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ElSkelur.va ia toirneenlulo

Viime vuosien mycinteisestd kehityksestd huolimatta on maamme
eldketurvaa yhii tiiydennettdvii. Siitd, miten teimdn tulisi tapahtua,
ovat tietomme kuitenkin olleet periiti puutteellisia. Olemme voineet
esittdd eliikeldisten tuloista ja kulutuksesta ainoastaan enemmdn tai
viihemmdn subjektiivisia olettamuksia, ja eri vdestcipiirien kiisityk-
set asiassa ovat suuresti poikenneet toisistaan.

Teimd taustana Eldketurvakeskus teki vuonna 1964 Sosiaalipotiit-
tiselle yhdistyksetle aloitteen, ettd se suorittaisi tieteellisen tutki-
muksen eldketurvamme riittdvyydestii. Yhdistys ottikin esitetyn pe-
russelvityksen laatimisen tehtiivdkseen ja kutsui tutkijaksi valtio-
tieteen tohtori Terho Pulkkisen. Tutkimuksen rahoittivat Kansan-
eldkelaitos ja Eltiketurvakeskus.

Askettiiin julkistettua tohtori Pulkkisen tutkimusta "Eldketurva
ja toimeentulo" voidaan pitiiii laajimpana mitd eldketurvastamme
on milloinkaan tehty. Se tarjoaa meille runsaasti tietoja vanhusten
ja tyiikyvytt<imien toimeentulomahdollisuuksista. Juuri nyt niitd
todella tarvitaankin, sillii jaettavat etuudet ja niihin kiiytettiiviit
rahamddriit ovat jo sitd suuruusluokkaa, ettei parhainkaan arki-
kokemus endd yksin riitti ptitittiksenteon perustaksi. Ndin tutkimus

zJ



tulee varmasti olemaan, niinkuin sen ennakkotiedotkin ovat olleet,
erittiiin arvokas tietoldhde eldketurvamme suunnittelussa.

Tohtori Pulkkinen ei ole tytissddn rajoittunut pelkdstddn aineis-
ton analysointiin, vaan hdn esittdii myris omat kehittiimissuosituk-
sensa. Kiireellisimmiiksi tehtiivdksi hiin toteaa niiden piidasiassa
pelkdn kansaneliikkeen varassa eliivien vanhusten ja tycikyvyttci-
mien toimeentulon parantamisen, joiden kulutusmenot ovat keski-
mddrdistii korkeammat. Tiimd tulisi toteuttaa asumistukijdrjestel-
miillii. Tutkijan toisena suosituksena on yrittdjiieldkejArjestelmiin
aikaansaaminen. Yrittiijiieliikkeiden tarpeellisuutta perustelee my6s
yleinen vaatimus siitd, ettd kaiken tycin tulee luoda oikeus eldk-
keeseen. - Yritttijdeldkkeen toteuttaminen lakisdiiteisenii lieneekin
vain lyhyen ajan kysymys, silld hallitus suunnittelee tiitd koskevien
lakiesitysten antamista eduskunnalle vield tiind kevdiind.

Valmistuneen tutkimuksen avulla voidaan my6s arvioida jo teh-
tyjen ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta. Kehityshdn on kulkenut
liihinnii kolmea eri piiiilinjaa. Ensiksikin on Iuotu tyrieldkejiirjes-
telmii ja siten ryhdytty toteuttamaan aikaisemman kulutustason
sdilyttdmiseen tdhtdiivdti nykyaikaista eliikepolitiikkaa. Kansaneliik-
keitd korottamalla taas on parannettu vdhimmdistoimeentulon tasoa.
Lisiiksi on tycieldkkeisiin ja kansaneliikkeisiin liitetty perhe-eldke-
turva.

Tutkimuksesta selvidd, ettd kansaneldkkeet eiviit suinkaan ole
viel6 nousseet liian korkeiksi, pikemminkin piiinvastoin. Niinikdiin
oli paikallaan aloittaa ansiotasoeldkkeiden kehittdminen juuri siitd,
mihin tytintekijiiin elSkelaeilla pyritdiin. Saadut tiedot niiet osoitti-
vat, ettd tycintekijiiryhmiin kuuluneet eldkeldiset olivat ennen tyci-
eliikkeiden voimaantuloa jiidneet selvdsti kauimmaksi tytissiioloajan
kulutusmahdollisuuksista. Tutkimusaineistosta voidaan siis tehdd
johtopiiiitds, ettd eltikepolitiikkamme suunta on ollut oikea.
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TERHO PULKKINEN

Valtiot. tri Terho Pulkkinen.

Suorrren kansan elEketuFvan tulkirnus

Kaikkialla ldntisessd maailmassa. van-
huus- ja tytikyvytttimyyspolitiikka on
saamassa entistd keskeisemmdn sijan
sosiaalipolitiikan lohkona. Tdmii joh-
tuu monistakin eri tekij<iistii, my6s
asenteiden ja ajattelutavan muuttumi-
sesta. Voidaanpa ehkd kauniisti puhua
yhteiskunnan sosiaalisen omantunnon
herdiimisestii. Merkityksellisintii lienee
kuitenkin vdestcirakenteen nopea muut-
tuminen, ennen kaikkea vdestcin "van-
heneminen", mikd kaikkialla on havait-
tavissa. Mycis Suomessa vdeston van-
himmat kerrokset kasvavat muita no-

peamrnin. Tdmd muuttaa sosiaalipoli-
tiikan tehtdvien luonnetta ja lisiiii ak-
tiivivdestcin sosiaalisia velvoitteita.
Osoituksena tdstd mainittakoon, ettd
jokaista 65 vuotta tiiyttdnyttli vanhusta
kohden oli vuonna 1950 noin 10 tyti-
ikiiistd, 15-64-vuotiasta henkiltiii,
1980-luvulla vdestciennusteen mukaan
sitd vastoin endd runsaat 6 henkiltid.
Toiselta puolen huoltovelvoitettamme
pienentSd lapsien mddrdn suhteellinen
ja jopa absoluuttinenkin vdheneminen
seuraavina vuosikymmenind.

Kuluneiden 15 vuoden aikana on
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Suomessakin tehty suuria ja kauaskan-
toisia ratkaisuja vanhusten ja tyciky-
vyttrimien toimeentuloturvan jdrjestii-
miseksi. Tiistii huolimatta keskustelu
vanhuus- ja tydkyvytttimyyspolitiikan
tasosta ja tavoitteista ei ole laantunut.
Tdmii johtuu paitsi siitd, ettd eldketur-
vassamme tiedetiidn olevan edelleen
aukkoja ja puutteellisuuksia, mycis sii-
td, ettd tietomme vanhusten ja tytiky-
vyttdmien todellisista toimeentulomah-
dollisuuksista ovat olleet niukat. Ei ole
ollut tiiyttii varmuutta siitii, ettd tii-
hdnastiset toimenpiteet olisivat tulleet
kohdistetuiksi juuri niihin ryhmiin,
jotka kipeimmin ovat olleet eldketur-
van tarpeessa, eikb ole ollut tdysin sel-
vdd kuvaa siitdkddn, millaiseksi eliike-
Iiiisten kulutusmahdollisuudet vastai-
suudessa muodostuvat jo piititettyjen
sosiaalipoliittisten toimenpiteiden seu-
rauksena.

Lisdtietojen saamiseksi vanhusten ja
tyrikyvyttiimien toimeentulosta Sosiaali-
poliittinen yhdistys suoritti vuoden
1965 alussa laajan kenttdtutkimuksen,
jonka yhteydessd haastateltiin noin
1 000 vanhusta, 1 000 tycikyvyttintii ja
vertailuryhmdnd sama mtiiird aktiiveja,
tyiiikiiisind vield tytissii olevia henki-
lciitii. Niimti 3 000 haastattelua, joissa
jokaisessa kdytiin ldvitse 25-sivuinen
haastattelulomake, antoivat eritt5in
runsaan tutkimusaineiston. Sen avulla
oli pyrittiivii muodostamaan kdsitys sii-
te, miten tydkyvyttrimiit henkildt ja
65 vuotta tdyttiineet vanhukset elivdt
1960-1uvun puolivdlissd. Edelleen tar-
koituksena oli mitata, millaiseksi tu-
levina vuosina ja vuosikymmenind
eldkkeelle siirtyvien toimeentuloaste
muodostuu jo voimassa olevan eldke-

poliittisen lainsddddnnrin perusteella.
Tutkimuksen rahoittivat kokonaisuu-
dessaan Eldketurvakeskus ja Kansan-
eldkelaitos.

Tutkijalla oli tyrin kestdessd tilaisuus
saada neuvoja ja ohjeita neuvottelu-
kunnalta, joka koostui sosiaalivakuu-
tuksen ja kansantaloustieteen parhaista
asiantuntijoista. Siihen kuuluivat pro-
fessori Heikki W a r i s puheenjohtajana
sekd jdseninri dosentti Pekka Kuusi,
vakuutusneuvos J. E. Mentyld, toi-
mitusjohtaja Tauno Jythii ja hdnen
kuolemansa jiilkeen toimitusjohtaja
Markku Kaikkonen sekd plitijohta-
ja, professori V. J. Sukselainen,
dosentti O. E. Niitamo ja valtiot.
lisensiaatti Kauko Mannerma a.

Eriiitd ennakkotietojal) tutkimukses-
sa annettiin vuoden 1967 alussa ja lo-
pullisena, painettuna raporttina2) tdmd
pitkii ja monivaiheinen tyci saatettiin
julkisuuteen viime helmikuun lopussa.

Kajoamatta tdssd yhteydessd ldhem-
min tutkimuksen sisdltciijn todettakoon,
ettei tulokset osoittavat tiihiin mennes-
sd tehtyjen eldkepoliittisten ratkaisujen
tarpeellisuuden. Tarkasteltaessa am-
mattiasemaryhmittiiin eldkeliiisten toi-
meentulomahdollisuuksia voitiin ni-
mittdin panna merkille, ettd heikoim-
massa asemassa olivat tyrintekijiit, joi-
den kdytettdvissd olevaan tuloon uudet
tydeltikelakimme eiviit vield olleet eh-
tineet sanottavasti vaikuttaa. Erityisen
runsaasti vastaavan aktiivirvhmein ku-

1) Terho Pulkkinen: Vanhustenja tyiikyvyttiimien toimeentulo. Sosiaali-
poliittinen yhdistys. Moniste.:; Terho Pulkkinen: Dliketurvaja toimeentulo. Sosiaalipoliittisen yhdis-
tyksen julkaisuja B. Porvoo-Helsinki
1 969.
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lutusmahdollisuuksista olivat jdiineet
jiilkeen tyiikyvytttimdt tydntekijat ja
osittain mycis toimihenkilcit. Ttimtikin
on seurausta sen eldkekdytdnncin puut-
teellisuudesta, joka oli voimassa ennen
nykyisid tyd- ja virkaeliikelakejamme.
Tyiikyvyttcimien eldkkeet jdiviit pie-
niksi sen vuoksi, etteivAt he ehtineet
ansaita itselleen riittdviisti eldkevuosia.

Tutkimusaineisto kertoi mycis alim-
piin tuloluokkiin kuuluneiden ja pel-
kdstiidn kansaneldkkeen varassa eld-
vien yksindisten vanhusten ja tyciky-
vyttcimien toimeentulon niukkuudesta.
Erityisen vaikeaa selviytyminen kdy-
tettdvissd olevalla tulomiidrdllS oli sii-
nd tapauksessa, ettd kulutusmenot -ennen kaikkea asumiskustannukset -olivat keskimddrdistd korkeammat. Tai-
mdn hyvdksyttiivdn viihimmdiselintason
alapuolella eldneen ryhmdn toimeentu-
lomahdollisuuksille kansaneldkkeen tu-
kilisdjtirjestelmd oli erityisen merkityk-
sellinen.

Edelleen tutkimus osoitti tdmdnhet-
kisen eldketurvan yhdeksi pahimmista
puutteista sen, ettd noin puolimiljoo-
nainen yrittiijdvdestti on ansioeltikejiir-
jestelmdn ulkopuolella eikd sillii niiin
ollen ole oikeutta aktiiviajan tuloihin
suhteutettuun eldkkeeseen.

Kun tulevina vuosina eliikkeelle siir-
tyvien vanhusten ja tytikyvytttimien
eldketurva jatkuvasti paranee ja kun
periaatteessa olemme jo sopineet elSke-
politiikan pddtavoitteista, voidaan sa-
noa, ettd suuret ratkaisut tuotantotoi-
minnasta vetiiytyneen vdestrin osan toi-
meentulon turvaamiseksi on jo tehty.
Jtiljellii olevat toimenpiteet ovat liihin-
nd tdydentdvid,, tdsmentliviti ja tarken-
tavia luonteeltaan. Niimii voidaan to-

teuttaa monin erilaisin ratkaisuin, jotka
eldkkeensaajan kannalta saattavat an-
taa yhtd hyvdn lopputuloksen, mutta
jotka kansantaloudelliset tekijdt huo-
mioon ottaen voivat olla eriarvoisia tai
joiden kannatus poliittisista syistd vaih-
telee eri vdesttiryhmien kesken.

Kdsitykseni mukaan eldketurvan tdy-
dentdmistd koskevat kiireellisimmdt
toimenpiteet ovat yleisen asumistuki-
jdrjestelmdn aikaansaminen vanhuksil-
le ja tytikyvyttdmille sekd mytis yrit-
tdjdvdestiin sisiillyttdminen ansioeleke-
jdrjestelmdn piiriin. Niimd molemmat
uudistukset ovatkin jo tdllti hetkelld
valmisteilla.

Asumistukijdrjestelmdn avulla vai-
keimmassa asemassa olevien eldkeltiis-
ten toimeentulomahdollisuuksia voitai-
siin kohentaa pienimmin kustannuksin.
Se tasoittaisi tehokkaasti elinkustan-
nusten korkeudesta johtuvia toimeen-
tuloeroja ja merkitsisi t6ten siirtymistd
entistd eriytyvdmpdiin eldkepolitiik-
kaan, mikd ainakin tdssd vaiheessa tun-
tuu vdlttdmiitttjmiiltd siitd syystd, ettd
uusiin sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin
niiyttdii ldhivuosina olevan vain niu-
kasti varoja kdytettiivissii.

Aktiiviaikaisiin tuloihin suhteutetut
eliikkeet vastaavat eliikepolitiikan uut-
ta, kehittynyttd tavoitetta ja rakentu-
vat luonnolliselle perustalle. Tdllainen
eldkeoikeus olisi sen vuoksi kiireelli-
sesti turvattava kaikille tydvoimaan
kuuluville henkildille, mytis omaa ty6-
tddn tekeville itsendisille yrittiijille.
Kun ansioeliikejiirjestelmii ndin tulisi
aukottomaksi, merkitsisi se koko eld-
kepolitiikkamme selkiytymistd ja en-
tistd selvempiiii tehtiiviijakoa eldkejdr-
jestelmien viilille.
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Muut tarpeelliset toimenpiteet, kuten
v6himmdiseliikkeiden yleinen korotta-
minen ja tyriekikejdrjestelmdn voimaan-
tulovaiheen lyhentiiminen, riippuvat
siitd, miten taloudellinen kasvu tiidlld
kehittyy ja eldkeliiisiin kiiytettiivissd
olevat varat lisiidntyviit. Eltikepolitii-

kan, kuten yleensA sosiaalipolitiikan,
laajentaminen ei saa olla niin rajua
eikii sitii saa niin ajoittaa, ettii se hei-
kentdd taloudellisen kasvun mahdolli-
suuksia ja viihentdii siten sosiaalipoli-
tiikan liikkuma-alaa tulevaisuudessa.
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MARGARETHA AARNIO

ILO=n rrusi yleissopirrrus ly6kyvtTlt6'
ltryys-, YaJlhuus- Ia penlre'elakkelslS

Puolitoista vuotta sitten tdssii lehdessd
selostettiin Kansainvdlisen ty6jdrjest6n
eli ILO:n toimintaa ja kesdllii 1967 pi-
detyn 51. tytikonferenssin piidtdksiii..)
Tiilld kertaa tarkoituksena on tarkas-
tella hieman yksityiskohtaisemmin
ILO:n eliiketurvaa koskevia sopimuksia
yleensii sekd vuoden 1967 uuden eliike-
turvasopimuksen sisiilttid ja sen rati-
fioimismahdollisuuksia Suomen osalta.

*) Kauno Liukkonen: Kansainviili-
nen tydjdrjestci, 51. yleiskonferenssi ja eldke-
turvaa koskeva sopimus; Tyiiel6ke n:o 3,
1967.

Aikaisemmat eliketurvaa koskevat
sopimukset

Sosiaaliturva - ja siihen kuuluvana
myds eliiketurva - on erds niitii aloja'
joilla ILO pyrkii viemdiin kehitystti
eteenpAin kansainviilisten sopimusten
ja suositusten avulla. Niimii sopimuk-
set ja suositukset muodostavat kan-
sainviilisen tydsddnntistdn, jonka tar-
koituksena on jiisenvaltioiden tyiiolo-
suhteiden ja muiden yhteiskunnallisten
olojen kehittiiminen kansainviilisesti
hyvtiksyttiiviille tasolle. Jiisenvaltiot
koetetaan saada ratifioimaan ILO:n so-
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pimukset, minkd jdlkeen ne ovat vel-
vollisia huolehtimaan siite, ettii niiden
lainsddddnt<j tiiyttiiti sopimusten vaati-
mukset. Suositukset puolestaan eivdt
ole tdlld tavoin sitovia, vaan niiden tar-
koituksena on ndyttdd suuntaa siIIe,
miten sopimusten asettamalta tasolta
olisi edettdvd pitemmdlle.

ILO:n aloitettua toimintansa vuonna
1919, olivat sen piirisse ensiksi taaditut
sopimukset suurimmalta osaltaan ty6-
lainsddddnntin alaan kuuluvia. Jo 1g20-
luvun loppupuolella alkoi joukkoon
kuitenkin tulla sopimuksia mycis sel-
laisista asioista, jotka nykyisin laske-
taan sosiaaliturvan piiriin kuuluviksi.
Ensimmdiset eliiketurvaa koskevat so-
pimukset vahvistettiin 17. tycikonfe-
renssissa vuonna 1933. Naita oli kaik-
kiaan 6 erilaista sopimusta. Jokaista
eliiketurvan muotoa, vanhuus-, tytiky-
vyttcimyys- ja perhe-eliikettd varten
vahvistettiin kaksi erillistd sopimus-
tekstid, joista toinen oli tarkoitettu
teollisia ammatteja ja toinen maata-
loustydntekijditii varten. Sopimukset
saivat ILO:n aikajiirjestyksessii tapah-
tuvassa sopimusten numeroinnissa nu-
merot 35-40.

