta on muutettu portaatto-
maksi. On arvioitu, ettd tuen piiriin
tulee noin 60 000 eldkkeensaajaa, joista
piiiiosa asuu vuokralla. Jdrjestelmdstd
on arvioitu aiheutuvan kustannuksia
vuosittain noin 60 milj. markan verran.
Asumistuen kustantamiseksi tytinanta-
jien vakuutusmaksu nousee yhden seit-
semdnneksen eli 2 o/o:ksi palkoista ja
vakuutetun vakuutusmaksu kuudes-
osallaan eli 1,75 penniksi verotiyriltd.
Lisiiksi kunnat suorittavat asumistuki-
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menoista Kansanel6kelaitokselle puolet
eli noin 19 milj. markkaa. Perhe-eldk-
keen saajien asumistukikustannukset,
noin 2 milj. markkaa, suoritetaan val-
tion varoista.

Samaan pakettiin edellisten uutuuk-
sien kanssa liittyivitt kansaneldkejdr-
jestelmdn parannukset, joilla eliikettd
laskettaessa osa puolison tyritulosta jti-
tetddn huomioon ottamatta, tavallaan
hdnelle omaan kiiyttiidn, sekd osa kiin-
teistdeliikkeestd eli syytingisii samoin
tehddiin etuoikeutetuksi. Uutuutena on
mycis Kansaneldkelaitoksen maksetta-
vaksi tullut lapsen hoitotuki avutto-
malle 3-16-vuotiaalle Iapselle. Tuki
vastaa mddrdltddn kansaneliikkeen hoi-
tolis65, joka nykyisin on 92 markkaa
kuukaudessa. Vuoden alusta arvioidaan
olevan noin 5 000 tuen saajaa. Niimii
parannukset ovat kustannuksiltaan vuo-
sittain n. 25 milj. markkaa.

Tiimdn vuoden uutuuksien yhteis-
mddrii on kustannuksiltaan yii 200 milj.
markan luokkaa. Ne tdydentdvdt kau-
niisti 60-luvulla tapahtuneen kehityk-
sen, jossa suurimmat uutuudet ovat oI-
leet tytieliikejiirjestelmd ja vastaavat
muutokset kunnallisella ja valtion sek-
torilla, sairausvakuutusjdrjestelmii se-
kd kansaneliikejiirjestelmdn parannuk-
set.

Tycieliikejiirjestelmd (TEL ja LEL)
tuli voimaan 1962 ja sitii on sen j51-
keen useaan kertaan parannettu. Van-
hojen ikdluokkien eliikkeitii korotettiin
ensin vuoden 1965 alussa ja uudelleen
tdmdn vuoden alussa voimaantulleilla
muutoksilla. Samassa yhteydessd tycit-
tcimyysaika tavallaan rinnastettiin tytis-
sdoloaikaan TEL- ja LEl-eliikkeissd.
Perhe-eliikkeet tulivat mukaan vuoden

1967 alussa. Nykyisin jdrjestelmiin elii-
kemenot ovat noin 200 milj. markkaa
vuodessa. Kunnallisella ja valtion sek-
torilla on omaksuttu monia TEL:n piir-
teitd, kuten eldketurvan koskematto-
muus tydpaikkaa vaihtaessa ja eliikkei-
den palkkaindeksisidonnaisuus.

Sairausvakuutusjdrjestelmd tuli voi-
maan kahdessa vaiheessa vuosina 1964
ja 1967. Nykyisin jdrjestelmiin menot
ylittdviit kai 400 milj. markkaa vuo-
dessa. Pienehktijii teknillisid parannuk-
sia on juuri tehty useita, yhteensd noin
5 milj. markan arvosta.

Kansaneliikejiirjestelmdd on paran-
nettu vuonna 1964 avuttomuuslisilld,
joita tiillii hetkellti maksetaan noin 50
milj. markkaa vuosittain, ja vuonna
1966 tukilisillii, joita nykyisin on 80
milj. markan verran. Perusosat ovat
60-luvulla reaaliarvoltaan kaksinker-
taistuneet ja tukiosat nousseet yhdellii
viidenneksellii.

Asetuskokoelman mukaan esim. vuo-
den 1968 aikana luotiin uutta sosiaali-
vakuutuksen kenttddn kaikkiaan yli 70
lailla, asetuksella tai pii5tdksellii. Niiistii
on jo mainittu valtion perhe-eliike, joka
koskee noin 210 000 valtion virkamiestd
ja tyiintekijiiii, sekii TEL-jiirjestelmiin
parannukset. Rintamasotilaiden ylimiiti-
riiisten sotaeldkkeiden maksaminen al-
koi sinii vuonna yhden miljoonan mar-
kan miiiiriirahan puitteissa. Kansainvd-
lisiii kysymyksiii on mytis kdsitelty ja
tehty eri maiden kanssa vastavuoroisia
sopimuksia. Todettakoon niiistd, ettii
viimeksi ilmestyneen tilaston mukaan
Yhdysvaltojen OASDHI-jerjestelmd
maksoi helmikuussa 1968 Suomeen
eliikkeitii 765 eliikkeensaajalle liihes
290 000 markkaa kuukaudessa.
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Sosiaalitunvarnrne kehitys I 96O-luwulla
Toim.joht. Karl-Johan Halsas totesi
esitelmdssiidn, ettd 60-lukua voidaan
hyviillii syyllii kutsua sosiaalipolitiikan
vuosikymmeneksi, sill6 sitd ennen so-
siaaliturvamme sai kehittyii sattuman-
varaisesti ja ilman ennakkosuunnitel-
mia. Sosiaalipolitiikan johdonmukaista
kehittdmistd varten Sosiaalipoliittisen
yhdistyksen toimesta muodostettiin v.
195? prof. Pekka Kuusen johtama neu-
votteluryhmii, jonka tuli laatia koko-
naissuunnitelma maamme sosiaalipoli-
tiikalle alkavalla vuosikymmenelld.

