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ElEketunvarrrrrre kehitt5rrrinen iakehittyrtrinen

Iriidttyv?i vuosi ei saanut edeltiijtiltdiin perinntiksi uutta eldkelain-
sddddnttid, mutta kylldkin kehittymdssd olevia suunnitelmia eldke-
tulvan parantamiseksi. Heti vuoden alussa annettiin eduskunnalle
esitys yleiseksi perhe-e1dkelaiksi, jonka mukaan kansaneldkejiir-
jestelmddn liitettiiisiin perhe-elhke, ja syksylld esitys valtion perhe-
eldkelaiksi. Molemmat saataneen aivan Idhiaikoina kdsitellyiksi
loppuun. Ndiden uudistusten toteuttamista on jouduttanut se, ettd
TEL:n ja LEL:n eldketurvaa tdydennettiin vuoden 1967 alusta
lukien perhe-eldkkeilld.

TEL ja LEL ovat nyt pysyneet kaksi vuotta muuttumattomina,
mutta eduskunnan marraskuussa hyvdksymien lainmuutosten joh-
dosta kohoavat vanhimpiin ikdluokkiin kuuluvien tytintekijriiden
elSkkeet vuoden vaihteessa. Mytis tytitttimyyden haittavaikutukset
eldketurvan karttumiseen lieventyvit. Tdten nousee noin b0.000
elSkkeensaajan tytieldke.

Vuonna 1968 on siis eldkelainsddddnntin kehittdmisen paino-
piste ollut ldhinnri perhe-eldkkeiden puolella. Kauan vireilld ollut
yrittijiieliikekysymys sen sijaan odottaa edelleen ratkaisuaan.

Vaikkei kuluvaa vuotta varten tehtykS5n pdiittiksid eldketur-
vamme laajentamiseksi, niin jo olemassa olevien lakien mukaan
eldkkeiden osuus kansantulosta on siitd huolimatta edellisvuo-
tista suurempi. Eldkelainsddddnttiijn sisdltyy automaattista kasvua;
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vuosittain lisiidntyy eldkeldisten lukumddrd ja eliike-edut para-
nevat. Parhaan esimerkin "automatiikasta" antaa TEL:n ja LEL:n
mukaisten tytieldkkeiden kasvu. Maksetaanhan vuonna 1968 n?iitii
eliikkeitd noin 138 miljoonaa markkaa eli 60 prosenttia enemmdn
kuin edellisend vuotena.

4



MATTI UIMONEN

TEL=n ia LEL:n rrruutoksel l. L 1969

Eduskunta on 26. 11. 1968 hyvdksynyt
hallituksen esityksen laeiksi TEL:n ja
LEL:n muuttamisesta. Hallituksen esi-
tykseen, joka Eldketurvakeskuksen
yleiskirjeen yhteydessd on ldhetetty
eldkelaitoksille, ei eduskuntakHsitte-
Iyssd tullut muutoksia. Lakien uudet
sddnntjkset tulevat voimaan 1. 1. 1969,
mutta ne odottavat vield tiitii kirjoitet-
taessa Tasavallan Presidentin vahvis-
tusta.

Lainmuutoksen pddpaino on vanhoi-
hin ikdluokkiin kuuluvien tytintekijiii-
den eldkkeiden korottamisessa, tytittti-
myyden eliketurvan karttumiseen ai-
heuttamien haittavaikutusten lieventi-
misessd. ja LEL:n soveltamispiirin
muuttamisessa.

Ikdluokkakorotukset

TEL:n uusien sa5nndsten mukaan en-
nen 1. 7. 1919 syntyneille ty6ntekijciille
taataan vhhimmdiseldke, jonka mddrd

on tytintekijdin syntymdvuodesta riip-
puen 16-22 prosenttia palkasta. T5-
mdn tasoinen eldke annetaan tytinte-
kijdlle, jonka eldkkeeseen oikeutta-
vaksi palvelusajaksi on luettava aika
TEL:n voimaantulosta 65 vuoden idn
tHyttdmiseen. Jos eldkkeeseen oikeut-
tava palvelusaika on edelld sanottua
lyhyempi, eldkkeen mddrd on vastaa-
vasti pienempi.