Tycikonferensseissa toiseen maail-
mansotaan mennessd vahvistetuista 6T
sopimuksesta 18 kiisitteli sosiaalivakuu-
tuksen alaan kuuluvia asioita. Luon-
teenomaista ndille ennen sotaa luoduil-
le sopimuksille oli, ettii kukin niistd
kiisitteli vain yhtd sosiaalivakuutuksen
haaraa ja oli yleensd listiksi tiukasti
rajattu koskemaan vain tiettyii ty6nte-
kijdpiiriii. Tiimd johtui siitii, ettd vield
1930-luvulla katsottiin sosiaalivakuu-
tuksen eri alat yleensd melko riippu-
mattomiksi toisistaan eikii yleisempi so-

siaaliturvan kiisite vielii ollut muotou-
tunut. Sodan aikana alkoi kypsyd uusi
ajattelutapa, jonka tuloksena sitten on
muodostunut nykyaikainen, laaja-alai-
nen sosiaaliturvan kdsite. Uusi ajattelu
sai konkreettisen ilmaisunsa 26. tyii-
konferenssissa Philadelphiassa vuonna
1944, jolloin annettiin kaksi laajaa suo-
situsta sosiaaliturvasta. Toinen ndistei
oli taloudellista turvallisuutta koskeva
suositus, ja se kuisitteli niitti rahasuori-
tuksia, joita pitiiisi maksaa erilaisten
sosiaalisten riskien kohdatessa. Suosi-
tuksessa mainitaan kahdeksan sosiaa-
lista riskid, ndiden joukossa vanhuus,
tydkyvytttimyys ja perheenhuoltajan
kuolema. Toinen suositus koski liiiikin-
tdhuoltoa niissd erilaisissa tilanteissa,
joissa ltitikintdhuoltoa voidaan tarvita.

Jo muutamia vuosia my<ihemmin ha-
vaittiin kuitenkin selvdsti, etteiviit Phi-
ladelphian suositukset olleet riittdvdn
tehokas keino kehityksen tasapuoli-
seksi edistiimlseksi sosiaaliturvan eri
haaroilla. Ensinndkdiin suositukset ei-
viit velvoittaneet jiisenvaltioita mihin-
kddn, ja toiseksi oli kehitys sodan lo-
puttua ldhtenyt kulkemaan monissa
maissa jonkin verran eri suuntaan kuin
mitd Philadelphian suosituksissa oli
asetettu pdiimddrdksi. 1920- ja 30-lu-
vuilta perdisin olevat, sosiaalivakuu-
tuksen eri haaroja koskevat erilliset
sopimukset taas alkoivat olla auttamat-
tomasti vanhentuneita. Todettiin, ettd
sodan jdlkeinen ajattelutapa edellytti
sosiaaliturvaetujen ulottamista laajem-
piin viiest<ipiireihin kuin ndissd van-
hoissa sopimuksissa, useampien sosiaa-
listen riskien ottamista sopimusten pii-
riin, etujen nostamista paremmin toi-
meentuloon riittiiviksi seke sen tiukan
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vhteyden lciysentdmistd, joka vanhoissa
sopimuksissa oli asetettu etuuksien ja
vakuutusmaksujen viilille.

Asiaa pohtiessaan ILO:n sosiaalitur-
van asiantuntipat tulivat siihen tulok-
seen, ettd paras tapa liihteii uudista-
maan sosiaaliturvaa koskevaa sopimus-
sddnniistcid olisi uuden sopimuksen 1uo-

minen, joka sulkisi sisddnsd kaikki ky-
symykseen tulevat sosiaaliset riskit.
Tdllaisen sopimuksen katsottiin muo-
dostavan riittdvdn laajan pohjan kan-
sainviiliselle sosiaalipolitiikalle pyrit-
tdessd sosiaaliturvan tasapainoiseen ke-
hittiimiseen. Se ohjaisi jdsenvaltioita
ottamaan huomioon rinnakkain sosiaa-
liturvan kaikki sektorit niiden luodessa
itselleen sosiaaliturvaj drj estelmid tai
parantaessa aikaisempia jdrjestelmiddn.
Koska tdltii kannalta pidettiin erittiiin
tdrkednii, ettd mahdollisimman moni
jdsenvaltio voisi ratifioida uuden so-

siaaliturvasopimuksen, katsottiin, ettii
siind ol.isi etujen osalta tyydyttiivii mi-
nimitasona pidettdvien standardien
luomiseen. Vietdessd kehitystii myti-
nemmin minimitasolta eteenpdin uusi
sopimus muodostaisi sopivat kehykset,
joiden puitteisiin korkeampaa tasoa
vastaavat, eri sosiaaliturvan aloja kos-
kevat sopimukset voitaisiin joustavasti
sovittaa. (Aluksi oli tarkoituksena ra-
kentaa minimitasosopimuksen rinnalle
alusta alkaen myos tdydellinen edisty-
neempdii tasoa vastaava toinen sopi-
mus, mutta kdsittelyn kuluessa tdstd
luovuttiin.)

Lopputuloksena oli, ettd vuoden 1952

tycikonferenssissa hyveksyttiin sosiaa-
liturvan minimitasoa koskeva sopimus,
joka sai numerokseen 102' Sopimukses-
sa sosiaaliturva on jaettu yhdeksddn

osaan, joiden joukossa ovat mm. kaikki
kolme eldketurvan muotoa. Ratifioimi-
sen edellytyksend on sopimuksen vaa-
timusten tdyttdminen vdhintddn ko1-
men osan kohdalla niiistd yhdeksdstd'
Ratifiointiin tiittyviin velvoituksiin
kuuluu mm. se, ettd jiisenvaltio on vel-
vollinen tekemddn ajoittain ILO:lle
selkoa tilanteestaan myds niiden so-

siaaliturvan alojen osalta, joita se ei
o1e sisiillyttdnyt ratifiointiinsa. Juuri
tdmd kohta panee jdsenvaltiot kiinnit-
tdmddn huomiota sosiaaliturvajiirjes-
telmissddn oleviin aukkoihin ja on siten
omiaan edistdmddn sitti sosiaaliturvan
tasapainoista kehitystii, johon sopimuk-
sella pyritddn. Sopimuksen toinen piir-
r€, sellaisen kehityksen muodostami-
nen, johon mYdhemmdt tason Paran-
nukset voidaan sovittaa, ilmenee puo-
lestaan seuraavasti. Jos sopimuksen
102 ratifioinut jdsenvaltio mytihemmin
ratifioi jotakin yhdeksiistii sosiaalitur-
van sektorista koskevan uudemman
erillisen sopimuksen, lakkaavat sopi-
muksen 102 minimistandardit tdmiin
sektorin osalta olemasta voimassa ko'
jiisenvaltioon ndhden ja niiden tilalle
tulevat ratifioidun erillissopimuksen
mddrdykset. Tdten eivdt sopimuksen
102 velvoitukset tule jatkuvasti tarkoit-
tamaan vain alkuperdisen minimitason
saavuttamista ja sen sdilymisen kon-
trolloimista kaikkien ratifioineiden jd-
senvaltioiden kohdalla, vaan sen puit-
teissa voidaan sektori sektorilta raken-
taa korkeamman tasoista turvaa. Sa-
malla kuitenkin siiilyy mukana koko
ajan mytis alkuperdinen tavoite eli vd-
hintddn minimitasoisen turvan luomi-
nen kaikilla sosiaaliturvan eri sekto-
reilla.
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Vuoden 1967 yleissopimus
tytikyvyttiimyys-, vanhuus- ja
perhe-el6kkeistd

Sosiaaliturvan vdhimmdistasoa koske-
van sopimuksen vahvistaminen ei lak-
kauttanut aikaisemmin Iaadittuja, so-
siaalivakuutuksen eri aloja koskevia
sopimuksia, vaan ndmd jriivdt edelleen
voimaan uuden sopimuksen rinnalla.
Niiden kiireellinen uudistaminen todet-
tiin kuitenkin vdlttdmdttcimdksi. jotta
niistd muodostuisi sellaisia vuoden
1952 minimistandardeja korkeampaa
tasoa edustavia erillissopimuksia, joista
edelld oli puhe. Ensimmdisend uudis-
tettiin tycitapaturmia koskeva sopimus,
ja sen jdlkeen tuli vuoroon eldketurva.
Sen osalta katsottiin aiheelliseksi kor-
vata vanhat vuodelta 1933 perdisin ole-
vat 6 erillistd sopimusta yhdell,ii elii-
keturvaa koskevalla yleissopimuksella.
Sopimustekstin sisdllcin ja muodon val-
mistelu, ktisittely ja lopullinen hyvdk-
syminen tapahtui noudattaen ILO:n so-
pimusten kohdalta yleensd kdytettdviiti
menettelyd, joka on seuraava.

ILO:n pysyvd elin, Kansainvdlinen
tycitoimisto, valmistaa hallintoneuvos-
tonsa toimeksiannosta ensimmdisen
Iuonnoksen sopimustekstiksi ja liihet-
tdd sen lausunnolle jdsenvaltioiden hal-
lituksille. Sen jdlkeen sopimusluonnos
tulee ensimmdiseen kdsittelyynsd Kan-
sainvdliseen tyrikonferenssiin. Tdmd
kerran vuodessa kokoontuva konfe-
renssi eli ILO:n yleiskokous, jossa ovat
edustettuina jdsenvaltioiden hallitusten
sekd tyrintekijriiden ja ty6nantajien
edustajat, kiiyttdii ILO:n korkeinta
pddtdntdvaltaa. Sopimukset kdsitellddn
kahdessa tycikonferenssissa, joista jril-

kimmdisen piiiittikset ovat ratkaisevia.
Lopullisesti sopimus tulee voimaan 12
kuukauden kuluttua siitd pdivdstd, jol-
loin Kansainvdlisen tytijiirjestcin pdii-
johtaja on rekisterciinyt kahden jdsen-
valtion ratifioinnit.

Uusi eldketurvaa kdsittelevd sopimus
oli kdsittelyssd vuosina 1966 ja 196?,
ja jdlkimmdisessd kokouksessa sen
te'ksti sai lopullisen muotonsa - erdi-
den kohtien osalta varsin tiukkojen
keskustelujen ja diinestyksen jdlkeen.
Uusi sopimus, joka sai ILO:n sopimus-
ten sarjassa numeron 128, sisdltdd, ku-
ten sanottu, kaikki kolme eldketurvan
muotoa, tyrikyvyttcimyys-, vanhuus- ja
perhe-eldkkeet. Sopimus kdsittiid seit-
semdn osaa, joissa on yhteensd 46 ar-
tiklaa, sekri loppuartiklat 4T-54. Osa
II sisiiltdii ty<ikyvyttrimyyseliikkeitii,
osa III vanhuuselikkeitii ja osa IV per-
he-ekikkeitd koskevat mddriiykset.
Osiin V ja VI on kerdtty kaikille elii-
kelajeille yhteisid kohtia. Kunkin eld-
kelajin osalta sopimus voidaan ratifioi-
da erikseen, jolloin samalla sitoudutaan
soveltamaan osia I ja VII, jotka kdsit-
tiivdt yleisid ja sekalaisia mdiirdyksid.
Yleispiirteittdin voidaan sanoa, ettd so-
pimus mddrittelee kunkin eliikemuo-
don osalta sen piirin laajuuden, johon
eldketurva ulottuu, ne tapahtumat, jot-
ka tuottavat oikeuden eldkkeeseen,
eldkkeen saamisen edellytykset tdysi-
miidrdisen ja viihennetyn eldkkeen
osalta, tdysimddrdisen eliikkeen mini-
misuuruuden, eldkkeen epddmisen, lak-
kauttamisen tai keskeyttdmisen ehdot,
eldkkeensaajan juridiset oikeudet jne.
Voidaan lisdksi mainita, ettA sopimus
on siind mielessd joustava, ettd se an-
taa kdytettiiviiksi useita vaihtoehtoja
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esim. eleketurvan ulottuvuuden, eldk-
keen saamisen edellytysten ja eldkkeen
suuruuden mddrittelyn osalta. Seuraa-
vassa on tarkasteltu sopimuksen yksi-
tyiskohtaista sisiilt<id sen tdrkeimmiltd
osin, kiinnittden erityisesti huomiota
Suomen tdmdnhetkisiin mahdollisuuk-
siin ratifioida sopimus. Toistaiseksi
Suomi ei ole ratifioinut ainoatakaan
vuoden 1933 eldketurvasopimuksista
eikd mydskddn sosiaaliturvan minimi-
tasoa koskevaa sopimusta.

Eliiketurvan ulottuvuus

Eldketurvan ulottuvuutta koskevat
mddritelmdt on sopimuksessa 128 esi-
tetty erikseen kunkin eldkemuodon
kohdalla niitri koskevissa sopimuksen
osissa II-IV. Ne ovat kuitenkin kai-
kille eldkemuodoille tdsmiilleen samat,
ottaen luonnollisesti huomioon, ettd
perhe-elSkkeiden kohdalla kysymys on
edunjiitttijistii eikii edunsaajista. Ulot-
tuvuuden osalta on kdytettdvissii kolme
eri vaihtoehtoa, joiden puitteissa rati-
fiointi voidaan suorittaa:

a) Kaikki tycintekijiit - ammattioppi-
laat mukaan luettuina - erditd poik-
keusryhmid lukuunottamatta. Poik-
keuksena mainitaan henkiltjt, joiden
tyri on tilapdisluontoista, tycinanta-
jan perheenjdsenet, jotka eliiviit hii-
nen taloudessaan ja suorittavat tyti-
td hdnen hyvdkseen, sekd muista
tytintekijdistii ryhmi6, joiden yhteis-
mddrd ei ylitii 10 0/o kaikista tur-
vattavista tytintekijciistii.

b) Miiiiriityt ansiotydssii olevat vdestti-
ryhmdt, jotka kiisittdvdt viihintddn

?5 0/o ansioty<issd olevan vdestiin ko-
konaismddrdstS.

c) Kaikki asukkaat tai ne asukkaat,
joiden varat eldkkeelld ollessa eivdt
ylitii tiettyti rajaa.

Kiiytettiinpd edellii esitetyistd kol-
mesta mddritelmdstd mitd hyvdnsd, voi
sopimuksen ratifioiva jdsenvaltio rati-
fiointiinsa liittiimiilliiiin ilmoituksella
sulkea sopimuksen soveltamisen piiris-
td merenkulkijat - merikalastajat mu-
kaan luettuina - sekd julkisen yhtei-
sdn palveluksessa olevat virkamiehet,
sikdli kuin ndmd ryhmdt saavat eri-
tyisjdrjestelmien nojalla turvan, joka
kokonaisuudessaan on vdhintddn yhtii
hyvd kuin mikii tiissd sopimuksessa
mddrdtddn. (Merimiehille ILO:Ila on
vanhastaan omat erilliset eldketurvaa
koskevat sopimuksensa.) Lisiiksi voi-
daan ns. kehitysmaille antaa tilapiii-
sesti lievennyksid sopimuksen mukai-
sen eldketurvan laajuutta koskevista
miiiirdyksistS. Myds ne kehittyneet
maat, joiden lainsiiiiddnttj ei vield so-
pimusta ratifioitaessa takaa eliiketur-
vaa maataloussektorin tyontekijciille,
voivat ratifiointiinsa liittdmdll6dn il-
moituksella tilapdisesti sulkea niimd
tydntekijtit sopimuksen soveltamisen
ulkopuolelle. Tdllainen jdsenvaltio vel-
voitetaan kuitenkin ulottamaan eldke-
turva my6s maataloussektorille siind
Iaajuudessa ja tahdissa kuin olosuhteet
sallivat.

Tarkasteltaessa sopimuksen ratifioi-
mismahdollisuuksia Suomen osalta voi-
daan todeta, ettd mikdli kansaneldkkei-
den taso meilld riittiiisi tdyttdmiiiin
eldkkeen suuruutta koskevat mtitiriiyk-
set, niin ratifiointi voitaisiin kiistatto-
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masti suorittaa kohdan c) mdiirittele-
mdltii pohjalta. Tytikyvytt<imyys- ja
perhe-eldkkeiden osalta on kuitenkin
heti ndhtdvissd, ettd pelkkri kansaneld-
ke tai yleinen perhe-eldke ei riitii tiiyt-
tdmddn sopimuksen mdiirdyksiii eliik-
keiden suuruudesta. Vanhuuseldkkei-
den osalta voitaisiin sopivalla sopimus-
tekstin tulkinnalla sanoa, ettii talla
hetkellii taso meillii juuri ja juuri riit-
tee mdArAysten tdyttdmiseen, koska
siind voidaan laskea yhteen molempien
puolisoiden kansaneldkkeet. Kuitenkin
o).isi sopimuksen ratifiointi kohdan c)
pohjalta ldhtien vanhuuseldkkeidenkin
kohdalia erittdin arveluttavaa, koska
siind samalla sitouduttaisiin siihen, ettd
kansaneliikkeiden taso tulevina vuosina
seuraisi eldkkeen suuruuden minimita-
son kriteerind sopimuksessa olevien
tyrintekijtiryhmien palkkatason kehi-
tystii. Kohdan b) mukainen ratifiointi
ei Suomen osalta tule kysymykseen
niin kauan kuin meiltd puuttuu yrit-
tdjien ansioihin suhteutettu eliikejdr-
jestelmii. Ainoa reaalinen mahdollisuus
sopimuksen ratifiointiin tdllii hetkellii
olisi niiin ollen kohdan a) soveltaminen,
jolloin eldkkeiden tasoa tarkasteltaessa
voitaisiin laskea yhteen tytieliike ja
kansaneliike. Tarkasteltaessa seuraa-
vassa sopimuksen muita mdiirdyksiii,
onkin tdstd syystii keskitytty vaihtoeh-
don a) pohjalta ldhteviin ratifiointi-
mahdollisuuksiin.