Tiihiin saakka kehitys oli sosiaalipoli-
tiikan alalla kohdistunut liihinnd perhe-
politiikkaan ja vanhuus- ja tyrikyvyt-
ttimyyspolitiikkaan. Kaikkiaan oli so-
siaalisten tulonsiirtojen osuus nettokan-
santulosta vuosikymmenen vaihteessa
liihes 11 prosenttia. T6std se on noussut
noin 17 prosentiksi nykyddn, ja vuonna
1970 sosiaalimenojen osuus nettokan-
santulosta nousee ennusteen mukaan
18 prosenttiin. Nykyinen 17 prosenttia-
kin edustaa kansainviilisestikin tarkas-
teltuna melko korkeata tasoa.

Sosiaalipoliittisen neuvotteluryhmdn
ryhtyessd pohtimaan maamme tervey-
denhuoltopolitiikan kehitystii 60-luvul-
la, se ensi tciikseen totesi, ettd tervey-
denhuoltomme oli muihin Euroopan
maihin ja varsinkin pohjoismaihin ver-
rattuna varsin takapajuista. Ryhmdn
laatiman suunnitelman mukaan ensi-
sijaisena tehtdvdnd tuli olemaan ter-
veydenhoidollisen kokonaisotteen kehit-
tdminen, toisena lddkdrihenkil<ist<in li-
sddminen. Kun Iddkdripula olisi tyy-
dyttiiviillii tavalla ratkaistu, olisi to-
teutettava koko vdestticin kohdistuvat

terveystarkastukset. Edelleen suunni-
telmassa oli apteekkilaitoksemme tut-
kiminen ldiikkeiden myyntiorganisaa-
tion uudelleen jiirjestdmistii silmiillii
pitiien. Ldheisesti tdhdn liittyviinii oli
neuvotteluryhmiin ohjelmassa sairaus-
kustannusten tasaus. Yleiseen sairaus-
vakuutusjiirjestelmddn oli ryhmiin mie-
lestd taloudellisia edellytyksiii vasta
60-luvun puoliviilissii.

Nykyisen sairausvakuutuslain siititii-
miseen johtanut kehitys alkoi, kun v.
1955 asetettu, fil.maisteri Tauno J y I-
h d n komitea sai valmiiksi mietintcinsd
v. 1959. Sairausvakuutuslaki hyviiksyt-
tiin heindkuussa 1963 ja astui voimaan
kahdessa vaiheessa siten, ettd ensim-
mdinen tuli voimaan 1. 9. 1964 ja toi-
nen 1. 1. 1967. Jiirjestelmdn rahoitta-
miseen osallistuvat valtion lisdksi va-
kuutetut itse sekd tydnantajat.

60-Iuvun sosiaalipoliittiset uudistuk-
set eiv6t kuitenkaan rajoitu tdhdn, sillii
tete vuosikymmentii voidaan kutsua
myds eldkepolitiikan vuosikymmeneksi.

Kun Kuusen johtama neuvotteluryh-
md laati suunnitelmaa maamme eldke-
politiikan kehittdmiseksi, varsinaiseksi
ongelmaksi todettiin se, miten ty6ky-
kynsd menettdneiden kulutustuki olisi
muuttuvassa yhteiskunnassa jdrjestet-
tiivd. Oman erillisen kysymyksensd
muodostivat lisiiksi perhe-eliikkeet. To-
dettuaan v. 1957 kansanelSkeuudistuk-
sen erittdin tervetulleeksi toimenpiteek-
si, neuvotteluryhmii samalla kritisoi
sen tavoitteena ollutta elSkkeiden tasa-
suuruutta. Ryhmdn mielestii ansiosuh-
de-eldkkeet muodostivat tasasuuruisia
eldkkeitii huomattavasti kehityskelpoi-
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semman eliikejiirjestelmdn. Saavutettu-
jen kulutusmahdollisuuksien tutkimista
pidettiin ehdottomana edellytyksenii
eltikejiirjestelmdn edelleen kehittdmi-
selle. Kiirellisend ryhmii piti myds yh-
teniiisen kokonaiseldkejiirjestelmdn ra-
kentamista. Tdmd tuli toteuttaa tasa-
suuruisten perusekikkeiden ja ansioihin
suhteutettujen lisdeliikkeiden muodossa.

Vuoden 1957 suuren kansanelSkeuu-
distuksen jiilkeen maamme eldkepoli-
tiikka keskittyikin ansioeldkejdrjestel-
mdn luomiseen. Tydeliikelait perustui-
vat yksityiseen lakialoitteeseen ja ra-
kentuivat Teivo Pentikiiisen joh-
taman eliikekomitean ehdotusten va-
raan. Ehdotus kdsiteltiin eduskunnassa
poikkeuksellisen nopeasti.