TEL:n uudet s65nn6kset eiv6t aiheu-
ta korotusta kaikkien ennen 1. 7. 1919
syntyneiden tytintekijtiiden elHkkeisiin,
vaan ne vaikuttavat vain siind tapauk-
sessa, ettei eldke voimassa olevien
sddnntisten mukaan jo nouse t6-22
prosentin tasolle. TEl-eldkkeen mad-
rdd koskevia nykyisid sidnntiksid so-
velletaan lainmuutosten voimaan tul-
tuakin mytis ennen 1. 7. 1919 syntynei-
den tytintekijtiiden elHkkeitd mddrdt-
tdess6. Ndin ollen tlllaisten tytinteki-
jtiiden elHkkeet joudutaan laskemaan
kahdella tavalla ja vertaamaan, kumpi
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laskutapa antaa ty6ntekijiille edullisem-
man tuloksen.

LEL:n puolella sitd vastoin eldkkei-
den korotus toteutetaan siten, ettd lain
nykyiset ikdluokkakorotusta koskevat
sddnntikset korvataan uusilla sddnniik-
silld, joiden mukaan ennen 1. 7. 1919
syntyneiden tytintekijtiiden LEL-eldk-
keet nousevat edelld tarkoitetun TEL-
vdhimmdiseldkkeen tasolle.

Koska TEL:n ja LEL:n mukaisen
perhe-eldkkeen suuruus mddrdtddn
edunjdttdjdn vanhuus- tai tyiikyvyttii-
myyseldkkeen perusteella, ikdluokka-
korotukset koskevat myiis perhe-eldk-
keitii.

Ikdluokkakorotuksia koskevia sddn-
ntjksid sovelletaan myiis ennen 1. 1.

1969 mytinnettyihin el5kkeisiin, joita
maksetaan muutosten voimaantulon
jiilkeiseltii ajalta. Ennen 1. 7. 1919 syn-
tyneitd vanhuus- ja tytikyvyttcimyys-
elhkkeen saajia ja perhe-eldkkeen
edunjdttiijiii on tiillii hetkellii yli 60 000.
Arviolta 45 000 tapauksessa elhkkeen
mddrd tulee vuoden vaihteessa nouse-
maan. LEl-eliikkeissd korotus on kes-
kimddrin 10 prosentin suuruusluokkaa.
Eldkemenoihin lainmuutokset aiheutta-
vat ensi vuoden aikana noin 12 milj.
markan lisdyksen.

Tyiittiimyysajan huomioon ottaminen

Tydttiimyydestb eldketurvaan aiheutu-
vien haittavaikutusten pienentamiseksi
TEL:a ja LEL:a muutetaan siten, ettei
tytitttimyysaika, jolta tytintekijd saa
valtakunnallisista tytittiimyyskassoista
annetussa laissa tarkoitettua pdivii-
avustusta, vaikuta eldketurvaan hei-
kentdvdsti.

Uusien sddnndsten mukaan TEL- ja
LEl-eliikkeisiin tulee ns. tytittiimyys-
lisd. Sen mddrdd laskettaessa otetaan
huomioon aika, jolta tytintekijii on vuo-
den 1966 jdlkeen saanut pdivdavustus-
ta tytitttimyyskassasta. LEL-tyiinteki-
jtiillii tytitttimyys vaikuttaa alentavasti
tytikyvytt6myyseldketapauksissa lasket -
tavaan ns. tulevan palkan mddrddn.
Uusien sbdnn6sten mukaan tuleva
palkka lasketaan siten, etteiviit tytittti-
myysajat pddse pienentdmddn tdmdn
palkan mridrdd. Lakeja muutetaan mytis
niin, ettei tytintekijdn oikeus ns. tdysi-
tehoiseen tytikyvytttimyyseldketurvaan
katkea sind aikana, jolta tytintekijd saa
tytitttimyyskassalta pdivdavustusta.

Jos tytjntekijd on muun aktiiviaikan-
sa kuin edell?i tarkoitetun tytitttimyys-
ajan ollut TEL:n ja LEL:n alaisissa
tyiisuhteissa, uusien saSnntisten mu-
kaan laskettu el[ke tulee periaatteessa
saman suuruiseksi kuin se eldke, jonka
ty6ntekijii olisi saanut, jos hdn olisi
koko aktiiviaikansa ollut tytisuhteessa.