Eliiketapahtumien miiiirittely

Tyiikyvytttimyyselfl kkeet :

Tycikyvytt<imyyseldkkeeseen oikeutta-
va eliiketapahtuma miidritelliidn II
osan 8. artiklassa seuraavasti: ,,Eliike-

tapahtuman tulee ktisittiiii sellainen
kyvyttcimyys tuottavaan tycihcin, joka
todenniiktjisesti on pysyvdii tai joka
jatkuu edelleen tietyn pituisen, kansal-
Iisissa siiiinnciksissii miiAriteltyn alku-
kauden jdlkeen; se, missd mddrin ty<i-
kyvyttcimdksi katsottavan tulee olla
tyrihtin kykenemiit<in, on mddriteltiivd
kansallisissa sddnniiksissd.,,

Tiissd tulee selvdsti esiin se ILO:n
sopimuksille tyypillinen piirre, ettd sil-
loinkin, kun jiisenvaltioille jossakin yk-
sityiskohdassa jdtetdiin vapaa piiiitiin-
tdvalta, pannaan erityistii painoa sille,
ettd asiasta tulee olla tiismdllisemmiit
mddrdykset kansallisissa sddnncjksissii.
Tarkoituksena ilmeisesti on estdd mie-
Iivaltaisten ja eri yksiltiitii epiitasapuo-
lisesti kohtelevien ratkaisujen synty-
minen.

Suomessa sekd tydeliike- ettd kan-
saneltikejeirjestelmdn tytikyvytttimyyt-
tii koskevien sddnn<isten voitaneen kat-
soa tdyttiivdn sopimuksen 8 artiklan
vaatimukset.

Vanhuuseliikkeet

Sopimuksen III osan 15 artiklassa miid-
ritellddn vanhuuseldkkeeseen oikeutta-
va eldketapahtuma niiin:

"1. ElAketapahtuma on eldmiin jatku-
minen mddrtityn idn saavuttamisen
jiilkeen.

2. Miidrdtty ikii ei saa olla 65 vuotta
korkeampi. Kuitenkin voidaan eld-
keidksi m55riitd tata korkeampi
ikii, jos sille on demografiset, talou-
delliset ja sosiaaliset kriteerit huo-
mioon ottaen tilastollisesti osoitet-tu olevan asianmukaiset perusteet.

3. Jos mdiirdtty ik6 on 6b vuotta tai
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sitd korkeampi, on ikdd alennettava
kansallisissa sddnnciksissd mddrS-
tyin edellytyksin niiden henkil<ii-
den osalta, jotka ovat toimineet sel-
laisissa ammateissa, jotka kansalli-
sessa lainsdddtinntissd on nimen-
omaan vanhuuselSkettd si1m511ti pi-
tiien katsottu rasittaviksi tai epd-
terveellisiksi. "

Suomen osalta voidaan todeta, ettd
kohdan 3. vaatimusta ei tdytetii. Ty6-
konferenssissa tdstd kohdasta kiiytiin
ehkd koko kdsittelyn ankarin kiista'
Vuoden 1966 kiisittelyn tuloksena oli,
ettd vanhuuseldkeidn ammatillinen
porrastus sisdllytettiin suositukseen
eikd sopimukseen. Vuonna 1967 tiimii
kohta kuitenkin siirrettiin itse sopi-
mukseen suljetun ddnestyksen idlkeen.
Aenimedret olivat 1 614-1 599. Tiissii
yhteydessd todettiin useiden jdsenval-
tioiden taholta, ettd juuri eldkeizin por-
rastusta koskeva vaatimus tulee aina-
kin toistaiseksi estdmddn ratifioinnin
muuten korkeinta kansainvdlistd tasoa
edustavien ldnsimaisten jdrjestelmien
osalta. Asian vastustajat katsoivat
yleensd, ettd kysymys ammatin nojalla
alennetusta eldkeidstd olisi hoidettava
tytiehtosopimusneuvotteluissa niillii
aloilla, joita se voisi koskea, eikii ylei-
sen eldkelainsddddnndn puitteissa. He
korostivat erityisesti eldkeiiin porrasta-
misen vaikeutta sellaisissa jdrjestelmis-
s5, jotka koskevat koko vdesttiii. Meillii
Suomessa eri ammattien vdliset erot
eldkeikdkysymyksen kannalta katsot-
tuina ovat parhaillaan selvittelyn koh-
teena. Eliiketurvakeskus tekee yhteis-
tyiissd tycimarkkinajdrjestcijen kanssa
laajaa kenttdtutkimusta asiasta, kuten
tdssiikin lehdessd on useaan otteeseen
kerrottu.

Perhe-elflkkeet:
Perhe-elSkkeiden osalta sisdltyy eldke-
tapahtuman miiiirittely sopimuksen IV
osan 21 artiklaan. Se kuuluu seuraa-
vasti:

"1. ElSketapahtuman tulee kiisittiid sel-
sellainen toimeentulomahdollisuuk-
sien menettdminen, joka on aiheu-
tunut leskivaimolle tai lapsille per-
heenhuoltajan kuolemasta.

2. Leskivaimon osalta voidaan etuu-
den saannin ehdoksi asettaa, ettd
hdn on saavuttanut miidriityn idn'
Tiimii ikii ei saa olla korkeamPi
kuin vanhuuseldkkeen saannille
miiiirdtty ikii.

3. Mitddn ikdd koskevaa ehtoa dlkticin
asetettako, jos leskivaimo

a) on tytikyvytcin siind mddrin kuin
kansallisissa siidnniiksissii miiiird-
tdtin tai
b) hoitaa vainajan lasta.

4. Lapsettoman leskivaimon osalta
voidaan etuuden saannin ehdoksi
asettaa, ettd hdnen avioliittonsa oli
kestdnyt tietyn vdhimmdisajan."

Edellisen lisdksi sisdltiid sopimuksen
I osa kdsitteitii "leskivaimo" ja "lapsi"
tarkentavia mridrityksiii. Sen mukaan
Ieskivaimolla tarkoitetaan naista, jon-
ka toimeentulo aviomiehen kuoleman
sattuessa oli riippuvainen aviomiehes-
tti. Lapsi on yleensii joko oppivelvolli-
suusiesse oleva lapsi tai 15 vuotta nuo-
rempi lapsi, riippuen siitd, kumpi ikti
on korkeampi. Lisdksi edellytetiidn,
ettd lapsen ikiiraja on asetettava edel-
listd korkeammalle opiskelevan lapsen
sekd sairauden tai ruumiinvamman ta-
kia ansiotycihtin kykenemiittcimiin lap-
sen osalta, ellei yleistii lapseneliikkeen
ikdrajaa o1e asetettu huomattavasti
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korkeammalle kuin edellii mainittu vd-
himmiiisraja. Opiskeleviin lapsiin lue-
taan mycis ammattioppilaat.

Suomen osalta asiaa tarkasteltaessa
voidaan heti todeta, ettd leskeneldk-
keen kohdalla ei tdytetii 3. a) kohdan
mddrdyksiii, koska tycikyvytttjmdnkin
Iapsettoman lasken on meilld tiiytettd-
vd vaatimus 40 vuoden idstd aviomie-
hen kuollessa. Tytieliikelakien mdiirdys
siitd, ettii avioliiton tulee olla solmittu
ennen kuin mies tiiytti 65 vuotta, on
myris erittdin kyseenalainen. Pdyttikir-
jojen mukaan nimittdin hyliittiin
ddnestyksessd vastaavan siiiinntjksen
sisdltdnyt ehdotus, jossa ikdrajaksi eh-
dotettiin 60 vuotta. Yleisessd perhe-
eliikejiirjestelmdssii meilld on lapsetto-
mien leskien kohdalla asetettu rajaksi
juuri sama 60 vuotta, joten se joka ta-
pauksessa on suoraan tyrikonferenssin
pdiit<iksen vastainen.

Lapseneldkkeen osalta ehdot ilmei-
sesti tdytetddn, mikdli voidaan katsoa,
ettd tytiperhe-eldkkeen yltiikiiraja 18
vuotta on "huomattavasti korkeampi"
kuin sopimuksen I osassa mainittu op-
pivelvollisuuden ptidttymisikii tai 15
vuotta.

Eltikkeen saamisen edellytykset

Sopimuksen mddrittelemiin tiiysimdii-
rdisen eldkkeen saamisen edellytyksis-
sd on jiilleen tarjolla useita vaihtoeh-
toja, kuten oli eldketurvan ulottuvuu-
den kohdallakin. Periaatteena ntiyttiiii
olevan se, ettd mitii lievemmin ehdoin
eldke myiinnetd5n, sitd pienempid saa-
vat myiinnetyt eldkkeet olla.

Tycikyvyttdmyys- ja perhe-eliikkei-
den osalta olisi Suomen mahdollista

ratifiointia ajateltaessa ilmeisesti kdy-
tettdvd II osan (ty6kyvytt<imyyseldk-
keet) 11 artiklan 5. kohdan ja IV osan
(perhe-eliikkeet) 24 artiklan 5. kohdan
sisdltiimdd vaihtoehtoa. Tiimd vaihto-
ehto tuli mukaan sopimukseen nimen-
omaan pohjoismaiden toivomuksesta,
koska niiden jdrjestelmille on tyypillis-
td tulevan palvelusajan huomioon otta-
minen tytikyvyttiimyys- ja perhe-e1iik-
keissd, mihin seikkaan muut sopimuk-
sen sisdltdmdt vaihtoehdot eivdt kiin-
nitd riitt6vdsti huomiota. Em. artiklo-
jen 5. kohtien sisiiltci on seuraava:
". . . vaatimukset on katsottava tiiyte-
tyiksi, mikiili V osan mukaan laskettu
etuus (: tiiysimdiirdinen eldke) taataan
ainakin turvaa saavalle henkiltille. joka
(perhe-eliikkeissd: jonka perheenhuol-
taja) mdiirdttyjen sddnn<isten mukai-
sesti on triytttinyt vaatimuksen maksu-
tai ty<issiiolokaudesta, joka ei saa ylit-
tiiii viittd vuotta mdArdtyssd viihim-
mdisidssd, mutta jota voidaan pidentdd
idn lisddntyessd mddrdttyyn vuosien
enimmAismddrdiin asti." Tate kohtaa
sovellettaessa voidaan tdysimddrdisen
eldkkeen tasoa tarkasteltaessa (vrt. jiil-
jemptinii) ilmeisesti tycikyvyttdmyys- ja
perhe-eliikkeiden kohdalla laskea tiiysi-
mddrdisen eliikkeen tytieliike 40 0/o:n 

-tai vaikkapa 42olo:n - mukaan. Jos
eldkkeen mdiirdssd liihdetriiin 40 0/o:n

tyrieliikkeestd, on tulkinta se, ettd 25-
vuotiailta ja sitd nuoremmilta tycissd-
oloaikaa vaaditaan vain 4 kuukautta.
Tdstd palvelusaikavaatimus kasvaa 6b
ikdvuoteen mennessd aina 40 vuoteen,
joka on ko. kohdassa tarkoitettu enim-
mdismddrii.

Alennetun el5kkeen osalta on vaati-
mus tytikyvytttimyys- ja perhe-eldke-
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tapauksissa seuraava: "Milloin etuuden
saannin ehtona on vdhimmdiskausi
maksu- ja tycissdoloa, on alennettu
etuus taattava ainakin turvaa saavalle
henkikille, joka (perhe-eldkkeiss5: jon-
ka perheenhuoltaja) ennen eldketapah-
tumaa on mddrdttyjen stidnntisten mu-
kaisesti tiiyttiinyt vaatimuksen viiden
vuoden maksu- tai tycissdolokaudesta."
TdmAn vaatimuksen tdYttdmisessd
Suomella ei ole vaikeuksia.

Vanhuuseldkkeiden osalta mddritte-
lee sopimuksen III osan 18 artiklan 1.

a) kohta, jota voidaan pitdd pddsddn-
tcind vanhuuseldkkeiden kohdalla, tdy-
simdiirdisen eldkkeen saamisen edelly-
tykset ndin: "Etuus on taattava tiissd
tarkoitetun eliiketapahtuman sattuessa
ainakin turvaa saavalle henkiliille, joka
ennen eldketapahtumaa on mddrd,tty-
jen siidnndsten mukaisesti tiiyttiinyt
vaatimuksen odotusajasta, ioka voi olla
30 vuoden maksu- tai tycissdolokausi
tai 20 vuoden asumisaika." Ldhdettdes-
s6 eliiketurvan ulottuvuutta koskevan
vaihtoehdon a), kaikki tytintekijdt,
pohjalta, tulee kysymykseen 30 vuoden
maksu- tai ty<issdolokausi. Tdmd vaa-
timus tdytetiidn meilld, mikdli 30 o/o:n

tytieliike yhdessd kansaneliikkeen kans-
sa tiiyttdii tdysimddrdisen eliikkeen mi-
nimisuuruudelle asetetut vaatimukset.
Seuraavassa voidaan todeta ndin ole-
van.

Vanhuuseliikkeissd on alennetun
eliikkeen saamisen edellytykseksi ase-
tettu 15 vuoden maksu- tai ty<issiiolo-
kausi. TdmAn vaatimuksen tEiytttimi-
sessd ei meiltd ole vaikeuksia.

Tdysimiidrdisen eliikkeen taso

Sopimuksen sisdltiimdssii tdysim6Srdi-

sen eldkkeen minimitason mdiirittelys-
sd ldhdetddn kunkin eldkemuodon koh-
dalla tietyn tyyppiperheen saamasta
eldketulosta ja verrataan sitd saman-
laisen perheen saamaan tuloon ennen
eldketapahtuman sattumista. Kunkin
tyyppiperheen kohdalla lasketaan mu-
kaan eliiketuloon ja vastaavasti aikai-
sempaan ansiotuloon ne perheavustuk-
set (meilld lapsilisdt), joita tiillaiselle
perheelle sosiaaliturvajdrjstelmdn puit-
teissa maksetaan. Tyyppiperheen muo-
dostavat tycikyvytttimyyseliikkeiden
kohdalla mies, vaimo ja kaksi Iasta,
vanhuuseldkkeiden kohdalla mies, iolla
on eldkeikdinen vaimo, ja perhe-eldk-
keiden kohdalla leskivaimo ja kaksi
lasta. Tdllaisen perheen tulisi eldkkee-
nii ja perheavustuksina yhteensii saada
tytikyvytttimyystapauksissa vdhintddn
500/0, vanhuuseldketapauksissa vdhin-
tiiiin 45 0lo ja perhe-eldketapauksissa
viihintddn 45 0/o siitii tulosta, joka vas-
taavalla perheelld oli ennen kuin mie-
helle sattui elSketapahtuma. Tyyppi-
perheen vaimon oletetaan olevan ilman
omia tuloja. Annettuja prosenttilukuja
ei kuitenkaan tarvitse soveltaa kuinka
korkealle ansiotasolle saakka hyvdnsii,
vaan ehtona on, ettd vaatimus tiiyte-
tiiiin tiettyyn ansiotasoon sakka, joka
on miiiiritelty erikseen kutakin aikai-
semmin mainittua eliiketurvan ulottu-
vuuden kriteerid (a, b, ja c) varten. Pe-
riaatteena on se, ettii mitii laajempi on
eldketurvan piiri, sitd alemmalla an-
siotasolla voidaan alkaa tinkiii edellii
mainituista prosenteista.

Ldhdettdessii vaihtoehdosta a), jossa
sopimuksen miiiirdykset tdyttiivii elii-
keturva kiisittiiii kaikki ty<intekijtit
(aikaisemmin mainittuja poikkeuksia

17



lukuunottamatta) on siinii palkkaraja-
na, johon saakka vdhintddn sopimuk-
sen em. mddrdykset tdyden eliikkeen
suuruudesta on tdytettdvd, ammatti-
taitoisen miespuolisen tydntekijrin palk-
ka. Ammattitaitoinen miespuolinen
tytintekijii puolestaan voidaan mddri-
tellti neljdlld eri vaihtoehtoisella ta-
valla:

1) Muun kuin sdhkrikoneita valmista-
van koneenrakennusteollisuuden
palveluksessa tyriskentelevd asenta-
ja tai sorvaaja.

2) Tyypillisesti ammattitaitoista tydn-
tekijtiti edustava henkilci. (Tdllaise-
na tyyppihenkilcinri pidetiidn hen-
kil6e, joka ty<iskentelee Yhdisty-
neiden Kansakuntien Talous- ja so-
siaalineuvoston hyvdksymiin eri
elinkeinoeldmiin alojen kansainvd-
listen tyyppiluokituksen siind piid-
ryhmdssii, johon suurin osa vakuu-
tetuista, ansiotydssd olevista mies-
henkil<iistd kuuluu, ja tiimdn piid-
ryhmdn sistilld siinii alaluokassa, jo-
hon tdhdn pddryhmddn kuuluvista
vakuutetuista suurin osa kuuluu.)

3) Henkilci, jonka tyciansiot ovat yhtii
suuret tai suuremmat kuin 7b o/o:lla
kaikista turvatuista henkilciistii, joI-
loin vertailtavat ansiot on lasketta-
va vuosittain tai tetei lyhyemmin
ajanjaksoin.

4) Henkilti, jonka tytiansiot ovat 125 olo

kaikkien turvattujen henkikiiden
keskimiiiirdisestii tydansiosta.

Tarkasteltaessa edelld mainittuja nel-
jee mddrittelymahdoltisuutta voidaan
todeta, ettd sekd tdmiin hetken tilan-

teen arvioinnin, ettd nimenomaan tule-
vaisuuden seuraamisen kannalta on hel-
poimmin selvitettdvd ja my<iskin ajan
mittaan stabiilein mddritelmd kohdan 1)
mukainen.

Palkkatilastojen mukaan ovat asenta-
jan ja sorvaajan kuukausiansiot konepa-
jateollisuudessa meiild nykyisin keski-
miiiirin koko maassa 1000 mk:n suu-
ruusluokkaa. Jos tdysimiidrdiseksi eldk-
keeksi katsotaan vanhuuseldkkeiden
kohdalla 30 0/o:n ja tytikyvyttbmyys-
sekd perhe-eldkkeiden kohdalla 40 0/o:n

tyiieliike sekd sen lisdksi tiiysi kansan-
eliike III kuntaryhmdssd (perhe-eliik-
keissd kuitenkin leskelld vain perusosa),
voidaan todeta, ettii eliikkeiden taso ak-
tiiviajan tulotasoon verrattuna tdyttiiii
meilld sopimuksen vaatimukset ldhes
kaksi kertaa niin korkeaan tulotasoon
saakka kuin on sopimuksessa mddri-
telty asentajan tai sorvaajan palkka.
Esim. vanhuuseldkkeiden kohdalla vaa-
timukset tdytetddn vield, kun edun-
saajan eldkkeen perusteena oleva
palkka on 1973 mk/kk. Trill<iin on
30 0/o:n tyiieliike 592 mk ja tyyppiper-
heeseen kuuluvien puolisoiden yhteen-
laskettu kansaneliike III kuntaryh-
miissd 296 mk/kk eli eldketulot yh-
teensd 888 mk/kk, mikd on juuri 45 0/o

1 973 mk:sta. Tytikyvyttdmyys- ja
perhe-eldkkeissd vaatimus tdytetiiiin
vield jonkin verran korkeammalle tu-
lotasolle asti.