Tytieliikelait, TEL ja LEL, astuivat
voimaan heiniikuussa 1962. Niiden pii-
riin tuli kuulumaan toista miljoonaa
tyrintekijAii eli jokseenkin neljiinnes
kansastamme. Kun lisiiksi jdrjestelmdn
piirissd mytinnetyt sekd vanhuus- ettd
tycikyvytt<imyyseliikkeet jo hyvin pian
lakien sddtdmisen jiilkeen muodostui-
vat kansaneliikkeitii korkeammiksi, la-
kien merkitys eliikejiirjestelmdmme osa-
na lienee kiistaton. Lakeja on niiden
sddtdmisen jtilkeenkin jatkuvasti. ke-
hitetty ja niiden antamaa elSketurvaa
parannettu. Viimeisin uudistus tehtiin
tiimiin vuoden alussa, jolloin elSkkei-
den viihimmiiistasoksi mddr6ttiin idstd
riippuen 16-22 prosenttia eldkkeen pe-
rusteena olevasta palkasta.

Yleisen tytieliikejiirjestelmdn toteut-
taminen antoi sysiiyksen mycis kuntien
ja valtion eliikejiirjestelmien uusimiseen
ja tiiydentiimiseen. Mytis kirkon eldke-
Iaki tuli voimaan v. 1967. Kaikki ndmii
eliikelait noudattavat eldkkeiden ja

eldkeoikeuden muodostumisen suhteen
jokseenkin samoja periaatteita kuin
TEL.

Kansaneldkkeen kaltaista, viihim-
mdistoimeentulon turvaavaa perhe-eld-
kettd meilld ei sitd vastoin vield ollut.
V:n 1968 Iopulla eldke pddtettiin mydn-
tdd, aluksi tasaeldkkeend. Laki astuu
voimaan kahdessa vaiheessa 1. 10. 1969
alkaen. Ensi vuoden alusta sen piiriin
kuuluu koko kansa.

Yksi suuri puute eliikejdrjestelmds-
sdmme kuitenkin yhe oh. Ansioihin
suhteutettu lisdeldketurva puuttui vield
yrittdjdvdesttiltii. Kysymyksen teki vai-
keaksi varsinkin se, ettd yrittAjdviies-
trimme koostuu mitd erilaisimmista ai-
neksista. Erityisen vaikeaksi muodos-
tui kysymys eliikkeiden rahoittami-
sesta. Kysymys ratkaistiin porrasta-
malla maatalousyritysten vakuutus-
maksu. Erotuksesta huolehtii valtio.
Muu yrittiijdvdestci vastaa sitd vastoin
kokonaan omien eliikkeidensd rahoitta-
misesta. Kun yrittiijiieltike tulee voi-
maan ensi vuoden alusta, eldkejdrjes-
telmdmme niiyttiiii kokonaisuudessaan
jokseenkin tiiydelliseltii.

Ennen lomalle liihtiiti6n keviiiillii
eduskunta sai kiisiteltiivdkseen ns. so-
siaalipaketin, johon sisiiltyivdt mm. la-
kiehdotukset kansaneldkkeeseen suori-
tettavasta tukilisiistii ja asumistuesta.
Eduskunta hyviiksyi lait viimeisinii is-
tuntopiiivinddn, joten nekin tulevat voi-
maan ensi vuoden alusta. 60-Iuvun eld-
kepolitiikka oli saanut viimeisen si-
lauksensa.

Jos tetd eliikepoliittista kehitystii
verrataan niihin tavoitteisiin ja suun-
taviivoihin, jotka sosiaalipoliittinen
neuvotteluryhmii sille antoi vuosikym-
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menen alussa, tulokset nAyttdviit erin-
omaisilta. Tdmd ei kuitenkaan merkitse
sitd, ettii eltikepolitiikan aika olisi ohi.
Tosiasiahan on, ettd elSketurva on san-
gen erilainen riippuen siitd, minkii eld-
kelain alaisuuteen kukin kuuluu. E1iike-
turvan tulisi olla suhteellisesti yhtd
suuri kaikille. Toinen mitd pikimmin
korjattava seikka koskee eliikejiirjes-
telmSmme koordinoimista. Se olisikin
asetettava ensimmdiseksi tavoitteeksi
hahmoteltaessa eliikepolitiikan kehitys-
td maassamme tulevalla vuosikymme-
nellii.

Vdhemmdn huomiota ndyttdd saa-
neen osakseen perhepolitiikka. Sen epd-
vakaisuuteen ja suunnittelemattomuu-
teen kiinnitti huomiota mytis sosiaali-
poliittinen neuvotteluryhmii. Perhepo-
liittiset tulonsiirrot ovat v:sta 1960
v:een 1967 kasvaneet vain hiukan run-
saalla 12 prosentilla, mikii on huomat-
tavasti vdhemmdn kuin vastaava ke-
hitys sosiaalimenojen osalta kokonai-
suudessaan.