Tytinantajien ylliipitiimii tyiittSmyys-
kassojen keskuskassa suorittaa Eldke-
turvakeskukselle tytitttimyysajan huo-
mioon ottamisesta aiheutuvien kulujen
peittdmiseksi vuosittain vakuutusmak-
sun. Maksun suuruus mddrdtddn siten,
ettd se suunnilleen vastaa TEL:n mu-
kaista vakuutusmaksua, joka olisi jou-
duttu suorittamaan, jos tytitttimyys-
avustuksia vastaavista palkoista olisi
maksettu normaali TEl-vakuutusmak-
su.

LEL:n soveltamispiirin muutos

Voimassa olevien sddnntisten mukaan
LEL:n soveltaminen edellyttdd, ettii
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tycintekijd tyciskentelee mdrdtylld kau-
siluonteisella tytialalla ja ettii h5nen
tycisuhdettaan ei ole tarkoitettu pysy-
vdksi ja ympdri vuoden kestdvdksi.
LEL:a muutetaan siten, ettd lain sovel-
taminen tulee yleensd riippumattomak-
si siitd, onko tycintekijiin tycisuhde tar-
koitettu lyhyt- vai pitkdaikaiseksi.
Tycinantajan on siten jdrjestettdvd
LEL:n mukainen eldketurva jokaiselle
tycintekijdlle, joka tyriskentelee tdss6
laissa tarkoitetulla tycialalla. Lain so-
veltamispiirin ulkopuoleiie jdiiviit kui-
tenkin toimihenkilcit sekd muun yri-
tyksen kuin rakennusliikkeen palve-
luksessa olevat putki- ja sdhkijalan
tytintekijiit. Myciskddn LEL:n piirii.n
eivdt muutoksen jdlkeenkddn tule py-
syvdssd tycisuhteessa valtioon, kuntaan
tai kirkkoon olevat henkil<it.

Muita muutoksia

TEL:iin ja LEL:iin tehdddn edelld mai-
nittujen lisiiksi erditd muita muutok-
sia, mm. luottovakuutusta koskevia
sddnnciksid muutetaan siten, ettd Eld-
keturvakeskukselle tulee oikeus vaatia
mddrdtyissd tapauksissa luottovakuu-
tuksenottajalta vastavakuuksia.

Valtion perhe-eldkelakia koskevaan
hallituksen esitykseen, joka tiitii kir-

joitettaessa on edelleen eduskunnan
kdsiteltdvdnS, sisiiltyy myris ehdotus
TEL:n ja LEL:n muuttamiseksi. TEL:n
yhteensovitussddnncjksid esitetddn muu-
tettaviksi siten, ettd perhe-eldkkeeseen
yhteensovituksessa mahdollisesti tuleva
vdhennys mdtirdtddn ns. suhteellisena
vdhennyksend. Jos perhe-eldkkeen saa-
jille suoritettavat eldkkeet yhteensd
ylittdviit yhteensovitusrajan, TEL- ja
LEL-eldkkeestd vdhennetddn ylittees-
td vain se sama suhteellinen osa, jonka
TEL- ja LEl-etdke on kaikista perus-
eldkkeistd.

Voimassa olevien sddnndsten mukaan
LEL:n vanhuus- ja tytikyvyttcimyys-
eliikettii mddrdttdessd ei oteta huo-
mioon valtion maksamia palkkoja, ellei
tyrjntekijii ole ndiden palkkojen osalta
luopunut oikeudesta valtiolta saata-
vaan eldkkeeseen. Sddnn<iksid muute-
taan siten, ettd LEl-eliikettii mddrdt-
tdessd valtion palkat otetaan aina sa-
malla tavoin huomioon kuin muutkin
LEl-palkat. Valtion eldkelain mukai-
sesta eldkkeestd sitd vastoin vdhenne-
tddn LEl-eldkkeen se osa, joka perus-
tuu valtion eldkelain mukaiseen eldk-
keeseen oikeuttavana palvelusaikana
saatuun LEL-palkkaan. Samanlaista
menettelyd noudatetaan mydskin per-
he-eldkettd mddrdttdessd.
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SEPPO VIRTANEN

El5kelailoslen yhteisesli kustannelta'
vien el5kkeiden vasluuniako v:lta 1967
(TEL t2 9:n I mont:n 4 kohta)

Maksetut eldkkeet vuodelta 1966 - lisiieliikkeiden rahastoimattomat
osat 344 447 mk.