Jotta ei syntyisi epiiityksiii siitd,
onko oikeutettua tarkastella tiiysimiiii-
rdisten eldkkeiden vdhimmdistasolle
asetettuja vaatimuksia liihtien edellii
esitetyistd tydeliikeprosenteista, jotka
kdytdnniissd toistaiseksi varsin harvat
eliikkeensaajat voivat saavuttaa, lienee
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tdssii syytd viitata sopimukseen VII
osan (=sekalaisia mdiirdyksiii) 43 ar-
tiklaan. Siind todetaan nimenomaan,
ettd sopimusta ei sovelleta elSketapah-
tumiin, jotka ovat sattuneet ennen
kuin sopimuksen vastaava osa tuli voi-
maan ao. jdsenvaltioon ndhden, eikd
mydskddn niihin etuuksiin, joita mak-
setaan sopimuksen voimaantulon jiil-
keen sattuneiden eliiketapahtumien
johdosta, mikiili oikeudet tdllaisiin
etuuksiin ovat perdisin sopimuksen
voimaantuloa edeltiineeltii ajalta. Toi-
sin sanoen tiimd merkitsee sitii, ettii
tdysimddrdisten eldkkeiden tasoa ei
tarvitse tarkastella tiillii hetkelld to-
dellisuudessa maksettavia eliikkeitd
vaan lakien asettaman tavoitetason mu-
I<aisia eldkkeitii silmiilld pitden.

Lisiiksi lienee eld'kkeiden suuruudel-
Ie asetettujen kriteerien kohdalla vield
syytti kiinnittiiii huomiota muunlais-
ten perheiden kuin sopimuksessa miid-
riteltyjen tyyppiperheiden eliikkeiden
suuruuteen. Ntiistii sanotaan sopimuk-
sessa (26 artiklan 5. kohta) ainoastaan,
ettd niiden tulee olla "kohtuullisessa
suhteessa" tyyppiperheen saamaan
eliiketuloon. Suomen eliikejiirjestelmiii
ajateltaessa telle siidnniiksellii lienee
eniten merkitystd perhe-eliikkeiden
kohdalla. Esimerkiksi lapsettoman les-
ken el5kkeen suhde tyyppiperheen -
leski ja kaksi lasta - saamaan eldk-
keeseen on erilainen tytieliikejiirjestel-
mdssii ja yleisessd perhe-eliikejiirjestel-
mdssii. Onko niiiden kahden jiirjestel-
miin yhteensd tuottama lopputulos kun-
kin perhetyypin kohdalla sellainen, ettii
sitii voitaisiin muihin perhetyyppeihin
verrattuna pitiid "kohtuullisena", sitd
ei liene kukaan tarkemmin pohtinut.

Muut mddrdykset

Edeliii on kiiyty ldpi tiirkeimmdt uuden
eliiketurvaa koskevan yleissopimuksen
miidriiykset. Lisiiksi sopimus sisiiltiiti
useita eldkelainsiiddiinn<in yksityiskoh-
tia koskevia miiiiriiyksid, joita ei kaik-
kia tdssii esityksessd voida tarkalleen
kiiydii ldpi. Seuraavassa onkin tyydytty
tarkastelemaan niiistd muutamia sel-
laisia, jotka ndyttiiviit olevan esteend
sopimuksen ratifioinnille Suomen osal-
ta nykyisen lainsiiddiinn<in puitteissa.

Tytitttimyyseldkkeiden kohdalla nou-
see ensiksikin esille kuntoutuksen an-
tamisen edellytyksiii koskeva II osan
13 artikla. Sen sanamuoto ilmeisesti
edellyttdii, ettd lakisddteisesti olisi
miidriteltdvS, millti ehdoilla kuntou-
tusta annetaan. Sekii tyiieliike- ettii
kansaneliikepuolella on meillii laissa
vain maininta, ettii ldSkintdhuoltoa,
koulutusta ja tydhuoltoa voidaan an-
taa. Tiitti ei voitane pitiid riittiiviinii.

Sopimuksen VI osan (=yhteisiti miiti-
rdyksiii) 32 artiklassa mddritelldiin ne
tapaukset, joissa eliikkeen epddminen
tai lakkauttaminen voidaan sallia.
Kaikkiaan on luettelossa seitsemdn eri
kohtaa, ja lyhyesti ilmaistuna niiden
sisiiltti on suurin piirten seuraava: a)

ulkomailla asuminen (muiden kuin va-
kuutusmaksuihin perustuvien etujen
osalta), b) elatuksen saanti julkisista
tai sosiaaliturvalaitoksen varoista, c)

vilpillinen hakemus, d) eliiketapahtu-
man aiheutuminen ao:n rikollisesta
teosta, e) eliiketapahtuman aiheutu-
minen ao:n tahallisesta karkeasta vii6-
rinkdytciksestii, f) kieltiiytyminen iI-
man hyviiksyttdviiii syytii ltiiikdrintar-
kastuksesta tai hoidosta ja kuntoutuk-
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sesta, seke perhe-eldkkeissri g) Iesken
eldminen uudessa avioliitossa.

Suomen eldkejdrjestelmien vastaa-
via sddnndksiii edelld lueteltuihin ver-
rattaessa tulee nimenomaan esiile koh-
ta e) "milloin asianomainen henkitci
on tahallisesti aiheuttanut ekiketapah-
tuman karkealla vddrinkdytcikselld,,.
Tycikonferessin priytiikirjojen mukaan
keskustelussa korostettiin tdmdn koh-
dan sanamuodon muuttamisen merkit-
sevdn aikaisempaan verrattuna sitd,
ettd se rajoittaa eldkeoikeuden supis_
tamismahdollisuudet koskemaan vain
todella vakavia tahallisuustapauksia.
Ty<ikyvyttrimyysetdkkeiden osalta on
meilld todettava, ettii TEL g b S:n 1

momentin "aiheuttanut tycikyvyttci_
myytensd tahallaan" ja 2 momentin
"trirkedlld tuottamuksella,' sekd KEL
24 $:n "tahallisesti ja sitii tarkoittaen,,
eivdt ankarasti ottaen ehkd mahdu td_
mdn kohdan sanamuodon sisddn. Mis_
sddn tapauksessa site ei ilmeisesti tee
KEL 24 $:ssd mainittu tdrkedn huoli-
mattomuuden tai priihtymyksen myritd_
rzaikutus.

Koska 32. artiklassa on tarkkaan yk-
silciity ne erilaiset tapaukset, ioissa eld-
keoikeutta saadaan rajoittaa, eikd sen
sanamuoto anna sijaa muille rajoituk_
sille, on TEL 8 b g:n B momentti: ,,So-
siaaliministeririlld on valta hyvdksyri
eldketurvaan muitakin, merkityksel-
tddn vdhdisid rajoituksia,, ilmeisesti sa-
nonnaltaan liian viiljii. Erittdin kyseen-
alainen on myris KEL 25 $:n 1) kohta,
joka koskee tukiosan epdiimistd tai vii-
hentdmistd niissd tapauksissa, joissa
asianomainen on heikentdnyt taloudel-
lista asemaansa siirtiimdlld omaisuut-
taan toisen hyviiksi tai hiivitteimdllii

sitd. Jos eliikesopimuksen ratifioimista
vakavasti harkitaan, otisi ehkd pyydet-
tdvd ILO:sta tulkintaohjeet 32. artik-
Ian samoin kuin erdiden muidenkin
epdselvien kohtien osalta.

Ndihin muihin epdselviin kohtiin
kuuluu mm. VI osan 34 artikan 2. koh-
ta. Tdmd artikla kdsittelee edunhakijan
valitusoikeutta, ja sen 2. kohdassa mai-
nitaan oikeusavustajan kdyttistii seu-
raavaa: "Kansallisessa lainsddddnncis-
se on mddrdttdvd menettely, jonka
avulla valituksentekijii voi tarvittaessa
antaa valitsemansa pdtevdn henkil<in
tai turvattuja henkikiitd edustavan jdr-
jestcin asiamiehen edustaa tai avustaa
itseddn."

Yhteenveto sopimuksen
ratifioimismahdollisuuksista

T y 6 k y v y t t ri m y y s e I ii k k e i-
d e n osalta eldketurvaa koskeva yleis-
sopimus 128 ilmeisesti voitaisiin rati-
fioida tyriekikejiirjestelmdn pohjalta
ldhtien, mikiili kuntoutusta koskevat
siiiinncikset ja erddt eldkeoikeuden ra-
joittamista koskevat sddnnrikset meid.dn
lainsddddnncissdmme korjattaisiin. Li-
sdksi olisi oikeusavustajan kdyttrid va-
litustapauksissa koskevan kohdan tul-
kintaa tarkemmin selvitettdvd.

V anhuus el ti k k eid en kohdalla
on ratifioinnin esteend mddrdys alem-
masta eldkeidstd rasittavissa ja epii-
terveellisissd ammateissa, kun yleinen
eliikeikii on 65 vuotta.

Muilta osin sopimus olisi ratifioita-
vissa tydeldkepohjalta, jos pari kyseen-
alaista kohtaa, jotka koskevat, kuten
tyrikyvytt6myyselSkkeissdkin, eldkeoi-
keuden rajoittamista ja oikeusavusta-
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jan k?iytttiti, voidaan tulkita ttiytetyik-
si tai - kielteisessii tapauksessa - kor-
jataan lainsddd6nncissd.

Perhe-eliikkeiden osalta on
sopimuksen miiiirdysten vastaista s€,

ettii 40 vuoden iktiraja on lapsettomien
Ieskien kohdalla voimassa myds ty6-
kyvyttcimillii leskillii. Sddnncikset mie-
hen idst6 avioliittoa solmittaessa ovat
ndhtdvdsti mytis ristiriidassa sopimuk-
sen kanssa.

Tulkinnanvaraisia kohtia ovat perhe-
eldkkeen jatkumismahdollisuuden puut-
tuminen opiskelevilta lapsilta tytieldke-
jdrjestelmdssii ja erityyppisten edun-
saajaperheiden eliikkeiden suhde sekii
samoin kuin muiden eliikemuotojen
kohdalla erSdt ekikeoikeuden rajoitta-
mista koskevat siiiinntjkset ja kysy-
mys oikeusavustajan ktiyttiimisestii.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, ettii
eldketurvan taso, kun ajatellaan pal-
kansaajien eldketurvaa, on meillii Suo-

messa nykyisten jdrjestelmien puitteis-
sa sellainen, ettd se hyvin riittdii tiiyt-
tdmddn uuden sopimuksen asettamat
kansainvdliset normit. Poikkeamat so-
pimuksen vaatimuksista ovat muualla
kuin eldkkeiden suuruudessa. Merki-
tykseltiidn laajakantoisin ja mytis eni-
ten toteuttamisvaikeuksia aiheuttava
muutos, joka nykyisiin sddnndksiin oli-
si tehtiivd, jos sopimus haluttaisiin ra-
tifioida, on eldkeidn ammateittain por-
rastus. Sen vaihtoehtona tulisi kysy-
mykseen eltikeidn yleinen alentaminen
esim. vain yhdellii vuodella eli 64 vuo-
teen, jolloin vaatimus ammateittaisesta
porrastuksesta putoaisi pois. Eliikeikdii
koskeva kohta sopimuksessa ei tuota
vaikeuksia ainoastaan Suomelle, vaan
se tulee ilmeisesti pitkiiksi aikaa estii-
mddn uuden sopimuksen ratifioinnin
vanhuuseliikkeiden osalta monien ldn-
simaisten valtioiden kohdalla, kuten
tyiikonferenssissa tiitd kysymystii kiisi-
teltdessii voimakkaasti tuotiin esille.
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HEIKKI MAKIPALO

Yaku ulu s rrr aksu lai n asaatavan
etuoikeuskysyrmys
nalkaistrr l(onkeirrrrnassa oikeudessa

Eliikelaitosten vakuutusmaksulainasaa-
tavien ja Eliiketurvakeskuksen sijoitus-
luottovakuutussaatavien etuoikeudesta
on ollut kiistaa jo useamman vuoden
ajan. Asia saatettiinkin KKO:n ratkais-
tavaksi vuonna 1966, jolioin KKO tuo-
miossaan 16. 11. 1966 n:o 2960 (iiiin.
4-L) katsoi, ettei ole esitetty syytd
muuttaa hovioikeuden tuomiota ja asia
jtii niiin ollen raastuvanoikeuden tuo-
mion lopputuloksen varaan, jossa raas-
tuvanoikeus, hylAten etuoikeusvaati-
mukset enemmdlti, mytinsi etuoikeuden
mukset enemmdlti, mydnti etuoikeuden
vakuutusmaksulainasaatavalle vain sil-

td osin kuin se kohdistui konkurssin al-
kamis- ja sitii edeltdneeseen vuoteen.
Tulos poikkesi aikaisemmin vallalla
olleesta kiisityksestii ja asia pyrittiin
saamaan paremmin perusteltuna uudel-
leen KKO:n ratkaistavaksi.

My<ihemmin tapahtuneen konkurssin
johdosta tiimii oikeuskysymys tulikin
uudelleen KKO:n ratkaistavaksi. Kor-
kein oikeus ratkaisi jutun tdysistun-
nossaan 20. 11. 1968 (tuomio n:o 2824.
Tuomiossaan Korkein oikeus on kat-
sonut, ettA eliikelaitoksen vakuutus-
maksulainasaatavalla samoin kuin EIii-
keturvakeskuksen sijoitusluottovakuu-
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tussaatavalla on, riippumatta siitd, mi-
hin aikaan ne kohdistuvat, etuoikeus-
asetuksen 4 a $:n 2 momentin mukaan
saatavien tiiydestd mddr6std sama etu-
oikeus kuin mainitun pykiildn 1 mo-
mentissa tarkoitetuilla viimeiseltd ja
kulumassa olevalta vuodelta olevilla
saatavilla.

Tuomio on ddnestyksen tulos, 15 je-
sentd puolesta ja 7 vastaan. Edellii
mainittua tuomiota kannattivat oikeus-
neuvokset Ekholm, Kyrd, Manner,
Halttunen, Sundberg, Salervo, Seppo-
nen sekd presidentti Hannikainen.
Myds oikeusneuvos Varhialan kanssa
samaa mieltii olleet jdsenet oikeusneu-
vokset Lampi, Heikola, Miettinen, Mo-
deen, Schwindt ja Sohlberg olivat nyt
kdsiteltiivdn jutun lopputulokseen ndh-
den samalla kannalla, mutta olisivat
muotoilleet pdiitdksen seuraavasti:
"Koska Eldkevakuutusosakeyhtici Ilma-
risen puheena olevalle, pitkdaikaiseen
lainasopimukseen perustuvalle saata-
valle samoin kuin Eldketurvakeskuk-
sen tiille saatavalle mycintdmddn sijoi-
tusluottovakuutukseen perustuvalle
saatavalle etuoikeusasetuksen 4 a S:n 2

momentin mukaan kuuluvaan etuoi-
keuteen ei saatavien luonteeseen ndh-
den ole katsottava liittyviin saman py-
kiiltin 1 momentissa tarkoitettua aika-
rajoitusta, vaan niillii on pykiiliissd
siiiidetty asema etuoikeusjdrjestyksessd

riippumatta siitd, milloin ne ovat syn-
tyneet, harkitsen oikeaksi, muuttaen
hovioikeuden tuomiota tdltd osin, vah-
vistaa mainitut saatavat maksettaviksi
konkurssipesdn varoista anotulla etu-
oikeudeIIa."

Eri mieltd olivat oikeusneuvokset
Leivonen, Hakala, Takkunen, Eskola,
Laakso, Lehtonen ja Kekomiiki, jotka
olisivat hyviiksyneet esittelijiin mietin-
niin. Tdmd kuului seuraavasti: "Kor-
kein oikeus mydntden muutoksenhaku-
luvan tutkinee jutun ja katsonee, ettd
Eldkevakuutusosakeyhtid Ilmarisen va-
kuutusmaksulainasaatavalla ei siihen
ndhden, ettd se on syntynyt ennen
vuotta 1966, ole etuoikeusasetuksen 4 a
S:n mukaista etuoikeutta, ja ettd EId-
keturvakeskuksen sijoitusluottovakuu-
tukseen perustuvalla saatavalla ei ole
parempaa etuoikeutta kuin edellii mai-
nitulla vakuutusmaksusaatavalla, jon-
ka maksamisen vakuutena sanottu va-
kuutus on, sekd sen vuoksi jiittiinee
asian hovioikeuden tuomion lopputu-
loksen varaan."

Mitd tulee itse tuomioon, niin sen
sanamuodon osalta voidaan todeta,
ettd etuoikeus rajoittuu vain vakuutus-
maksulainasaataviin. Viihemmisttin
kanta, oikeusneuvos Varhialan kanssa
samaa mieltd olleiden oikeusneuvosten
kanta, olisi ollut viiljempiiii tulkintaa
suosiva.



MARJA-LIISA KINTURI

Rakennusalan lyiielEkekassa

Rakennusalan tytieliikekassa huolehtii
LEL:n mukaisesta eldketurvasta maa-,
vesi- ja talonrakennusalalla. Maata-
lous-, Metsd- ja Satama-alan tyiieliike-
kassat taas huolehtivat kukin omien
tytialojensa tydntekijriiden eldketurvas-
ta. Rakennusalan tytiekikekassa on
LEl-kassoista suurin, sen vakuutus-
maksutulojen ollessa esim. viime vuon-
na 44,3 mmk eli 68,5 o/o kaikkien LEL-
kassojen tuloutuksesta. Kassan voimas-
sa olevien eldkkeiden mdiird oli tammi-
kuussa liihes 16 400. Vastaava luku
kaikkien ty<ieldkekassojen osalta yh-
teensd oli 27 400. TEL:n puolella eliik-

keitti maksettiin vastaavasti ldhes
50 000 kpl.