Samantapainen on ollut muidenkin
sosiaalipolitiikan haarojen kohtalo.
Tyrillisyyden kannalta merkittiivid ovat
tosin olleet v:n 1961 alusta voimaan
saatu tydnviilityslaki seka paria vuotta
myrihemmin aikaansaatu ty<illisyyslaki.
Tiitttiin pyrittiin mytis ammattiliittoihin
kuulumattomien tycintekijtiiden asemaa

parantamaan siiiittimiillS laki ty6ttci-
myyskorvauksesta. Tytivoimapolitiikka
onkin todenndkciisimmin se sosiaalipo-
litiikan haara, johon 70-luvulla kiin-
nitetddn eniten huomiota. Kysymykseen
tulevat epiiilemdttd tycisopimuslakien
uusiminen ja tycittcimyysvakuutusjdr-
jesteimiin luominen.

70-luvulle siirryttiiessii huomio on
kiinnitettiivd erikoisesti niihin sosiaali-
politiikan lohkoihin, jotka kuluneella
vuosikymmenelld ovat jddneet kehityk-
sestd enemmiin tai vrihemmdn syrjdiin.
Niinpd esim. Iapsiperheille annettava
kulutustuki on pyrittiivii nostamaan
vdhintddn sille tasolle, jolla se oli 50-
luvun alkupuolella. Ldheisesti perhe-
politiikkaan tiittyy asuntopolitiikka.
Huomiota tulisi kiinnitttiS myris viih-
tyisien perheasuntojen rakentamiseen
sellaisin kustannuksin, ettii lapsiper-
heet pystyviit niissd mytis asumaan.
Terveydenhuoltopolitiikkaan on 60-lu-
vulla kiinnitetty huomiota suhteellisesti
eniten. Sairausvakuutusjiirjestelmiid
pittiisi silti pyrkiii yksinkertaistamaan
ja se tdytyisi voida koordinoida ny-
kyistii paremmin muiden sosiaaliva-
kuutuslajien kanssa. Alkavan vuosi-
kymmenen avainsanaksi niiyttiiiikin
muodostuvan "koordinointi", ja sitii
tarvitaan mytis elSkepolitiikassa.
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MUUALLA TUTKITTUA

Henkil6tunnuksisla

Viime vuosikymmenind tapahtunut tie-
tokoneiden kiiytrin yleistyminen on luo-
nut voimakkaan yhteisty6n tarpeen eri
tietojenkiisittetijciiden kesken. Tdrked
kysymys on yhtendisen yksilciintijdrjes-
telmdn kehittdminen, mik6 helpottaisi
konekielistii tietojensiirtoa ja siten vd-
hentiiisi tycimiiAriiii ja lisiiisi siirron
nopeutta ja varmuutta. Meilld Suo-
messa tdllaiseksi jiirjestelmiiksi on
muodostumassa viiestcirekisteritunnus
(Asetus L72164), joka on sosiaaliturva-
tunnuksena sairausvakuutuskortissa ja
useimmilla tycieliikekortissa numerona.
On tutkittu myds vastaavan juridisia
henkil<iitii koskevan jdrjestelmdn luo-
mistal).

Itdvaltalainen professori Karl-Heinz
Wolff on esittdnyt sikdliiisen sosiaali-
vakuutuksen tarpeita silmiillti pitden
vakuutusnumeron muodostamisjiirjes-
telmdn2), jossa samoin kuin Suomessa
on liihtiikohdaksi otettu syntymdaika.
Se esitetiiiin muodossa, jossa kaksi en-
simmiiistd numeroa ovat syntymdpiiivd,
kaksi seuraavaa syntymiikuukausi ja

1) ATK-tunnustoimikunnan mietintii (Ko-
miteamietintti 1968:B 94).
2) Soziale Sicherheit, numero 5,21. 5. 1969.

kaksi viimeistd vuosikymmen ja vuosi.
Samana pdiviind syntyneet erotetaan
toisistaan juoksevalla numerolla, joka
on miehilld pariton ja naisilla parilli-
nen. Lisdksi kuuluu numeroon tarkis-
tusmerkki.

Jos syntymiiaika edellii esitetyssd
muodossa aloittaa vakuutusnumeron, on
huomattava osa niistd nolla1la alkavia.
Tiitii Wolff pitiiii epiitarkoituksenmu-
kaisena, koska etunolla saattaa hel-
posti jiiiidii merkitsemdttti. Tiistii syystii
hiin katsoo paremmaksi aloittaa juok-
sevalla numerolla ja tarkistusmerkilld.
Kysymykseen tulevat tietysti vain luvut
100-999. Voidaan mainita, ettei meilld
ole havaittu nolla-alkuisuuden aiheut-
tavan virheitii.

Koska syntymiivuosi on merkitty vain
kahdella numerolla, ei siitd ilmene vuo-
sisata. Eri sataluvut erotetaan juokse-
vasta numerosta, joka annetaan paril-
lisella vuosisadalla syntyneille nouse-
vasti 100:sta alkaen ja parittomalle las-
kevasti 999:std alkaen. Nyt, kun 1800-
luvulla syntyneille tarvitaan vain vdhiin
vakuutusnumeroita, voidaan tiitd me-
nettelyd hyvin soveltaa, mutta tulevai-
suudessa saattavat numerot joissakin
poikkeustapauksissa loppua. Tiimin
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vuoksi ehdottaa Wolff kaikkien 100

vuotta tdyttdneiden kohdalla vakuutus-
numeroon erikoismerkintiid, jolloin nor-
maalit numerot saadaan nopeammin
uudelleen kiiyttricin.