Vuonna 1967 olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten elskekulut yhteensd
86 295 642 mk. Kokonaiskuluista oli
yhteisesti kustannettavia 41 248 910 mk
e1i l6hes puolet. Viimeksi mainitut ja-
kaantuivat seuraavasti:

- ennen l. 7. l9l2 syntyneiden TEL'-
vanhuuseldkkeet 30 874 905 mk

- petkiistiidn vapaakirjoihin perustu-
vat tycikyvytttimYYselHkkeet
212 521 mk

- muiden tytikyvytttimyyseldkkeiden
indeksi- yms. korotukset
7 650 415 mk

- TEl-perhe-el6kkeet ja LEl-perhe-
elSkkeiden indeksi- ym. yhteisesti
kustannettavat osat 2 166 622 mk

Vastuunjaon yhteydessd selvitettiin
myds ne eldkkeet, jotka eldkelaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat mdd,rd-
tyn toisen elhkelaitoksen kustannetta-
via. Td,Ilaisia vastuunjaon yteydessd
selvitettyjd eliikkeit?i oli 24 eldkelai-
tosta maksanut 107 eldkkeensaajan
osalta yhteensd 67 724 mk, mikd mark-
kamddrd perittiin 15 eldkelaitokselta.

El5kelaitosten osallistuminen
yhteisesti kustannettaviin eldkkeisiin

Eldkelaitoksen osuus TEL-vanhuus-
eldkkeiden kustantamiseen oli L0,8 %
TEL-vdhimmdisturvaa vastaavien va-
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kuutusmaksujen tasausosien ja ndist5
tasausosista edellisen vuoden loppuun
mennessd muodostuneen rahaston yh-
teismddrdstd. Kustannusosuus pelkds-
tddn vapaakirjoihin perustuvista ty6-
kyvytttimyyseldkkeistd ja perhe-eldk-
keistd, tytikyvyttiimyyseldkkeiden, lisa-
eldkkeiden ja perhe-eldkkeiden indek-
si- yms. korotuksista sekd perhe-eldk-
keistd, joita on maksettu edunjtittiijiin
eldkeidn jdlkeen, oli L,8 Vo eldkelai-
toksen kokonaismaksutulosta. Muiden
TEl-perusturvan mukaisten perhe-
elSkkeiden osuus eldkkeiden kustanta-
miseen oli 0,58 /6 perusturvan mukai-
sesta maksutulosta. Lakisddteinen per-
he-eldkevakuutus tuli voimaan vuoden

1967 alusta, joten perusturvan mukai-
set perhe-eldkkeet osallistuivat vas-
tuunjakoon ensimm6istd kertaa.

Eldketurvakeskuksen suorittamassa
vastuunjaossa 78 eldkelaitoksella hyvi-
tys oli suurempi kuin maksu, joten ne
saivat tasauksesta yhteensd 10,3 milj.
mk, ja 93 eliikelaitcksella hyvitys oli
pienempi kuin maksu, joten ne joutui-
vat maksamaan tasaukseen yhteensd
8,4 milj. mk. Eldketurvakeskukselle jdi
ylitettii 2,5 milj. mk, joka on 1,9 milj.
mk pienempi kuin viime vuonna. Ylite
tarvitaan, koska edellisen kohdan ker-
toimet perustuvat vuonna 1967 tehtyyn
arvioon. Se otetaan huomioon vuoden
1968 vastuunjaossa.

Vakuutus-
yhtidt

Eldke-
kassat

EIdke-
siiiititit

Ty<ieldke- Kaikki
kassat yhteensd

Lukumddrd
Kokonaistulo milj. mk
Maksetut eldkkeet milj. mk
Maksetut tasattavat
eldkkeet milj. mk
Saatavat tasauksesta milj. mk
Suoritukset tasaukseen milj. mk