LEL:n mukaisen eldketurvan toteut-
tamisesta huolehtivat ty6eliikekassat
ovat kaikki itseniiisiii el5kelaitoksia,
vaikka ne keskendiin ovatkin hyvin
kiintedssii yhteistytissii, kiiyttiien yh-
teistd henkiltikuntaa, yhteisiii toimiti-
loja jne. Niiden perustaminen vuonna
1962 edellytti kokonaan uutta ja uuden-
tyyppistii lainsdddiintciii. Kassojen ra-
kenne ja toiminta poikkeavatkin koko-
naan vanhasta vakuutus- ja eldkelai-
toskdytiinntistd.
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I Tyiiuldkekassan hallinto

Rakennusalan tydeliikekassan, samoin
kuin muidenkin kassojen, organisaatios-
ta kiiy selviisti ilmi tytimarkkinajdrjes-
ttijen hallitseva asema. Kunkin kassan
ylimmdssd elimess6, valtuuskunnassa,
tulee puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan ohella olla kuusi tytinantajien
ja kuusi tytintekijtiiden edustajaa. Val-
tuuskunnan valitsemassa hallituksessa
on vastaavasti kolme edustajaa tytin-
antaja- ja kolme tytintekijiipuolelta.
Rakennusalan tytieliikekassan hallituk-
sessa on lisiiksi mukana kaksi vakuu-
tusalan asiantuntijaa. NSin piiSsee kai-
kissa pddtdksissd vaikuttamaan raken-
nusalan ja sen tytiolosuhteiden tunte-
mus.

Rakennusalan tytieliikekassan halli-
tus kokoontuu kerran viikossa. Sen esi-
tyslistalla ovat piiiillimmiiisenii sijoi-
tusasiat, mutta myiis eldke- ja kuntou-
tusasiat edellyttiiviit eriiiltii osin halli-
tuksen ptitittistii. Asiat valmistellaan
jaostoissa, Eliikejaostossa oD, samoin
kuin hallituksessa ja valtuuskunnassa-
kin, tyiimarkkinajiirjesttiillii edustuk-
sensa.

Valtuuskunta kokoontuu harvemmin,
yleensd vain pari kertaa vuodessa. Sen
tehtiiviinii on antaa hallituksen toi-
minnalle suuntaviivat ja piiiittdii mm.
lainaehdoista. Korkeimpana elimend
valtuuskunta vahvistaa myiis kpssan
taseet ja hyviiksyy tilinpiiiitdksen.

Kassojen yhteinen hallinto

Tyriel?ikekassojen yhteisistii elimistii
ylin on neuvottelukunta, johon kukin

kassa nimittdii Yhden oman alansa
tytinantajien ja yhden tydntekijtiiden
edustajan. Neuvottelukunnan tehtdvii-
nd on laatia kassojen yhteinen talous-
arvio ja valvoa sen toteuttamisesta. Li-
sdksi se piiiittiiii ylimpien toimihenki-
lciiden palkkauksesta ja suurista han-
kinnoista. Neuvottelukunnan toimeen-
panevana elimend on kassojen toimitus-
johtajien muodostama toimitusjohtajis-
to. Se valmistelee neuvottelukunnan
asiat, panee sen piiiittikset tiiytiinttidn
sekd tekee ehdotuksia tytieliikejiirjes-
telmdn edelleen kehittdmiseksi. Toimi-
tusjohtajiston alaisena on kassojen yh-
teinen keskustoimisto.

Toimintaorganisaatio

Rakennusalan tytieldkekassa tytisken-
telee toimitusjohtajan alaisena jakau-
tuneena neljiidn osastoon: eliike-, kent-
td-, sijoitus- ja yleiseen osastoon. Ndis-
td eliike- ja yleinen osasto ovat kaik-
kien kassojen yhteisid ja muodosta-
vat yhdessd matemaattisen toimiston
kanssa tydeliikekassojen keskustoimis-
ton. Yleisen osaston tehtdviin kuulu-
vat yleiset toimistotehtdvdt sekd kas-
sojen yhteiset hankinnat ja henkilii-
asiat. Lisiiksi se hoitaa kassaliikettd ja
kirjanpitoa. Eldkeosasto valmistelee
eldkeasiat ja esittelee ne kunkin kassan
eldkejaostolle. Jos jaosto ei ole eliike-
piidtdksestd yksimielinen tai jos piiii-
tdkselld on periaatteellista kantavuut-
ta, tapaus viediidn hallituksen kiisitel-
tdviiksi. Eliikeosasto vastaa mytis jaos-
ton tekemien piiiittisten tiiytiinttiiinpa-
nosta. Edelleen sen tulee selvitellii elii-
keasioihin liittyviti lainopillisia kysy-
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myksie seke valmistella lausunnot
muutoksenhakuasioista. Matemaattinen
toimisto vastaa vakuutustekniikasta ja
tilastotehtiivist6.

Sijoitustoiminta

Rakennusalan tydeldkekassan sijoitus-
osaston tehtdvAnd on vastata eldkeme_
noista liikenevien varojen sijoittami-
sesta rakennusalan tuotannollisiin tar_
koituksiin. Lainahakemuksia sille saa-
puu kuukausittain keskimddrin 60, kii-
reisimmdn ajan keskittyessd kesdkuun
alkuun ja vuoden loppuun. Tyrieliike-

kassan lainat ovat kaikki ns. sijoitus-
lainoja, TEL:n puolella kdyt<issd oleva
ns. takaisinlainaus ei ole LEL:n pii_
rissd lainkaan mahdollinen. Sijoitus-
jaoston esityksen perusteella kassan
hallitus piiiittiiii lopullisesti, myiinne-
tdiinkri laina vai hyliitdiink<i hakemus.
Viime vuonna tainoja myiinnettiin yh-
teensd 90,4 mmk. Tdstd summasta muo-
dostivat liikeluotot rakennusliikkeille
suurimman osan eli 65,4 prosenttia. Sil-
ld, onko lainaa hakeva tyiinantaja suo-
rittanut vakuutusmaksunsa ajallaan, on
lainaa my6nnettdessd varsin suuri
merkitys. Viiviistyneiden maksujen
vuoksi lainan mddriid saatetaan alentaa
tai hakemus hyliitti kokonaan.

Tietlot rakennusalan tviinantajien suorittamista vakuutusmaksuista keriitiiiin kuukausit-tain kortistoon, ioka on avainasemassa niiti vat<uutusmakiuia vaivottaessa. man s&is-timiseksi ia tyiiskentelyn helpottamiseksi kortit vuosittain iiitrotifrn itiii. Nuif i,ifr"Heiniinen, rva Ulta_ Iha,lainen ja neiti Tuuta Turuo"" 
"afraiia"-iaoa-ivtiy]ri]piiristiissiiiin. Tyiielikekassojen arkisto on Annankadulla *r"W"toi-iston vnteva-essi.Sen sisiiltiim6t erilaiset .tie-rlo-t tarvitsevat jo nyt tilaa "oilr rsOo hJuymetriii "ii;ui;;itoista kilometriii. Arkistonhoitaja L e i t o ia si, vuosittain rtivlea u;etilaa Hh"; 200;:
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I Kenttiiosaston tehtiiviit

Rakennusalan tydeldkekassan kenttd-
osaston tehtdvdnii on valvoa tydnanta-
jien vakuutusmaksusuorituksia ja huo-
lehtia tiedotustoiminnasta. Ndiden teh-
tdviensii hoitamiseksi kenttiosasto ja-
kautuu tarkastus-, perimis- ja tiedo-
tustoimistoihin. Kdytiinndn tarkastus-
toiminnasta eri puolilla maata huoleh-
tivat tarkastajat, joil1a jokaisella on

oma tarkastuspiirinsd. Tarkastajat suo-

rittavat myds tytinantajien neuvontaa,
mik5 on tarpeen varsinkin omakoti- ja
muiden tilapdisrakentajien kohdalla,
sillii niimii ovat rakennusliikkeitii huo-
mattavasti harvemmin perillii vakuu-
tusmaksuvelvollisuuksistaan'

Jotta epdselvien tapausten mddrii vii-
henisi aikaa mytiten ja tyiintekiiiit ja
tydnantaj at oppisiwat' trtntemaan oikeu-
tensa ja velvollisuutensa tydeliikela-
kien piirissd, Rakennusalan ty6elSke-
kassa harjoittaa myiis aktiivista tiedo-
tustoimintaa. Tiissd toiminnassa noja-
taan varsin suuresti tytimarkkinajdr-
jesttijen tukeen, mikii on luonnollista-
kin, koska kohteena ovat toisaalta ra-
kennusalan tytinantajat ia toisaalta
tytintekijtit. Ltihinnii Suomen Raken-
nusteollisuusliiton ja Rakennustytiliiis-
ten Liiton mydtdvaikutuksella kenttii-
osasto jiirjestiiii eri puolilla maata vuo-
roin tydnantajille ja vuoroin tytinteki-
j6ille tarkoitettuja tiedotustilaisuuksia,
joissa selvitelliiiin rakennusalan eldke-
ongelmia ja eliiketurvan jiirjestdmiseen
liittyviii kysymyksiii. Tietoa eliike-
asioista pyritiiSn levittiimdiin myds

alan ammattilehtien ja piiiviilehtien vd-
Iityksellii sekd erilaisten ohjekirjasten
ja -lehtisten muodossa.

ToimitusiohtaJa varat. Karl-Johan II a l-
s a s johtaa Rakennusalan tyiielikekassan
toimintaa. Hiinen sihteerinilin toimii rva
Liisa Tiitterstriim.

Lainmuutos ja ellkekassojen
toimipiiri

Tydeliikelakien muutokset ja ennen
kaikkea LEL:n muuttuminen toimiala-
kohtaiseksi eli kiisittiimdSn myds vaki-
naiset LEL-alojen tytit, merkitsevdt
tycieldkekassojen toiminnassa huomat-
tavia muutoksia. Tosin lainmuutoksen
mahdollinen tuloja lisiiSvii vaikutus
niihdiiiin vasta myiihemmin, kun tdhdn
saakka TEL:iin kuuluneet LEl-alojen
tydntekijiit vaihtavat tyiipaikkaa, tul-
len siten vdhitellen LEL:n piiriin. Lain-
muutoksen sisdltdmdt eliike-etujen pa-
rannukset merkitsevdt sen sijaan vdlit-
ttimdsti eliikemenojen melkoista kas-
vua. Tytieliikekassojen maksuvalmiu-
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den turvaamiseksi vakuutusmaksua
joudutaankin korottamaan nykyisestd
4,5 prosentista vuoden 1gZ0 alussa to_
denndkijisesti puolella prosenttiyksi-
k6llii ja jatkossa ilmeisesti lisiiii. Rat-
kaisevin merkitys toimialakassan luo-
misella oli rakennusalan tytintekijciiden

eldketurvan varmistamisessa ja siind,
ettd endd ei yleensti jouduta kulutta-
maan aikaa ja rahaa sen seikan selvit-
tdmiseen, kuuluuko ty<intekijd ty6suh-
teensa luonteen vuoksi TEL:n tai
LEL:n vai eik<j ehkd kummankaan pii-
riin.
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PERTTI HUJU

Ty6elEke vai kunloulrrs

Oikeastaan otsikko on harhaanjohtava.
Kuntoutuksellahan tarkoitetaan niitii
toimenpiteitii, joiden avulla sairauden
tai vamman jiilkeen yksildn tyii- tai
toimintakyky pyritiidn palauttamaan.
Erds tdllainen toimenpide on juuri ta-
loudellisen turvan jdrjestiiminen kun-
toutuksen - olkoonpa se sitten esim.
syddnkuntoutus tai ammattikoulutus -
aikana miiiirdaikaisen elSketurvan avul-
la. Toisaalta otsikko on tiiyttd todelli-
suutta, kun harkitaan o n k o k u n t o u-
tuksen edellYtYksid vai onko
jatkuva el5keturva ainoa mahdollisuus.

Viimeksi esitetyt kysymykset ovat
tulleet kovinkin aiheelliseksi sen tiih-
den, ettd kuntoutustoiminta on muut-
tunut anottavasta tarjoavaksi. Tiimii

merkitsee, ettd sosiaalivakuutuksen eri
jiirjestelmiit aktiivisesti etsivdt kor-
vauksen saajista niitii, joille kuntou-
tusta tarjotaan. Mitd useampi ndistd
voidaan kuntoutuksen avulla palauttaa
takaisin tytieldmiidn, sitii pienemmdksi
saadaan sosiaalivakuutuksen aiheutta-
ma taloudellinen rasitus yhteiskunnalle'
Ajatusketjua jatkettaessa tullaan kysy-
mykseen korvauksen saajan
k u n t o u tu s v aIm iu d e s t a. Itses-
tddn selvdii ei ole, ettii osataan tarjota
kuntoutusta oikealle henkiliille, oikeaan
aikaan ja oikeassa muodossa. Sekd so-

siaaliturva ettd kuntoutustoiminta ovat
tdlld vuosikymmenellii laajentuneet no-
peasti. Samaan aikaan ndihin ratkai-
suihin tarvittava perustietous on vield
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puutteellinen. Kriteerit, joiden perus-
teella ratkaisut tehdiiiin, eivdt ole tdy-
sin hahmottuneet. "Vanhaan hyvddn
aikaan" tdllaisessa tilanteessa perus-
kriteerin muodosti liidketieteellisesti to-
dettu haitta-aste. Se, ettd tietynlaisen
sarveisihottuman haitta-aste on 80 0/0,

on uskon asia, ja uskon asioistahan ei
kannata kiistellii.

Tycieliikelait edustavat uutta, yksi-
Itillistd suuntausta, jossa ldiiketieteelli-
sen haitan ohella otetaan huomioon
muutkin seikat, kuten ammatin laatu,
ikii jne. Yhd useammin onkin tultu
huomaamaan, ettd lopultakin leiriketie-
teellinen haitta-aste ja ammatillinen
tytikykyisyys ovat vain heikosti keske-
ndiin korreloivia asioita. Samoin on ti-
lanne tiettyyn mittaan my<is kuntou-
tusedellytysten suhteen. Suurenkaan
terveydellisen haitan ei tarvitse olla es-
teend ammatilliselle kuntoutukselle, jos
muut asiaan vaikuttavat tekijtit - kun-
toutushalukkuus, lahjakkuustekijiit jne.

- ovat asiaa tukemassa. Toisaalta pie-
nikin lddketieteellinen haitta yhdisty-
neend muihin haittatekij<iihin saattaa
tehdd kuntoutusyritykset tyhjiksi. Tdl-
Itjin tullaan yleisiin "kansalaisominai-
suuksiin", persoonallisten, sosiaalisten
ja ympiiriillisten tekijdiden vaihteluun
yksikistii toiseen. Niimii yhdessii kid-
ketieteellisten tekijdiden kanssa vai-
kuttavat korvauksen hakijan tai saajan
kuntoutusvalmiuteen ja samalla ovat
pohjana harkinnalle eldketurvan tar-
peellisuudesta.

Tydeldkkeen saajilla on mahdollisuus
kuntoutusetuuksiin, mutta niitd voidaan
my<intdd mytis ennen tdtd, jos siten voi-
daan ehkdistii tycikyvytttimyys. Kun-
toutustoiminta tytieliikejiirjestelmissd

perustuu siis vapaaehtoisuuteen, mutta
useimmat tycieldkelaitokset mydntdvdt
tdmdn etuuden vakuutetuilleen. Kdy-
tiinndssd tdtd kuntoutustoimintaa hoi-
taa Vakuutusalan Kuntouttamiskeskus
(VKK), jonka jiisenjiirjestciinii Ty<ielii-
kelaitosten Liiton ohella ovat Tapatur-
mavakuutuslaitosten Liitto ja Liiken-
nevakuutusyhdistys. VKK siis hoitaa
ndiden kolmen vakuutussektorin kun-
toutustoimintaa.

Tyciterveyslaitoksessa on vuodesta
1966 liihtien tutkittu Tyrieliikelaitosten
Liiton jdsenlaitosten liihettdmiii eliik-
keenhakijoita, jolloin tarkoituksena en-
sisijaisesti on selvittdd tydkunto eld-
keratkaisua varten. Samalla on kiinni-
tetty huomiota myds kuntoutusedelly-
tysten arviointiin. Tdlltiin kiiytiinn6n
tyrissd yksiliitapausten kohdalla on tcir-
mritty tilanteisiin, joissa on vaikea sa-
noa, mikd on ollut kestokyvyn katkea-
misen todellinen syy: sairaus, muut
syyt vai niiiden yhdistelmii. Ennenkuin
tydeldkettii haetaan, on perustana tie-
tenkin yksi tai useampia sairauksia.
Usein kuitenkin on ltiydettiivissd mui-
takin syitd, joiden tdhden entisen tytin
suorittaminen on kiiynyt liian vaikeak-
si. Erikoisesti ndiden muiden syiden
merkitys on suuri kuntoutusedellytys-
ten kannalta.

Tytiterveyslaitoksessa suoritettiin tyii-
eldkkeen hakijoiden kuntoutusesteisiin
kohdistuva tutkimus (julkaisu: Huju-
Reinikainen-Vuorikoski: TytieliikettA
hakeneitten kuntoutusesteet tutkimus-
lausuntojen valossa, Tytiterveyslaitok-
sen tutkimuksia 4211968), jota varten
saatiin Vakuutusalan Kuntouttamiskes-
kukselta apuraha. Tutkimusaineistoksi
valittiin 100 Tyriterveyslaitoksessa v.
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1966 tutkittua tytieliikelaitosten liihet-
tiimiiii eldkkeen hakijaa, joista miehid
oli ?7 ja naisia 23. Tiissii yhteydessd to-
dettakoon, ettii Tyciterveyslaitokselle
tutkimuksiin valikoituu tytieldkkeen ha-
kijoista 1-2 prosenttia, joka todennd-
ktjisimmin edustaa tydeldkeratkaisun
kannalta vaikeimmin arvioitavaa osaa'

Toisaalta korostettakoon sitd, ettii tut-
kimusaineiston pienuus ei juuri oi-
keuta yleistyksiin. Tarkoituksena oli-
kin liihinnd vain kartoittaa kysymystd
tytieldkeratkaisun ja kuntoutuksen mo-
nitahoisuudesta.

Tutkijaryhme - tri Vuorikoski,
maist. Reinikainen ja allekirjoittanut

- valitsi hypoteettisesti n' 40 kuntou-
tusestettd, joilla ktiytiinntin tydssii saa-

dun kokemuksen perusteella saattaisi
olla merkitystd tdssii yhteydess['

Taulukosta 1. voidaan todeta, ettd
kokonaistilanteen perusteella arvioitu-
na varsinaisesti kuntoutuskelpoisia tds-
sd aineistossa o1i 4? 0/o (ryhmiit 1'-4'),
tdysin tytikyvyttdmiii oli 29 0/o ja niitd,
jotka tarvitsisivat suojatydnomaisia
olosuhteita (ryhmii 5-6.) 23 0/o' Tdssd

kohden huomattakoon se seikka, ettd
tytikykyisyyden asteen arviointiin ovat
vaikuttaneet lddketieteellisten seikko j en

ohella my6s muut tekijdt, kuten ikd,
koulutustaso jne.