Tarkistusmerkki lasketaan huomatta-
vasti meilld kiiytdssd olevasta poiketen.
Kutakin vakuutusnumeron merkkiA
(paitsi tarkistusmerkkid) kohden on
valittu kiinted luku, jolla kyseinen
merkki kerrotaan. Niiin saadut tulot
lasketaan yhteen, summa jaetaan yhdel-
ldtoista ja jakojiiiinncis otetaan tarkis-
tusmerkiksi. JakojSdnncis voi olla mikd
tahansa luvuista 0, l, 2, . . ., 10. Koska
tarkistusmerkki on yksipaikkainen, ei
lukua 10 voida kiiyttiiii. Tiimti v6lte-
tiiiin siten, ettii kaikki ne juoksevat
numerot, jotka johtavat tiihiin tar-
kistusmerkkiin, jtitetdiin kiiyttdmdtt6.
Luonnollisesti tdmd vdhentiiii sallittujen
numeroiden mddrdd noin yhdennelld-
toista osalla eli 81-82 numerolla. Kun
vuosisata lisiiksi ilmaistaan juoksevalla
numerolla, jdd kummallekin sukupuo-
leIIe erikseen kutakin syntymdpiiivdd
kohti vain noin 200 numeroa.

Kiinteiden kertoimien sopivalla va-
linnalla on pyritty kiytdmddn tavalliset
virheet. Kun kertoimet ovat yhdellii-
toista jaottomia, havaitaan, jos yksi
vakuutusnumeron merkeistd on virheel-
linen. Kahden numeron vaihtuminen
keskeniidn paljastuu, kun kaikki kertoi-
met ovat keskendiin erisuuret. Ehdot on
tiiytetty, kun valitaan kertoimiksi luvut
L. 2. 3, . . . , 9. Niiiden jiirjestyksen va-

1) Tarkistusmerkkijdrjestelmien modulo l0
tehokkuudesta on Huovilan esitys Tie-
tokoneyhdistyksen julkaisussa ATK:n Tie-
tosanomat n:o 3/1969.

linnalla voidaan vielii ldytiiii virheitd,
jotka johtuvat lukujen ddnteellisestii
samankaltaisuudesta, kuten 13 ja 30, 14
ja 40 jne. Wolff pddtyy lukujonoon 3,
7, g, 5, 8, 4, 2, 1, 6,'joka paljastaa
kaikki edellii mainitut virhetyypit,
mycis sen, ettii tarkistusmerkki itse on
virheellinenl).

Jdrjestelmdd selventdnee parhaiten
esimerkki. Olkoon 23. 3. 1932 synty-
neelle miehelle annettava ensimmdinen
mahdollinen juokseva numero 265.
Edellii esitetyt kertoimet antavat sum-
man

2+7 6+9
3+4 0+2
2 : L48,

joka jaettuna yhdelldtoista on 13 5/11.
Jakojddnntis on siis 5 ja vakuutusnume-
roksi saadaan lukusarja 2655230332,
missd kaikki 10 merkkid kirjoitetaan
perdkktiin.

Kun otetaan huomioon juoksevien
numeroiden alkaminen 100:sta ja tar-
kistusmerkkiin 10 johtavien numeroi-
den hylkddminen, voidaan laskea, ettii
juoksevan numeron saa 23. 3. 1932 syn-
tynyt 73. mies. Tdmd vastaa meiddn
sosia alitu rvatunnusj drjestelmiissiimme
numeroa 147, joten vastaava tunnus on
230332-1478. Niiiden numeroiden ver-
tailussa kiinnittiiii heti huomiota mer-
kintatapa. Kaikkien kymmenen nume-
ron kirjoittaminen periikkdin ilman
mitiiiin jaksotusta lisiiii varmaankin vir-
heitii, joissa esim. yksi numero jiiii mer-
kitsemdttd. Vdliviivan kdytt<i lisiiii kir-
joitettavien merkkien mdiiriiii, mutta
esim.tietokoneen sisdisestd esityksestii
se voidaan hyvin jiittiid pois, ja tiiltii
kannalta molemmat numerojdrjestelmdt
ovat samanarvoiset.
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Maatalous-
ynittEiiien
elSkelaitos

Maatalousyritttijien eldkelaitoksen pe-
rustava toimenpide suoritettiin heinS-
kuun 30. pnd, jolloin Eldketurvakeskus
asetti eldkelaitoksen valtuuskunnan.

Valtuuskunnan kokoonpano

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi nimet-
tiin agr. Veikko Ihamuotila ja va-
rapuheenjohtajaksi toim.joht. Markku
K a i k k o n e n. Valtiovarainministericin
nimedmind jdsenind kuuluvat valtuus-
kuntaan valtiosiht. PauI Paavela,
varamiehendAn osastop. Jukka W a 1-

lenius, ja osastoP. Martti Miien-
pdii (vanh. hall.siht. Seppo Sippola),
ja sosiaali- ja terveysministeritin ni-
medmdnd varat. Vilho JdPPinen
(kans.ed. Veikko J. Rytk tj n en)' Val-
tuuskunnan muut jdsenet on nimetty
maatalousyritttijien eldkelain piiriin
kuuluvien henkildiden taloudellisia etu-
ja valvovien edustavimpien jiirjestdjen
ehdotusten mukaan: Mv. Lauri H e i t-
to (tal.neuvos A. F. Sihvola). mv.
Jorma Vtiiindnen (mv. Paavo Ves-
terinen) mv. Vdin<i Pdrndnen
(mv. Johannes Lif Iiinder), mv. Erk-
ki Maihkila (mv. Veikko Piirai-