Taulukko 1.

Aineiston jakaantuma tytikykyisyyden
asteen mukaan

1. Tytikykyinen entiseen tytihdnsd 3

2. Tytikykyinen entiseen tai vas-
taavaan tyOhdn Pienin muutok-
sin 8

3. Tytikykyinen entistd jonkinver-

ran kevYemPddn tai helPomPaan
tydhtin

4. Ty6kykyinen entistd Paljon ke-
vyempddn tai helPomPaan tY6-
htin ..

5. Ty<ikykyinen vain tilapdisesti
tai osapdivdtYtihdn

6. Kykenevd vain suojatYohtin ..
7. Ty<ihtinkykenemdttin

15

22

13

10

,o

Yhteensd 100

Tytieliikekuntouksen erds peruspul-
ma on eldkkeen hakijoitten korkea
k e s k i - i k e. Tutkimusaineistossa kes-
ki-ike mediaanilla mitaten oli 46 vuot-
ta ja traditionaalisen kuntoutusidn
(40 vuotta) ylittiineitii oli 76 0/0. Nykyi-
set kuntoutuspalvelut varsinkin kou-
lutuksen suhteen on suunniteltu nuo-
remmille ikdluokille, mistd syystii tyti-
eldkkeen saajien mahdollisuudet osal-
listua ammatilliseen kuntoutukseen ovat
verraten rajoitetut.

Sairausryhmiit

Sairausryhmistd suurimman muodosta-
vat tdssd aineistossa tukielinsairaudet,
seuraavina tulevat verenkiertoelinten
ja hengityselinten sairaudet. Mikati
selvien psykiatristen sairauksien lisdk-
si lasketaan mukaan myds alkoholin
viiiirinkiiyttiij[t, luonteeltaan vaikeam-
min poikkeavat sekd iilyllisesti enintdiin
heikkolahjaisen tasoa olevat, nousee

psyykkisistd syistd kuntoutusedellytyk-
siltddn rajoittujen mddrd 48 0/o:iin. Tut-
kituista 45:llii oli kaksi tydkykyd ra-
joittavaa sairautta ja 25 0/o:1la kolme
tai useampia sairauksia, 30 oio:11a oli
vain yksi sairaus. Tarkasteltaessa lii-
hemmin diagnoosien lukumddrdn mer-
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kitystii kuntoutusesteend tai tycieldke-
ratkaisuun vaikuttavana tekijrinii to-
dettiin, ettd sen ei voitu osoittaa niiyt-
televdn merkittiivdd roolia kummassa-
kaan tilanteessa.

Tytikyvytttimyyden kesto
Tyrikyvytt<imyyden keston suhteen to-
dettiin, ettd 63:lla se oli vuoden ja 1g:lld
yli kaksi vuotta. LEl-eliikkeen haki-
joilla tytikyvyttcimyys oli kestdnyt en-
nen tutkimusta selvdsti kauemmin kuin
TEL-eliikkeen hakijoilta. Niitld, joilla
tydkyvyttiimyys oli kestdnyt alle vuo-
den, oli viihemmdn kuntoutusesteitd
kuin pitempddn pois tycieliimdstei olleil-
la. Samaan aikaan ensin mainittu ryh-
md oli jiilkimmiiistii tytikyvyttcimiimpi
keskimddrin ottaen. Tdmd viittaa siihen,
ettti pitkdtin tydkyvytttimyyden kestoon
on ollut vaikuttamassa koko joukko
muitakin haittatekijtiitii kuin pelkds-
tiiiin sairaus.

Tyypillistd tiille aineistolle on, ettd
80 o/o tutkituista on tydsken-
nellyt ns. raskaan ty6n pii-
r i s s d. Ammattitaidottomia, jotka kui-
tenkin ovat tytiskennelleet pddasiassa
tietyllei alalla, oli 27 0/o ja varsinaisia
sekatytiliiisid 13 0/0. Toisin sanoen useim-
milla oli selvd ammattikokemus, mutta
vaikeutena onkin se, ettd harvoin tdtd
kokemusta voidaan siirtdii uuteen tyti-
htin (mm. metsdtyd,miehet). Ammatti-
taidottomuus todettiin kaiken kaikkiaan
verraten vaikeaksi kuntoutusesteeksi.
Samalla oli merkittiivdd, ettii ammatti-
taidottomilla oli muitakin kuntoutus-
esteitd enemmdn kuin ammattitaitoisil-
la, ja edelleen LEl-eldkkeen hakijoissa
oli ammattitaidottomia selvdsti enem-
mdn kuin TEl-eliikkeen hakijoissa.

Taulukossa 2. on esitetty pdiiosa niis-
tii yksil<illisistd kuntoutusesteistd, joi-
den tutkijaryhmii arveli olevan merki-
tyksellisid tdssii yhteydessd. Tdmiin ar-
tikkelin puitteissa ei ole mahdollista
kovin pitkdlle analysoida tuloksia, ja
tdstd syystd voidaan tarkastella vain
erditd kiinnostavimpia tekij<iitii. Perus-
toteamus on se, ettd vaikka kuntou-
tusesteitii todettiin ndinkin runsaasti,
niitten vaikutus toisaalta ammatilliseen
kuntoutukseen ja toisaalta tycieldke-
ratkaisuun ei kuitenkaan ole suhtees-
sa niin suuri. Esimerkkind tiistd mai-
nittakoon kotipaikkasidonnaisuus, joka
todettiin 63 henkilcilld, mutta joka vain
17 henkiltillii todella vaikeutti amma-
tillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia
huomioonottaen asianomaisten koko-
naistilanteen.

Kiinnostavan kohdan muodostavat te-
kijat 27., 28. (puutteellinen kansakoulu).
Kaiken kaikkiaan 23:lla todettiin kan-
sakoulun kdymiitttimyys joko osittain
tai kokonaan. Useimmiten asianomais-
ten selityksend tdlle on ollut kesken
kouluiiin ansiotyiih6n ldhtci. Tdmii var-
maan pitdd piidosaltaan paikkansa, mut-
ta samaan aikaan juuri tiissii ryhmiis-
sii todettiin keskimiidrdistd enemmdn
mytis heikkolahjaisuutta, joka on saat-
tanut olla primaarisyy kansakoulun
kesken jiiSmiseen. Syytti tai seurausta
puntaroimatta ndissd oli keskimddriiis-
td enemmiin myds vain sekatyijkoke-
musta omaavia.

Heikkolahjaisuus ja luonteen poik_
keavuus ovat yleensii olleet selvdsti
koulutusta vaikeuttavia tekijiiitti psy-
kiatristen sairauksien ohella. Sen sijaan
niiden vaikutus tydllistdmiseen ei ole
ollut yhtii voimakas.
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Taulukko 2.

Yksiliillisten kuntoutusesteiden jakautuma

Naiset Miehet Yhteensa

3. Somaattinen sairaus ...'
4. Psykiatrinen sairaus ....
5. Abusus
6. Hoidon tarve
?. Ei hoitomahdollisuuksia
8. Hoidon laiminlYtinti .. "

11. Epiisiiiinntillinen laPsuus
12. Kotiongelmat
13. AvioPuolison sairaus " "
14. Suuren Perheen huoltaminen
15. VanhemPien huoltaminen ' '

16. EP?itYYdYttdvd asunto
1?. Syrjiiinen asuinpaikka ' '
18. KotiPaikkasidonnaisuus
19. Hyvii toimeentulo eldkkeen varassa
20. Hyve toimeentulo perheen ansion varassa
21. Huoli toimeentulosta ' ' '
22. Alkoholin ktiYttti
23. Rikollisuus
24. Heikkolahjaisuus
25. Erikoislahjakkuus
26. Luonteen Poikkeavuus "
2?. Kansakoulun kdYmiittdmYYs
28. Puutteellinen kansakoulu '
29. Vain sekatYiikokemusta
30. Entisen tYdn Puute
31. Kontakti ent' tytinantajaan katkennut ' ' ' '

33. Tytihdn kesken kansakouluidn ' "

23
6

I
1

5
10

5
2
1

5
3

l4
1

4
11

;
3

,D
15

3
20

2
J

10
t2
20
13

J

16
l4
49
15
t4
34
I
1

t2
6

20
2

18
29
10
46
18

96
2l

3
29

3
J

15
22
25
15

4
2l
77
63
16
18
45
I
1

15
I

20
4

19
38
15
55
2l

2
1

9
5
9
3

Vaikka taulukon 2 tuloksien punta-
rointi olisi antoisaa, ei siihen tiissti yh-
teydessd ole enempiid mahdollisuuksia'

Asennoitumisen merkitYs

Asennoituminen on usein varsin mer-
kitttivii seikka kuntoutuksen onnistu-
misessa. Tdmiin tutkimuksen puitteissa

rekisteriiitiin vain aktiivisesti torjuva
asenne kuntoutukseen. Kaiken kaik-
kiaan niiitd o1i 18, joista LEl-eliikkeen
hakijoita oli 14. Keskim6iirin ottaen he

asuvat tavallista ktiyhemmilld seuduil-
la ja heikommilla tydllisyysalueilla'
15:lIii heistd todettiin jonkinasteista
psyykkistii poikkeavuutta. Huomionar-
voista on, ettd aktiivisesti torjuva asen-

ne ei merkittdvdn usein liity pitkiiiin
tyokyvyttiimyysaikaan. Ilmeisesti tiil-
Id on enemmdn merkitystii viilinpitii-
mdtttimyyden ja yrittiimishalun puut-
teen synnYssii.

Jos liihdetiiiin spekuloinnin linjalle,
voidaan heittiiii olettamus, ettd aktiivi-
sesti torjuva asenne syntyy akuuttien
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vaikeuksien ilmaisuna. Mikeli niimd
seikat saadaan jdrjestykseen ajoissa,
saattaa tiillii ryhmiillii olla hyvdt kun-
toutusedellytykset. Vaikeuksien kroo-
nistuminen aiheuttaa passiivista tor-
juntaa, ja silloin kuntoutuksen mahdol-
lisuudet lieneviit vdhiiiset. On ehtinyt
tapahtua liikaa vieraantumista. Aktii-
visuus puoleen tai toiseen merkitsee
sitii, ettii asianomaisella on energiaa
jdljellii, joka oikein suunnattuna voi-
daan valjastaa kuntoutumiseen. Kun-
touttaja saattaa optimismissaan lange-
ta aktiivisesti torjuvien kohdalla ,'pak-
kokuntoutukseen" jo ennen kuin jokin
akuutti vaikeus (kotitilanne tms.) on
selvitetty. Jos kuntoutus silloin epAon_
nistuu, asiakas leimataan helposti han_
kalaksi, vaikeasti kuntoutettavaksi jne.
Kuitenkin tdllainen asiakas saattaa olla
kuntouttajaa realistisempi ja pyrkii
omalla tavallaan kiinnittdmdiin huo_
miota esteeseen, joka on ensin raivat_
tava pois tieltii.

Tutkimuksen jiilkeen on saatu Va-
kuutusalan Kuntouttamiskeskuksesta
j el k i s e u r a n ta tie t o j a. Tiedot on
saatu kahtena ajankohtana: marras-
kuussa 1967 ja helmikuussa 1g6g. Tau-
lukosta 3 todettakoon ensinn6, ettii eld-
kelaitokset ovat siirtdneet n. puolet
Tyciterveyslaitoksessa tutkituista VKK:
een kuntoutustoimenpiteitd varten. Tyti-
kyvyn asteen jakautuma on selvd.
VKK:een ltihetetyt ovat selvdsti ty<i-
kykyisempid kuin ne, joita ei eldkelai-
toksessa ole katsottu kuntoutustapauk-
siksi. Tilanne jdlkiseurannan eri ajan-
kohtina ei ole sanottavasti erilainen.
Selkiintymistii on tapahtunut, mutta
edelleen keskenerdisten mddrii on ver-
raten suuri. Ryhmii 3.3 on melko suuri,
ja tiistti syystd tiitii ryhmiiii on tarkem-
min analysoitu. Tiillciin on todettu, ettd
ndistii (2/69) 9:n kohdalla koulutussuun-
nitelma on joko jo tehty tai asiakas par-
haillaan harkitsee esitettyd "kuntou-
tustarjousta".

Taulukko 3.

J6lkiseurantatietoja vakuutusaran Kuntouttamiskeskuksesta

Marraskuu/67
Tycikyvyn aste

l-4 5-7

Helmikuu,z69

yht. yht.

1. Ei ilmoitettu VKK:een
2. IIm. VKK:een, mutta kiisittelemdtte . .... .. .3. Kiisitelty VKK:ssa, mutta asia kesken
3.1 Tyiikokeilu, kunt.hoito tms. kesken
3.2 Toimenpide epiionnist. (koutu tms.) .

3.3 Muut syyt .

4.1 Paraikaa kuntoutuksessa (koulu tms.) . . . .. .

4.2 Ort tytissii
4.3 Mycinnetty elinkeinoapua
5. VKK:ssa todettu: ei kuntoutuskelpoinen tai

ei aihetta toimenpiteisiin . . .

5l
1

1

1j

18

2
2

15
3
1

1

50

;
24,

1

1

20

55
1

3
3

23
3
1

1

1055
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Aineisto, jota nyt on esitelty, ei mil-
lddn tavoin ole edustava ajatellen tyti-
eldkekuntoutusta kokonaisuudessaan.
Voidaan kai perustellusti viiittiiii, ettii
se pikemminkin edustaa sitd vaikeim-
millaan. Tutkimuksen mieli onkin siinii,
ettii ndin saadaan mahdollisimman seI-
vdsti esiin ne Pulmat, joihin telIe
alueella ttjrmdtdiin. Yhteenvetona ylei-
semminkin voitaneen kuitenkin todeta,
ettd kuntoutukseen olisi piiiistiivii kii-

siksi niin aikaisessa vaiheessa kuin
suinkin, jotta vtiltytdiin kuntoutuses-
teiden kasaantumisen aiheuttamista
vaikeuksista. Toisaalta niiyttiiti ilmei-
seltd, ettd tyiieldkeratkaisuissa ja nii-
hin liittyvissd kuntoutuskysymyksissd
puhtaasti terveydentilaan liittyvien
seikkojen ohella on kiinnitettiivd huo-
miota mytis muihin yksildcin tai hdnen
sosiaaliseen kenttddnsd liittyviin teki-
jtiihin.
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KALERVO LINDFORS

Ty6fi6llryysaikoien nekistenOinti

Kuluvan vuoden alusta voimaan tul-
leisiin tyrieldkelakien muutoksiin kuu-
luu muun muassa ty<ittcimyyden huo-
mioon ottaminen eldkkeissii. Laissa
tarkoitettuaja tytittdmyysaikoja ovat ne
ptiivdt, joilta henkilii on tydsuhteen
katkettua saanut piiivdavustusta val-
takunnalliselta tytittcimyyskassalta 18
vuotta tiiytettyiitin. Tiedot niiistd tycit-
tdmyysajoista viediiiin vuodesta 196?
liihtien Eldketurvakeskuksen pitiimddn
tycisuhderekisteriin, josta ne eldkkeitti
mycinnettdessd ovat eldkelaitosten saa-
tavissa.

Tydntekijdin eldkeasetuksen 3 a g:n
mukaan tycittcimyyskassojen on annet-
tava kunkin vuoden toukokuun lop-
puun mennessd Eldketurvakeskuksel-
le tiedot edelliseltd vuodelta maksa-
mistaan pdiviiavustuksista. Sosiaali- ja

terveysministericin valvomia valtakun-
nallisia tycittrimyyskassoja on tella
hetkellii rekisterdity 69, joista 58 mak-
soi vuodelta 1967 avustuksia yhteensd
noin 87 000 henkilcille. Useimpien kas-
sojen osalta jdti avustusta saaneiden
mdiird muutamaan sataan, mutta jou-
kossa on tuhansille, jopa kymmenilletu-
hansille henkil6ille avustusta maksa-
neita kassoja.

Rekisteriiintiii varten tarvittavat tie-
dot ovat melko viihdiset. Tydttcimyys-
aikojen viemiseksi oikean henkilcin hy-
viiksi tarvitaan tietenkin mahdollisim-
man tarkat tunnistustiedot, siis suku-
ja etunimen lisiiksi joko tyiieldkekor-
tin numero tai syntymdaika ja tieto su-
kupuolesta. Ntiiden ohella tarvitaan
vain avustuspdivien lukumiidrii, tieto
vuodesta jolta avustus on maksettu,
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seka maksaneen kassan nimi. On siis
huomattava, ettd rekisteriin viedddn
ainoastaan niiden pdivien lukumddrd,
joilta pdivdavustusta on maksettu, mut-
ta ei esim. avustusten markkamddrid'

Tytittdmyysavustuksia voidaan mak-
saa mycis henkiltille, joka on pakko-
lomalla tai ty<issd lyhennetylld ty6vii-
koIIa. Tycisuhde ei tdlliiin kuitenkaan
vleensd katkea, joten kassat eivdt saa

ilmoittaa niiiltii aioilta maksettuja
avustuksia. Samoin ei ilmoiteta alle
18-vuotiaille maksettuja avustuksia.
Kassan nimi viediidn rekisteriin koodi-
numerona, joka noudattaa sosiaali- ja
terveysministericin kassoille antamia
rekister6intinumeroita.