nen), mv. IJuno Paaso (mv. Martti
Kallio), tal.neuvos Ilmari Vaissi
(toiminn.joht. Kauko Salovaara),
mv. Aarne Pulkkinen (mv. Aimo
L a i h o), hedelmdnviljelijii Ilmari L i n-
n a (mv. Onni O k s anen), agrol. Tors-
ten Ttjrnroos (mv. Alfred Sjti-
blom), mv. Birger Hiiggqvist (agr'
Ola Rosendahl), siht. Bernt Jo-
hansson (siht. Robert Herdin)
sekd toiminn.joht. Timo Keskilii
(kalastaja Veli L i n d s t r 6 m).

Hallitus

Eliikelaitoksen hallituksen puheenjoh-
tajaksi Eliiketurvakeskus on nimittS-
nyt toiminn.joht. Heikki H a av i s t o n
ja varapuheenjohtajaksi toim.joht. J'
E. N i em e n. Valtiovarainministeriti on
nimennyt edustajikseen hallitukseen
ministeri Jussi Linnamon ja vanh.
hall.siht. Lasse Sinivirran sekd

heidiin varamiehikseen toim.joht. I1-
mari Lavonsalon ja apul.os.piiiill'
Pentti AaItosen. Sosiaali- ja ter-
veysministerion edustajaksi hallituk'
seen on nimetty ministeri Juho P a r-
tanen ja hdnen varamiehekseen hall'
neuvos Ensio Salonen. Heiddn lisdk-
seen hallitukseen kuuluu kuusi valtuus-
kunnan valitsemaa jiisent6.

Valtuuskunnan ja hallituksen toimi-
aika kestiid v:n 1971 loPPuun.

Toimitusjohtaja

Maatalousyrittdjien eliikelaitoksen toi-
mitusjohtajaksi Iaitoksen hallitus va-
litsi 6.8. maanvilj. Martti Rahnas-
t o n, Ilmajoelta.
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Tietoia tY6el5kkeen saaiista
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ia LEL-eIii-
kelaitosten mytintdmien 30. 6. 1969 voimassa olevien eldkkeiden lukumdiirdt ja
ekikkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset'

Yanhuuselikkeet

Eldkkeen mYtintdjd
El5kkeensaajia Keskimdiir. eldke mk/kk

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Kaikki

El5kekassat
EliikesiiStitit

10 364
899

4 147

9 006
I 275
2 506

19 3?0
2 174
6 653

260
304
290

134
138
t37

202
206
232

LEL-eldkelaitokset
15 410
10 125

L2 787
862

28 t97
10 987

27L
100

135
73

209
98

TAiEi Edetekelaitokset 25 535 13 649 39 184 203 131 178

TyiikyvyttiimYYselikkeet

Eldkkeen mYtintdjd
Eldkkeensaajia Keskimiidr. elSke mk/kk

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Kaikki

Eldkekassat
Eliikesiiiiticit

8 368
618

2 575

7 977
770

1 668

16 345
1 388
4243

274
269

L23
t42
149

179
201
222
188
111LEL-eliikelaitokset

11 561
t6 247

10 415
1 385

21 976
t7 632

242
114

128
80

Katkki E6elakelaitokset 27 BOB 11 800 39 608 167 t23 154

Vanhuus- ja tviikvvvttiimvvseliikkeet

Eldkkeen mYtintiijd

Eliikekassat
Eldkesiidti6t

ElSkkeensaajia Keskimddr. eldke mk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Kaikki

191
204
228

L32
77

200
106
166

18 732
1 517
6 722

16 983
2 045
4 t74

35 715
3 562

10 896

248
292
282

LEL-eliikelaitokset
26 971
26 372

23 202
2 247

50 173
28 619

259
109

-fiffi Wdetekelaitokset 53 343 25 449 78 792 184

Liseksi edellisiste sai rEl-useelekette 636 vanhuusetekkeensaajaa keskimeerin 433 mkikk ja 397

lvoT.v"vito-wieiafieensaaiaa keskimeerin 303 mk/k'

Perhe-eliikkeet

Eldkkeen mYtint6jd

Edellisiin keskimeerlin siseltymettomien, TEL-Iiseetuien mukaisten. perh-e-elekketden lukumHera
;ii"lid'$ iiEiiiiiiiaail-as4'Hiiikii: iti;'i"jei mtilaiiti"perhe-elaketta aai 33? Ieskea ja 353 lasta'

EHKK.
lukum.

I(eskim.
eldke

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket I Lapset Yhteensii
6 653

558
2 013
I 224
6 271

15 495

Eldkekassat
EliikesSiitiiit

972
332
3541

190
218
198

756
283
3101

2 897
275
703

LEL-eliikelaitokset
5 658
3 069

193
o,

5 349
9122 3

875
3s9

.ait<Xi tvOeUkelaitokset 158 | o zor 7 234

t6

-Elakevakuutusyhtitjt

kevakuutusYhti6t . . . . .