Tietojen toimittamisessa Eldketurva-
keskukselle on kaksi eri tapaa. Kassat
voivat antaa tiedot ensinndkin Eldke-
turvakeskuksen tdtd varten valmista-
malla lomakkeella, johon ne merkitse-
vdt kortistoistaan edelld mainitut tie-
dot. Pienille kassoille ei tdstd aiheudu-
kaan sanottavasti lisiitycitii, mutta suur-
ten kassojen osalta se merkitsisi erit-
tdin huomattavaa tytimiidriid. Tiimd on
voitu vdtttiid Iiitttimiillii Eldketurva-
keskukselle tulevien ilmoitusten anta-
minen tietokoneilla tapahtuvaan avus-
tusten maksamiseen. Maksutoimenpi-
teet ndet hoidetaan noin 9O-prosentti-
sesti pdivdavustusta saavien mddrdstd
Postisddsttipankin tietokoneita ktiyt-
tden. Pankki valmistaa sosiaali- ia ter-
veysministericiille tarkastusta varten
neljdnnesvuosittain yhdistelmdt makse-
tuista avustuksista. Nliistii yhdistelmis-
tA ilmenevdt kaikki rekistertiinnissd
tarvittavat tiedot. Kun vielii edelld
mainittujen " ei hyvdksyttdvien" tyiit-
ttimyysaikojen karsimisenkin Postisdiis-

topankki voi suorittaa ldhes kokonaan
koneellisesti, soveltuvat mainitut yh-
distelmiit hyvin tietojen vdlittdmiseen.
Kassoille ei toimenpiteestd aiheudu pal-
joakaan tyritd, ja tietojen saaminen Eld-
keturvakeskukseen valmiina reikdkort-
teina ja mydhemmin ehkd magneetti-
nauhoina nopeuttaa rekistertjintid.

Varsinainen rekistertiinti suoritetaan
henkilcitunnistuksen jdlkeen siten. ettd
avustusvuoden Iisiiksi rekister6idiidn
avustuspdivien yhteismddrd ko. vuodel-
ta sekd erikseen jokainen avustusta
maksanut kassa koodinumerona ja sen
ilmoittamat avustuspeivdt. Mikiili avus-
tuspdivien yhteismddrd nousee Iaissa
mddriteltyd suuremmaksi, ei rekiste-
rciinti onnistu, ja asia tutkitaan erikois-
kdsittelyss6.

Tytitttimyysaikojen rekisterdinti saat-
taa epdonnistua myds siksi, ettd ilmoi-
tettua henkil<iti ei l6ydy rekisteristd.
Osa ndistd tapauksista voidaan selvit-
tiiii Eldketurvakeskuksessa, mutta jdI-
jelle jiiiivistii ltihetetiidn kassoille ns.
tunnistamattomien luettelo selvittelyii
varten. Samanaikaisesti luettelon kans-
sa valmistetaan kaikista siind olevista
reikdkortti, joista m.uodostetaan erilli-
nen kortisto. Mikiili kassan antamien
Iisdtietojen avulla voidaan tydtttimyys-
aika kirjata jollekin henki1611e, poiste-
taan hdnet kortistosta, tunnistamatto-
mien jdddessd edelleen sinne. Rekiste-
riin tunnistamattomia saattaa eriiiden
kassojen osalta esiintyd runsaastikin,
mikiili kassa toimii alalla, jonka tytin-
tekijdt eivdt kuulu TEL:n tai LEL:n
vaan jonkin muun eldkelain piiriin.
Tunnistamattomien kortistoa verrataan
aika ajoin rekisteriin, ja jos siind ole-
vasta henkilcistd on tullut tyrisuhdeil-
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moitus, viedddn tdll<iin mytis tieto ty6t-
tdmyysajoista rekisteriin.

Eldkelaitokset saavat tiedot tycittd-
myysajoista ns. eldkelaitoksen rekiste-
riotteella, johon niistd on kirjoitettu
rivi kutakin vuotta ja tyritt<imyyskas-
saa kohti. Lisiiksi otteelle lasketaan
tytittcimyyslisdn miidrddmistd varten
tytittcimyyslisdprosentit.

Tietojen saapuessa Eliiketurvakes-
kukselle kunkin vuoden toukokuun lop-
puun mennesse, ennetetddn niiden re-
risterdinti selvittelyineen suorittaa seu-
raavan vuoden alkuun mennessd. Td-
mdn aikaisemminhan ei tietoja tarvi-
takaan, sillii laki edellyttiid, ettei eld-
ketapahtumavuonna. ja sitii edeltdneend
vuonna olleita tyiittcimyysaikoja yleen-
sa oteta huomioon. Ainoastaan tdy-
sitehoisen tyrikyvytt<imyyseldketurvan
sdilymisen kannalta on niiind vuosina

olleilla ty<ittcimyysajoilla merkitystd
erdissd tapauksissa. Tdlkjin on kuiten-
kin eldkkeenhakijan itsensd ilmoitet-
tava eldkehakemuksessaan se tycitt<i-
myyskassa, jonka jiisen hdn on viimeksi
ollut. Eliikelaitoksen tulee ndissd ta-
pauksissa kdrintyd suoraan ko. kassan
puoleen tietojen saamiseksi.

Vuosilta 1967 ja 1968 joudutaan tie-
tojen hankkimisessa ja rekisterciinnis-
sii menettelemddn jonkin verran edel-
ld kuvatusta poikkeavalla tavalla, mi-
kii johtuu muun muassa siitii, ettd tie-
tojen hankkimisessa ei voida kAyttdd
tietokonetta avuksi siind mddrin kuin
tulevaisuudessa. Vuodelta 196? ty<it-
t<imyysajat ovat kuitenkin tdllii het-
kelld jo rekisterissd, Iukuun ottamatta
em. tunnistamattomien luettelon sel-
vittelyii.
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JAAKKO ORAVISTO

Milloin alkaa
kadonneen
henkiliin
orrraisen oikeus
perhe-
elEkkeeseen?

Kysymys siitd, mistii ajankohdasta lu-
kien ryhdytiitin suorittamaan perhe-
eldkettti kadonneen henkiltin omaisille
on ollut pohdinnan kohteena tydeliike-
laitoksissa. Tdstd asiasta on Vakuutus-
oikeus hiljakkoin antanut ndin kuulu-
van pddtdksen:

"VAKUUTUSOIKEUDEN Pddttis va-
litukseen, jonka T:n kauPungista
oleva konemestarinleski E' M' V'
on tehnyt merimieseldkekassan hal-
lituksen lokakuun 11 piiivdnii 1967
antamasta ptiiitoksestd merimiehen
kuoleman johdosta anottuja etuuk-
sia koskevassa asiassa. Annettu
Helsingissii joulukuun 18 pdiviinA
1968.

Vakuutusoikeus on esittelyttdnyt it-
selleen asian kirjat ja saanut niistd tie-
tiiii, mikiili nyt on kysymys, seuraavaa:

E. M. V:n mies, sanotusta T:n kau-
pungista ollut maaliskuun 30 piiivHnii
i9tf sy.rtynyt V. A. V., joka oli meri-
miestoimessa ulkomaanliikenteeseen
kdytettdvdssd suomalaisessa X nimi-
.".ra k"rppa-aluksessa, oli aluksen oI-
lessa pohjois-Itdmerelld matkalla Dram-
menista Turkuun heindkuun 14 piiiviinii
1960 sulkeutunut hyttiinsd, josta hdnen
oli seuraavana aamuna havaittu pois-
tuneen hytinikkunan kautta ja kadon-
neen tietymiittdmiin. Sittenkun T:n
raastuvanoikeus oli piitit6kselliiiin ke-
sdkuun 10 piiiviinii 1964 kadonneen hen-
kiltin julistamisesta kuolleeksi huhti-
kuun 23 piiiviinii 1901 annetun lain no-
jalla juliitanut V. A. V:n kuolleeksi ja
miitirinnyt hdnen kuolinpiiivdkseen
tammikuun 1 piiiviin 1964 ja E' M' V'
oli merimieseldkekassan hallitukselta
anonut tammikuun 26 piiiviinii 1956 an-
netun merimieseldkelain mukaisia
etuuksia mainitun miehensii kuoleman
johdosta, eliikekassan hallitus on vali-
iuksenalaisella pddttiksellii, koska oli
pidett?ivii selvitettynd, ettd V. A. V' oli
joutunut laivasta mereen tilanteessa,
josta hiin ei ollut voinut selvitii hengis-
sd, ja hdnen niin ollen oli katsottava
kuolleen heindkuun 15 piiiviinii 1960,
sekii sen vuoksi ja kun merimieseliike-
Iaissa ei tuohon aikaan ollut siiiidetty
maksettavaksi perhe-eldkettei eikd hau-
tausavustusta, hyldnnyt hakemuksen.

Tiihiin pddt<ikseen E. M. V. on hake-
nut muutosta, minkii johdosta meri-
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mieseldkekassan hallitus on antanut
lausunnon.

Vakuutusoikeus on tutkinut asian ja
katsoo, ettei ole esitetty syytii muuttaa
valituksenalaista piiAtcistd.

Vakuutusoikeuden puolesta :

Matti Pirhonen"

Siviilioikeudellisten periaatteiden mu-
kaan oletetaan henkilcin eldvdn, ellei
hdntii erityisin menettelyin ole todettu
kuolleeksi. Normaalisti kuoleman to-
teaa lddkdri, joka antaa kuolintodis_
tuksen, minkd perusteella merkintii
vdestrirekisteriin tehdiiiin. Rekisterin_
piteijdn antamalla virkatodistuksella
osoitetaan tarvittaessa henkilcin kuol_
leen.

Kun henkiki on kadonnut, ei edellii-
mainittua menettelyd voida luonnolli-
sestikaan noudattaa. Tdmdn vuoksi on
luotu erityinen menettely, jolla kadon_
nut henkilci hakemuksesta voidaan oi_
keuden peidtdksellii julistaa kuolleeksi
(L. kadonneen henkiltin julistamisesta
kuolleeksi 15/1901). Tdlt<jin oletetaan
henkil6n kuolleen mddrdttynd oikeuden
harkitsemana paivene, ts. syntyy kuo-
leman olettamus. Mikeli henkilcin myci-
hemmin havaitaankin olevan elossa, ei
kuolleeksijulistamispdiittis kaipaa pur-
kamista, ei myciskiidn silloin, jos kuol-
Ieeksi julistetun henkikin havaitaan
kuolleen muuna aikana kuin kuolleek-
sijulistamispiidtciksessd on sanottu.

Edelliimainitussa Vakuutusoikeuden

pHdtciksessd ilmenee periaate, jonka mu-
kaan vakuutetun, koska hiin "oli jou-
tunut laivasta mereen tilanteessa, josta
hiin ei ollut voinut selvitd hengissd,,,
oli katsottava kuolleen sanottuna pAi-
vdnd, jonka raastuvanoikeus oli mdii-
rdnnyt kuolleeksijulistamismenettelys-
sd hiinen kuolinpdiviikseen. Ndin ollen
ja kun tycieldkelaissa ei ole erityisid
mddrdyksiS kuoleman olettamuksesta,
voi ekikelaitos kaikki asianhaarat huo-
mioonottaen in casu harkita, milloin
henkikin todella on katsottava kuol-
leen, jolloin eldkettd voidaan ryhtyii
suorittamaan ennen kuolleeksi julista-
mista, mikiili perustettua aihetta on.

Piidtris on ilmeisessd yhteydessii
KKO:n tapaturma-asiassa 23. 9. 1968 an-
tamaan pddtdkseen. Asiassa oli selvi-
tetty, ettd J. J. T. oli moottoriveneen
14. 10. 1962 upotessa vajonnut veneen
mukana mereen ja kadonnut, ja hiinet
oli julistettu kuolleeksi pdivAmiiiiriillei
1. 1. 1966. Vakuutuslaitos oli mycintii-
nyt huoltoeldkkeen 1. 1. 1966 ldhtien ja
Vakuutusoikeus oli hyldnnyt tehdyn
valituksen, jossa oli vaadittu huolto-
eliikkeen suorittamista katoamisesta
ldhtien. KKO totesi, ettd "sanottua ti-
lannetta on pidettdvd sellaisena, ettei
J. J. T. ole voinut selvitd siitii hengissd
ja hdnen on siis katsottava kuolleen
mainittuna lokakuun 14 piiiviind 1962",
ja mdiirdsi huoltoeldkkeen suoritetta-
vaksi vaaditusta marraskuun 1 pdiviistd
1962 lukien.
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PENTTI AIRAS

Eltkelautakunnan toirninnasta
vuonna 196A

Saapuneiden asioiden lukumiidrd, joka
vuonna 196? oli 1044, o1i viime vuonna
1 064. Kertomusvuonna ratkaistiin 1 090

asiaa, edellisend vuonna 1 001. Valitus-
ten lukumiiiird kasvoi edelliseen vuo-
teen verrattuna noin 2 prosentilla, rat-
kaistujen asioiden lukumddrd noin 9

prosentilla. Kertomusvuoden alussa oli
ratkaisematta 355 asiaa, vuoden piidt-
tyessd 329. Lautakunta on pitiinyt 83

kokousta, joista 5 tdysistuntoa. Toi-
minta on jatkunut kahdessa jaostossa,
jotka kumpikin ovat istuntokausina ko-
koontuneet keskimddrin neljii kertaa
kuukaudessa.

Eliikelautakuntaan vuosittain saapu-
neiden, ratkaistujen ja ratkaisematto-
mina seuraavaan vuoteen siirtyneiden
asioiden lukumddrd vuosina 1965-1968:

Vuosi
Edelliseltd

vuodelta
siirtynyt

Vuoden
aikana

saapunut

Asioiden
lukumiiSrii

yhteensii

Ratkaistu
vuoden
aikana

Seuraavaan
vuoteen
siirtynyt

1965
1966
1967
1968

130
23L
313
355

?03
924

I 044
1 064

833
1 155
1 357
1 419

602
842x)

1 002x)
1 090

23L
313
355
329

x)Ndihinlukuihinsisiiltyydiaristapoistettuja,2asiaav.lg66jalasiav.196T
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Saapuneiden ja ratkaistujen asiain lukumddrd kuukausittain sekd eldkelauta-
kunnan tyciteho vuonna 1968:

Saapunut Ratkaistu Ratkaistu enemmdLn
kuin saapunut (*)
tai vAhemmdn (-)

Kuukausi

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesdkuu
heindkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

t02
108
89
95
76
60
oo

84
89
99

108
72

65
101
114
153
L2l
92

56
lt

117
BO

Lt4

-37
-7+25
+58
+45
+32

-82
-28
-12+18

-zo+42

Asiain ratkaisemiseen kulunut aika
on edelleen pysynyt varsin kohtuulli-
sena. Asia ratkaistaan keskimiidrin kol-
men kuukauden kuluessa vireille tu-
losta.

1 090 +26

Lainopillisten ja lddkeopillisten asiain
suhde on pysynyt suunnilleen ennal-
Iaan, lukuunottamatta viihdistii lain-
opillisten asiain kasvua, kun taas re-
kistertiityd lisAetua koskevat valitukset
ovat vdhentyneet.

1 064
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Tietoia ly6el5kkeen saaiisla
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eliikelaitosten mycintdmien 31. 12. 1968 voimassa olevien eliikkeiden lukumiiiirdt
ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

Yanhuuseliikkeet

tokset

Tyiikyvyttiimyysellkkeet

Vanhuus- ia tyiikyvyttiimvvseliikkeet

Liseksi edelllsista sai TEl-liseeleketta 5?9 vanhuuselAkkeensaaiaa keskimaarin 40? mk/kk ja 364
tytikyvyttdmyyselakkeensaajaa keskimeerin 284 mk/kk.

Perhe-eliikkeet

ElAkkeensaajia
Eldkkeen myiintdjd

Miehet Naiset Yhteensd

Keskimiidr. elAke mk/kk
Miehet Naiset Kaikki---160--

t77
198
177
81

albo-

Eliikevakuutusyhti<it
Eliikekassat
ElAkesddtitit

I
791

7 856
984

2 tgr
17 143
I 775
5 934

2t9
,R'

245

110
118
Lt7

TEL-elakelaitokset
LEL-elAkelaitokset

13 821
B 647

1 1 031
665

24 852
9 312 B2

tl2
60

22 468 11 696 34 164 772 109

Eliikkeen mytjntdjd

Eliikevakuutusyhtitit
Eldkekassat
EldkesdAtitit

Eldkkeensaajia Keskimiidr. eldke mk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Kaikki

7 765
542
348

201
DQ'
235

10s
1r,
131, 697

1 517
| 239
3 865

170
194

14 535 | 258
20 067
15 793

210
9B 68

163
95

25 3s 860 145 3

TEL-eliikelaitokset
LEL-elSkelaitokset

kki tytieldkelaitokset

Eldkkeen myiintdjl

Eliikevakuutusyhtitit
ElAkekassat
EldkesSSticit

Eldkkeensaajia Keskimiiiir. eliike mk/kk
Miehet Naiset r<aikki

244
241

108
L20
t23

t74
196

Miehet Naiset Yhteensd
l7 052

1 333
6 091

15 054
1 681
3 708

32 106
3 014
I 799

TEL-elSkelaitokset
LEL-elAkelaitokset

I 24 476
I zznz

20
1

443
s23

44 919
25 105

220
92

111
65

171
90

Kaikki tycielAkelaitokset 47 658 22 366 70 024 158 107 142

Lapset
EHKK.
lukum,

Eliikkeensaajia
eldke

mk/kk Lesket
Eidkkeen mytjntiijd

2 898
235

1 017

051
268
047

3

1

168
201
180

4 150
2 t77

3 153
2 606

4 366
2284

t73
BO

6 327 5 759

Yh

7
4 783

t2

228
630

5 193
463

I 647

6 650 L4t

-Ereke-vakuutusyhti6t
Eliikekassat
EldkesAdtitit
TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tycieldkelaitokset

Edeuisiin keskimeeriin sisaltymettiimien, TEl-Iiseetujen mukaisten perhe-elakkeiden Iukumeere
orl-z95-ji tLJiimaa.a B??'mi/kk. Lisiiefujen mukaisia perhe-elekette sai 287 leskea ja 319 lasta.
Huom! Taulukon mukaiset elekkeet nousivat 1. 1. 1969 Lukien palkkaindeksin muutoksen Johdosta
;;;ib,tai;: iiiatsi huomattavaan osaan elakkeista tuli tydelakelakien muutosten johdosta koro-
irtsia. 'fieaot neiden vait<utuksista keskimddriin saadaan vasta seuraavien neliennesvuosltilas-
tojen yhteydesse.
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Sosiaalipoliifiisen yhdislyksen
6O-Ytrtotisiu h lakokous

Sosiaalipoliittinen yhdistys piti helmi-
kuun 27. piiivdnii 60-vuotisjuhlakokouk-
sensa, jossa toimi puheenjohtajana va-
kuutusneuvos J. E. Mtintyld. )Ih-
distyksen tarkoituksena on sosiaalipo-
Iiittisten kysymysten tieteellinen ja
kdytdnncillinen selvittiiminen. Tiimd ta-
pahtuu toimeenpanemalla esitelmd- ja
keskustelutilaisuuksia, julkaisemalla so-
siaalipoliitista kirjallisuutta sekd suo_
rittamalla tutkimuksia. yhdistykseen
kuuluu yli 500 jiisentd, ja sen esimiehe-

nd on valtiot. tohtori Pekka K u u s i.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen juhla-

kokouksessa valtiot. tohtori Terho
Pulkkinen julkisti tutkimuksensa
"Eldketurva ja toimeentulo',. Eldketur-
vakeskuksen toimitusjohtaja Markku
K a i k k o n e n sekd Kansaneldkelaitok-
sen pdSjohtaja V. J. Sukselainen
esittivdt tilaisuudessa parhaat kiitokset
sekii yhdistykselle ettd tutkijalle tdmdn
laajan perusselvityksen suorittamisesta.

ELAKEJARJESTELMAKoMITEA

Sosiaali- ja terveysministerici on kut_
sunut eltikejiirjestelmiikomitean jiise_
neksi viime lokakuussa kuolleen sih_
teeri Aarre Mannisen tilalle talouden_
hoitaja Olavi J d r v eI iin.

SOSIAALIVAKUUTUSSEMINAARI
SEINAJOELLA

EtelS-Pohjanmaan kesdyliopiston oh_
jelmassa Seiniijoella on 16-19. 6. viili-
senii aikana sosiaalivakuutusseminaari.
Sen tarkoituksena on luentojen ja kes_
kustelujen avulla perehdyttiid osanot-
tajat sairausvakuutuksen, kansaneldke_
vakuutuksen, yleisen perhe-eldkeva-
kuutuksen sekd tycieliikejeirjestelm6n
syntyhistoriaan, perusperiaatteisiin ja
etuuksiin.

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 12168 koski kansaneliik-
keen keskimdiirdd 1. 1. 196g alkaen.
Yleiskirje jaettiin kaikille tycintekijiiin
elSkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 13/68 koski TEL 1 g:n
1 momentin 2 kohdassa sdddettyd raja_
mdiirdS. Jakelu oli sama kuin edelli_
sellii kirjeelld.

Yleiskirje n:o 14168 koski LEL:n so_
veltamispiirin muutokseen liittyvid eri_
tyiskysymyksiA. Jakelu oli sama kuin
edellisillii yleiskirjeillii.

Yleiskirje n:o 15/68 kiisitteli ty6elei_
kelainsddddnncin muutoksia. yleiskirje
jaettiin kaikille tycieliikelakien mukais_
ta toimintaa harjoittaville eliikelaitok_
sille.

Yleiskirje n:o 16/68 kdsitteli vastuun_
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jaon perusteita vuodelle 1968. Jakelu
suoritettiin samoin kuin edelld.

Yleiskirje n:o 1?/68 kdsitteli tycielii-
kelainsdiiddnntin muutoksia. Jakelu oli
sama kuin edellii.

Yleiskirje n:o 1/69 kiisitteli tyoeldke-
ratkaisuja koskevaa tietoliikettii. Se
jaettiin tyiieldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 2/69 kdsitteli tytittti-
myystietojen ilmoittamista rekisteriot-
teella. Kirje jaettiin ty6eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 3/69 sisdlsi uudet vd-
himmdisturvaa vastaavan vapaakirjan
ehdot ja perusteet. Se jaettiin tydelii-
kelakien mukaista toimintaa harjoitta-
ville eliikelaitoksille.

Yleiskirje n:o 4/69 koski luottovakuu-
tuksen rahastolaskelmaa varten tarvit-
tavia tietoja. Kirje jaettiin TEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittaville vakuu-
tusyhtiiiille.

Yleiskirje n:o 5/69 sisiilsi tyiieldke-
kassojen tycinimikkeille vahvistetut
LEA 5 $:ssd tarkoitetut keskipalkat
v:lle 1969. Kirje jaettiin tyiieldkelakien
mukaista toimintaa harjoittaville elii-
kelaitoksille.

Yleiskirje n:o 6/69 koski uuden tauti-
luokituksen kiiytt<i<in ottamista. Se
jaettiin kaikille tyiintekijdin eldkelakien
mukaista toimintaa harjoittaville elii-
kelaitoksille.
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English Srrrrrrrraries

The editorial
(On pages 3-4)
Despite the favourable development of thelast few years, pension protection stillneeds to be increased in Finland. Justhow this should be done is very inade_quately known. Only more or less sub_jective estimates have been made on theincome and consumption expenditure ofpensioners and the views o] individualsectors of the population have differedgreatly.

- Against- this background, the CentralPension Security Institute proposed to So_siaalipoliittinen Yhdistys (the Sociopoliti_cal Association) in 1964 that it ifroutacarry out a scientific study into theadequacy of pension protection in Finland.'l'he association accepted the assignmentand invited Terho pulkkinen, Doctor oiPolitical Science. to lead the ,ur"r."hprolect.- The _study was financed by theNational Pensions Institute and the CentralPension Security Institute.
Dr Pulkkinen's study ,,Pension protec-

tion and Livelihood", which was published
recently, is the most comprehensive review
of Finland's pension protection. It provides
abundant information on the possibilitiesof the elderly and disabled to achievea livelihood. The information is indeed
necessary now, for the benefits awarded
and_ the expenditure involved are alreaclyso big that even the best everyday e1-perience is no longer enough for cieiision-making. The study will thus certainly be,as.the-preliminary information has been,a highly valuable source of material foiplanning pension protection.

Dr Pulkkinen does not confine himsellto analysing the material. He also puts
forward his own recommendations. The
most urgent task, he feels, is to improve
the subsistence of the elderly and disibled
who exist mainly on the national pension
but spend more on consumption t6an the
average citizen. This should be implement-ed by introducing a dwelling support

system. The researcher's second rekom-
mendation is the establishment of a sys-tem of pension for self-employed people.
This need is also backed by the general
demand that all work must give the rightto a pension. The legal enforcement ofpension for self-employed will probably
come soon for the Finnish government isplanning to introduce bills on the subjectin spring 1969.

The investigation can also be used in
evaluation of decisions already taken. The
advance so far has been along three mainIines. Firstly, an employment pension
system has been set up and the implemen-
tation of a modern pension policy aimedat securing the earlier consumption levelof the pensioner has begun. The minimum
subsistence level has been improved byincreasing the national pension. Thirdly,survivors' pension protection has beei
added to employment pension and national
penslons.

It appears from the study that the
national pension is far from too big, rather
the contrary. Furthermore, it was rightto begin the development of earnings-
level pensions just where employees pen-
sion laws are aiming at. Pensioners be-
longing to the employee groups were the
ones who had fallen furthest behind the
consumption level of the working man
before employment pensions were intro-
duced. The investigation material thus
warrants the conclusion that the directionof Finland's pension policy has been
correct.

A stutly of the pension protection
of the Finnish people
(Article on pages 5-B)
In the following article Terho Pulkki-
n e n, Doctor of Political Science, discusseshis study "Pension Protection and Liveli-
hood". The import of the study and the
conclusions drawn from it are reviewedin the editorial.
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OId age and disabilitv policv is gaining
increasing importance as a sector of social
policy everywhere in the Western World.
there are many reasons for this, including
changing attitudes an<l thinking. We might
sum it up eloquently as the awakening
of the social conscience of the community.
The most significant factor, however, is
probably, the rapid change that has taken
place in the population structure, above
all the "ageing" of the population that can
be observed everywhere. This changes
the character of the duties of social policy
and increases the social obligations of the
active population. For example, Finland
in 1950 had about 10 persons of working
age, 15-64 years, per person of 65 or
older, whereas the figure will be no more
than a good 6 persons in the 1980s
according to the popttlation prognosis. On
the other hand, the maintenance obliga-
tion will be reduced by the relative, even
absolute decrease in the number of child-
ren in the next decades.

To obtain additional information on the
subsistence of the elderly and disabled in
Finland the Sociopolitical Association
conducted at the beginning of 1965 an
extensive field study in which approx.
1,000 elderly, 1,000 disabled and, as a
control group, the same number of active
persons, of working age and still at work,
were interviewed. These 3,000 interviews,
each involving the completion of a 2S-page
questionnaire, provided a very com-
prehensive working material. Using the
material, an endeavour will be made to
form an idea of how the disabled and
elderly (65 and older) lived in Finland in
the middle of the 1960s. The subsistence
level of persons retiring on pension in the
Iuture years and decades on the basis of
the pension legilation already in force
will also be analysed.

As the pension protection of the elderly
and disabied who retire in the future will
improve continuously in Finland, 9n+ ?s
agieement has already been re-ached . inpiinciple on the main targets of pension
irolicv, it can be said that the major
&ecisions for ensuring the livelihood of
the pensioned population have already
been made. The steps still to be taken are
chiefly of a supplementary, adj,ustment
and rLvising character. They can be imp-
lemented in many different ways, each of
which can produce an equally good end
result from the beneficiary's point of view,
but may be of different value in the na-
tional economic sense or the support of
the different population groups for poli-
tical reasons.

ILO's new general agreement on
tlisability, oltl age antl survivor's
pensions
(Article on pp. 9-21)

The article reviews the ILO agreements
concerning pension protection in general
and especially the contents of the new
Pension Protection Agreement No. 128 of
196? and its ratification by Finland. The
author summarises the likelihood of ratifi-
cation.

General Agreement No. 128 could obvi-
ously be ratified as regards disability
pensions if the regulations on rehabilitation
and some regulations regarding the limita-
tion of pension entitlement were amended.
In addition, the interpretation of the
passage concerned with legal assistance
for appeals should be clarified.

As to old, age pensions, an impediment
to ratification is the introduction of a
lower pension age in strenuous and
unhealthy occupations; the general pen-
sion age is 65 years. The agreement could
be observed in other respects if a few
questionable points on limitation of pen-
sion entitlement and legal aid can be
interpreted as having been complied with
or - in the negative case - are legally
amended.

For survivors' Pensions, a Point at
variance with the agreement is that the
age limit of 40 observed in Finland for
c[ildless widows is applicable also to
disabled widows. The fact that the widow
has no pension right if the husband's age
at the time of mamYing was above a
certain age is apparently also contradic-
tory to the agreement. Points open to
interpretation are the absence in the
employment pension system of the possibi-
lity of continuing the survivors' pension
foi children who are studying, the ratio
between the pensions of the beneficiary
families of different types, and some
regulations restricting the pension entitle-
ment and legal aid for some other forms
of pension.

On the whole, the level of Pension
protection. wage-earners' pension protec-
iion, in Finland under the present sys-
tems is well up to the international
standards foreseen in the new agreement'
Deviations from the requirements of the
agreement are to be found elsewhere
tlian the size of the pensions. The most
far-reaching change and one that will
cause the most difficulties if the Finnish
system is to be brought into line with
the agreement is the staging of the pension
age by occupation. An alternative could
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be to lower the pension age by one year,
i.e. to 64 years, which would obviate theneed to stage the age by occupation. Thcpqliaee on pension age in the agreementwill not cause difficulties only for Finland.I1 w.ill obviously prevent for a long timetne rmplementation of the new agreementin regard to old age pensions in mr.r,western_states. This point was emphasiseiat the ILO conference.

fntroduction of employment pension
establishments
(Article on pp. 24-28)
The employment pension fund for thebuilding line is presented on these pages.It is the biggest of the four pension-initi-
tutes of new type which were establishedto administer the pension protection of
seasonal workers. We will be introducingin turn the different types of pensioi
institute within the system and deicribingtheir work. The series began in the prelvious issue with the local governrient
pension institute.

Employment pension or rehabilitation
(Article on pp. 29-35)
Rehabilitation activity under the employ-
ment pension system is still fairly new,like the system itself. There is still noclear idea of how rehabilitation in this
sphere should be managed most effectively.
The criteria for deciding whether to tiyrehabilitation or to grant permanent pen-
sion protection have not yet been defined.It is obvious that disease and the degreeof-disability that it has caused is only onecriterion. Mental, social, occupational and
ecologic factors affect the decision strongly.A study has been carried out at the
Institute of Occupational Health in Hel-
sinki on the obstacles to rehabilitation of
persons applying for an employment pen-
sion (Huju-Reinikainen-Vuorikoski: Re-
habilitation Impediments of Persons HavingApplied for 'Workmen's Compensation.
Ty6terveyslaitoksen tutkimuksia No. 42,
1968). The sample consisted of 100 appli-
cants for pensions. In the overall view, 4?of them were considered rehabilitable, Zf
needed working conditions of the natureof p_rotected work, and 29 were incapati-
tated for work. The worst rehabiliGtion
impediments were high age, inadequate
basic schooling, lack of occupational -skill
and residence in areas of under-employ-
ment. The number of persons with psyctiic

impediments to rehabilitation was 48.Eighty persons were engageri in heavyphysical work.
Eighteen adopted an active anti-rehabili_tation attitude, and lb of these also hadmental limitations.

According to follow-up data in Feb_ruary 1969, employment pension establish_ments had sent 50 of the total to theRehabilitation Centre of the InsuranceBranch. The rehabilitation work is stillin progress in most of these cases.
The investigation material was notrepresentative of employment pension

rehabilitation in itse entirety. Rather, itrepresents it at its most difficult. Theprincipal aim of the study was in fact togain the clearest possible idea of the prob-
lems associated with employment pension
rehabilita,tion. One conclusion was thatrehabilitation should be started in as early
a_ phase as possible before too many
obstacles to rehabilitation have arisen. Onthe other hand, the investigation revealed
that disease and the extent of the resulting
disability is only and perhaps noi
even the principal - problem in rehabili-tation. Factors associated with the indi-vidual and his social life are often moreimportant from the point of view of
decisions on rehabilitation and employment
pensions.

Registration of unemployment perioils
(Article on pp. 36-38)

According to amendments to the employ-
ment pension laws valid from the begin-
ning of 1969, the periods of unemploymentfor which the beneficiary has receiveda daily allowance from the national
unemployment fund are also taken into
consideration on employment pensions.
Information on these unemployment pe-
riods is procured from the unemployment
funds and kept in the employment con-tract register of the Central pension
Security Institute. It is made availableto the pension institutes when granting
pensions. There are 69 funds registereAwith the Ministry for Social Affairs andHealth, and they paid benefits in 196? to
about 87,000 persons. For each beneficiaryan entry is made in the register of thLnumber of payment-days, the year inwhich the payments were made and codenumber of the unemployment fund. If thebeneficiary is not listed in the register, tJleinformation is kept in a sepaiate cardindex.
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Survivors' pension for next-of-kin
of missing persons
(Article on pp. 39-40)

The question as to when a survivors' pen-
sion ihould be paid to the next-of-kin of
a missing person has been taken up at
the employment pension institutes. The
Finnish Insurance Court issued a ruling
on it in December 1968. The ruling, which
was given on an appeal, clarifies the
situation. As there are no specific regula-
tions in the employment laws for such
a situation, the pension establishment can

now consider in casu when a person is
to be considered dead. Thus pension pay-
ments can now be commenced alreadY
before the declaration of death.

The table on Page 43

shows the number of the recipients of
employment pensions and the size of the
perisions at tfre turn of the year. The
distribution first shows the types of
employment pensions acts separately and
then together. The table lists the bene-
ficiaries by type of pension and pension
institutes.
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Basic tealunes ol Finlan.l,s pensions
syslerms

l. Development of the pensions systems

A national pensions system covering thepopulation as a whole, has been in force
since 1939. Under it a pension is paid to
all old persons and the disabled. Until 1956
these pensions were based on the contri-
butions paid which, in turn, depended on
the annual income of each beneficiary. The
system was radically reformed in 19b?, the
contributory principle was abandoned, anda flat-rate system was introduced. Sur-vivors pensions to widows and childrenwiII be introduced to the benefits on Oc-
tober, 1969.

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension system in which the pen-
sions are proportional to the insured per-

son's past earnings was created to comple-
ment the national pensions system. This
new system, which entered into force onJuly 1, 1962, covers wage and salary
earners with the exception of civil ser-
vants, local government officers and sea-
men, who have long had their own special
systems.

2. The national pensions system
Under the National Pension Act all oldand disabled persons receive a pension
regardless of any other pension that they
might receive.

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

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

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

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

From the beginning of 1966 persons who
have practically no income receive a sup-
poti 

"iio*u"ce 
in addition to receiving old

ig" o. invalidity pension or o1d age sup-
port.

Survivors'pension is paid (after October
ts6{i) during the first six months after'
[te-fiusfana;s death to a]I widows below
the age of 65, provided that she is sup-
oortin-e a child or she was married to
'frlrn b-""fo." he reached the age of 60'
A{ter that period the pension is only to
a widow supporting a child under sixteen,
ind to a widow aged 40-59 Years and
married for at least three years. The size
of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension,
after that period it is subiect to a means
test.

A child is entitled to the pension until
the age of 16 or 21 if continuing studies'
A full-orphan receives 40 per cent and
a half-orphan 20 per cent of the total
amount of the basic pension and the full
support pension.

The costs of the system are jointly def-
rayed by the insured persons' employers,
the State and local authorities.

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

3. The employment pensions system

The system is based on two acts: the Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal Workers (LEL). The latter is
a special law for those employed under
short-term contracts (in forestry, agricul-
ture, construction and dock work). TEL
covers all other employees. Employers too
may elect to subscribe to the system.

The compulsory pension protection un-der
the acts consists of old age, invalidity
and survivor pensions. The regulations
concerning the survivor pension entered
into force on January 1, 1967. The system
covers cases of death occurring after this
date.

Entitled to the old age pension is an
employee of 65 Years of age.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pension protection accumulates accordingto certain regulations also during theperiods when the employee is out of workthrough no fault of his own and whenhe receives unemployment benefit fromhis unemployment fund.
Employers alone finance the conrpulsory

minimum pension protection. The currenl
contribution is 5 per cent of the salary ofinsured employees. For seasonal worLersit is 4.5 per cent of the wages.

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

The administrative organisation of the
employment pensions system is decentrali-
sed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
pension system. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding a
pension fund or pension foundation in the
employer's business. This choice does notapply as regards seasonal workers for
whom the system comprises four special

Iabour pension funds, one for each of the
four branches concerned.

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

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the system
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central pension
Security Institute. The highest authority
under the system is the Ministrv of Social
Affairs.

4. Special pensions systems

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

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

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

5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.6 million
(1964), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the Bainfully employed
4 per cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprisers and family members assisting
them, 9 per cent are State employees, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).
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The distribution of the galnfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and for.estry 35 per cent, industry
and construction 32 per cent, and trade,
communications and service industries 33
per cent.

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

TYoELAKE on tilattavissa mm. ElAketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.

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