- f f liXevakuutusYhtitit

Naiset
-Er-atevatuutusyhtitit 129

139
t42

t27



Tiedotr.rsvihko ynitt5iien el5kelaista

English Sutrrrrraries

Eliiketurvakeskuksessa laaditaan par-
haillaan yrittiijille tarkoitettua tiedo-
tusvihkoa, jossa kiisitelldiin muun
muassa yrittiijien elSkelain peruspe-
riaatteita, soveltamispiiriii, eliike-etuja,
vakuutuksen jeirjestiimistii sekd eldk-

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 9/69 koski v:lta 1968 suo-
ritettavaa lopullista maksua Eliiketur-
vakeskuksen kustannusten korvaami-
seksi. Se jaettiin kaikille TEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-

The editorial
(On pages 3-4)
deals with economic stabilisation and social
security. It states that the past summer and
this early autumn have been important for
incomes policy decisions. The labour market
organisations renewed the Stabilisation
Agreement and the Government presented
the 1970 Budget Bill. Many details are still
open, but the main lines have been drawn.
The share of social security in this scheme
has been the subject of public debate fo-
cused on the issue of whether social welfare
has fal1en behind general development or
perhaps has even grown.

The increase in social expenditure in 1970
will set a new record. In real terms it willbe the highest ever in Finnish history.
According to a prognosis published by "So-cial Review" (Sosiaalinen Aikakauskirja),
the growth of social expenditure in 1970
will be 350 million marks. Add to this the
sum foreseen in new legislation since this
estimate was made and we get the sum 450
million marks. This means that our social
outlays in 1970 will be 18.4 per cent of the
net national income. Our level of social
expenditure is thus high by international
standards.

The greatest part of the rise in social

keiden hakemusmenettelyii. Vihko val-
mistunee lokakuun loppuun mennessa
ja on saatavissa mycis ruotsinkielisend.
Tiedotusvihkoa voi jo nyt tilata Eliike-
turvakeskuksesta (postittamo).

toksille.
Yleiskirjeessii n:o 10/69 kdsiteltiin

rekisterriimiskelpoisia lisiietuja. Jakelu
sama kuin edelld.

outlays arises from the increase in pensions.
This is the result of pension laws passed
during the 1960s which have increased pen-
sions year by year and, of course, the in-
creasing number of pensioners. The change
has been most pronounced in the employ-
ment pension system which now covers
more than 100,000 pensioners. The full im-
pact of survivors' pension which has been
added to the national pensions system will
not be felt until 1970 when it will add con-
siderably to pension protection. Pensions for
the self-employed and dwelling supports are
two more new features of national pensions
Iegislation. It is precisely these two laws
that Dr Terho Pulkkinen considers to be
most urgentiy needed. Dwelling supports for
pensioners benefit just those pensioners who
are in the greatest need of help. If we take
into account voluntary pension insurance,
the total sum of pensions paid in Finlandin 1970 wiII be about 2,500 million marks,
which is roughly every twelfth mark of net
national income.

The opinion has already been expressed
that the incomes policy decisions for 1970
neglect social security. But this can be re-
butted if the matter is viewed as a whole
and we remember both the new pension
laws and the automatic enlargement of the
scope of the old legislation. A progressive
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social policy is a sound incomes policy
which benefits those who need it most.

Effect of unemployment on pensions
(Article on pp. 5-6)
Regulations to eliminate the reducing effect
of unemployment on pensions were issued
at the beginning of 1969. The most important
is the ruling that a special unemployment
supplement must be added to the pension
for the days during which the insured has
received unemployment assistance from the
unemployment fund. This addition is gener-
ally equal to the pension sum that would
have accrued if the beneficiary had been at
work for this period of time. The reform
was implemented by incorporating a new
paragraph in the employees' pension act and
amending a couple of other paragraphs.
Three examples are given.

Legal protection of the recipient of a pension
(Article on pp. 7-9)
The writer states that the legal protection
offered by the employment pension system
is cheap. The beneficiary has the right to
lodge a complaint as his actual means of
appeal. If he is dissatisfied with the deci-
sion, he can submit an appeal in writing
to the pension board within 30 days. The
pension board is the first instance of appeal.
An appeal from there lies with the insu-
rance court. The applicant for a pension
can also request the pension institute that
dealt previously with his case to re-consider
its decision. This avenue can be used if the
ruling was based on an incorrect or ina-
dequate statement or was obviously not in
accord with the law. There must, however,
be legal grounds for the request for re-
consideration. The author draws attention
to the point that a ruling must be given
on a request for re-consideration and that
a direction on appeal must also be attached
to it. The procedure may increase the work
load of those responsible, but it increases
the pensioners' legal protection. Re-consi-
deration of a pension case is known also
under the State Pension Act.

Implementation of pensions for the
self-employed
(Article on page 10)

The article reports on the large amount of
work that has still to be done at various

Ievels before the end of the year to ensure
that the pension acts for farmers and other
self-employed are implemented smoothly at
the beginning of 1970. The current phase of
these preparations is reviewed.

Presentation of employment pension
institutes

continues on p. 11 in this issue with a re-
port on a large pension insurance company.
The article describes the birth, background
and organisation of the company and gives
numerical data on its activity and invest-
ment of funds.

Appointment at the Central Pension
Security Institute
(On page 15)

Mr Tarmo Rantanen, chief of the gene-
ral department of the Central Pension
Security Institute, was appointed manager
on September 3. He has been employed by
the Institute since its establishment.

Recipients of employment pension 100,000
(Article on page 15)

The number of recipients of employment
pensions passed the 100,000 mark at the
end of September. Pension payments started
immediately after the system came into
force, that is, July 1962. At first, the em-
phasis was on disability pensions, as is
general in young systems, but the growth
of old age pensions is quicker. Now the
ratio between these pensions is balanced,
and growth will be mainly in old age pen-
sions. The numerical increase was hastened
by the implementation of survivors' pen-
sions from the beginning of 1967. Next
year, it will grow even faster because of
the pension for self-employed. According
the preliminary calculations, a total of
20,000 pensions for self-employed will be
granted in 1970. Almost 100 employment
pensions are now granted daily. The 200,000
mark will be reached in 1972.

Two lectures
(Article on pp. 16-22)

The Central Union of Social Welfare in
Finland and the city of Lahti organised in
August a general social security meeting for
representatives and employees of the State,
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communes, congregations, etc. engaged in
this brancir. The employment pension sys-
tem was discussed at the meeting in many
ways. Its representatives gave two lectures,
the main points of which are summarised
here.

New features in the fieltl of social
insurance

This Iecture was given by Mr Jouko S i r -
k e s a I o, department chief at the Central
Pension Security Institute. He placed first
in the list of new features the implemen-
tation of the general survivors' pension
scheme. This act wiII enter into force in
two stages: widowed families will be ad-
mitted to it at the beginning of October.
and widows without dependents from the
beginning of 1970. During 1970, about 85
million marks will be paid out from State
funds to 110,000 recipients of survivors'
pension. Another notable innovation is pen-
sions for the self-employed, preparations
for which are in urgent progress. The terms
of the pension insurance of agricultural self-
employed and other self-employed differ in
many important respects, but follow uniform
principles that are for the main part con-
tained in the employment pension acts. The
new acts cover a fourth of our entire labour
force. Of this number, about 15,000 persons
will retire in 1970 in the agricultural sector.
The costs under both acts will total about
16 million marks in the first year. Then
there are the improvements in the national
pensions system, most notably the dwelling
support which will cover 60,000 benefici-
aries. Its costs have been estimated at 60
million marks per annum. The total cost of
the innovations in 1969 is over 200 million
marks. The speaker described, finally, the
development of the employment pension
system and the health insurance system and
State pensions in the 1960s.

Development of our social security in
the 1960s

The managing director of the Employment
Pension Fund of the Building Branch, K-J.
Halsas, lectured on this subject. He said
that the 1960s can with good reason be
called the decade of social policy. Before
that, social security was left to develop at
random and unplanned The advance has
occurred chiefly in family policy and old
age and disability policy. The share of socio-
political income transfers in the net national
income at the turn of the decade was almost
11 per cent. It is now about 17 per cent

and in 1970 social outlays will represent an
estimated 18 per cent of the net national
income.

A commission was appointed in 1957 for
the consistent development of social policy,
with responsibility for preparing an overallplan for social policy at the beginning
decade. The commission reported that there
is much room for improvement in public
health policy. Under the chairmanship of
the late Mr T. Jylhii, it drew up a report
concerning the enactment of a general
health insurance act. The act was passed
in summer 1963 and is already in force.
The commission was of the opinion that the
overall pension system should be built up
by developing contract of employment pen-
sions side by side with the national pension.
This has been implemented by creating the
employment pension system and reforming
the systems applied by the communes and
the State. As a last improvement the spea-
ker mentioned the survivors pensions and
pensions for seJ.f-employed, and additions
to the National Pensions Act in the spring.
He thought that most attention in the 1970s
would probably be paid to labour force
poiicy, consumption supports for families
with children, and housing policy. The key
word of the coming decade will probably
be coordination.

Personal number
(Article on pp. 23-24)

With the introduction of computers in so-
cial security the employment pension system
was the first in Finland to use a personal
number for each insured. When the national
health insurance scheme was implemented,
the same procedure was adopted. The per-
sonal number is now becoming a uniform
system in the registration of the population.
It appears on the health insurance card as
a social security number and is the same
for most people as the number allocated onthe employment pension card. A similar
system for juridical persons is under exa-
mination.

The article reviews the system proposed
by Professor K-II. Wolf f in Austria forthe formation of the insurance number.
The date of birth of the insured is the start-
ing point also in his method. In Finland
the number begins with the birth date,
while in the Austrian system the running
and a control sign come first. These me-
thods and the way of writing the number
are compared and Finnish experience is
described. Starting the number with a zero
has not caused errors in our country. The
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methods of writing the number are roughly
equal in value for computer treatment.

Pension institute of agricultural
self-employed
(Article on page 25)

The Finnish employment pension system
was supplemented in the summer by two
pension acts for self-employed which were
described in our last issue. A special pen-
sion institute was founded for farmers and
fishermen. Its administrative organs have
been established and it is now prepared for
the entry into force of the pension act for
farmers at the beginning of 1970. The

article describes the composition of the
administrative organs

Other self-employed persons will receive
pension protection through pension institu-
tes already in operation, primarily pension
insurance companies. The law also permits
the founding of new pension institutes.

The table on page 26

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

TYOELAKE on tilattavissa mm. Eliiketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.

Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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