10
34,75

4,37

148
73,94
1 7,15

24,96
2,95
6,98

2,65
0,25
0,51

10,69
5,1 7

0,93

9
290,33

45,15

4

63,63
19,62

2,95
1,90

171
462,65
86,29

41,25
L0,27

8,42

Huomattakoon, ettd taulukossa ilmoi-
tettu maksutulo ei kaikilta osiltaan
vastaa eldkelaitoksiin todella siirret-
tyjen varojen mddrdd. Ero johtuu mm.
aikaisempien eldkejdrjestelyjen varoista
tehdyistii siirroista lakisddteisen eldke-
turvan osalle, tdssd ilmoitetun maksu-
tulon perustumisesta lopullisiin vakuu-
tusmaksuihin ja siit6, ettd eldkesdd-
titiille ja osittain elSkekassoilla tasauk-
sen perusteena kiiytetiiiin teoreettista

maksutuloa, joka vastaa
yhtitiiden keskimddrdistd
mukaista maksutasoa.

vakuutus-
perusturvan

Tasausjirjestelmin kehityksestd

Seuraavassa taulukossa on esitetty
erditd tasausjdrjestelmdn kehitystd ku-
vaavia lukuja sekd arviot ndistd vuo-
delle 1968.
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 I 968
arvio

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

77

3,0
1,0

185
12,7
5,0

183
29,1
14,6

167
140

67

32
0,03
0,0 1

177
54,7
,i,

l7t
86,3
41,2

86 24t 398 354 435 463 500

Yhteisesti kustannettavia eliikkeitii
on ollut ldhes puolet kaikista makse-
tuista eI[kkeistd. Vuoden 1969 alussa
voimaan tulevat lainmuutokset lisd6vdt
kuitenkin jonkin verran tasattavien
eldkkeiden osuutta kokonaismenoista.

Pdinvastaiseen suuntaan vaikuttaa
1970-luvulla osaan TEL-perusturvan
mukaisista perhe-eldkkeistd ja TEL-
vanhuuseldkkeisiin tuleva rahastoitu
osa, jonka eldkelaitos itse kustantaa.
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f\LPO MUSTONEN

El5kes5tti6t ia El5ketur.wakeskus

Yleisti

Maassamme toimi viime vuoden pddt-
tyessd kaikkiaan 468 eldkesddti6lain
alaista eliikesiititicitd ja niiden toimin-
tapiiriin kuului yhteensd n. 195 000
tyrintekij iid. Niiisti,i eliikesiiHtiijistd har-
joitti tytjntekijiiin eldkelain mukaista
toimintaa 147 siiiiti<jtd, joiden piirissd
oli 135 000 tycintekijdii eli n. joka kuu-
des TEL:n alaisista tydntekijtiistii.

TEL:n mukai.sta toimintaa harjoit-
tava eldkesddtitj voidaan perustaa, jos
sen toimintapiiriin tulee pysyvdsti
kuulumaan vdhintddn 50 tyrintekijiiii.
Vuoden 1964 loppuun saakka vastaava
raja oli 20 tyrintekijiiii. Viime vuoden
pdhttyessd kuului 18 eldkesdhtitjn toi-
mintapiiriin vdhemmdn kuin 50 tytin-

tekijiiii, mutta ndihin sdiititjihin sovel-
letaan entistd tydntekijdrajaa ja ne
saavat ndin o1len toimia edelleen. TEL-
toimintaa harjoittavista elSkesddtitjistb
on yhden tytinantajan siiiiti<iitii 123.
Loput 24 siiiiti<jtii ovat useamman
tyiinantajan yhteiseldkesaetidite. Kaik-
kiaan 20 tydnantajalla taas on kaksi
eliikesiiiiticitd (erikseen toimihenkiltjille
ja tytjntekijdille).

Eldkesddti<in toiminta perustuu sddn-
tciihin, jotka Sosiaali- ja terveysminis-
teri.ti hakemuksesta vahvistaa. Mikali
on kysymys TEl-toimintaa harjoitta-
vasta elakesddtitistS, ministeriij pyytiiii
sSSnndistd ElHketurvakeskuksen 1au-
sunnon. Pelkdstddn TEl-toimintaa har-
joittavista elhkesiiiititiistii (57 kpI) pi-
taa sddticirekisterid Eldketurvakeskus,
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muista Sosiaali- ja terveysministeri<i.
Rekisteriin merkitty siidti<i kiiyttiii ni-
mensa jdljessii kirjaimia s.r. tai r.s.

TEL-toimintaa harjoittavien el6ke-
sddticiiden valvonta ja tarkastusten
suorittaminen niissd kuuluu Eldketur-
vakeskukselle, jonka tulee viipymdttd
tehdd Sosiaali- ja terveysministeritjlle
ne esitykset, joihin valvonta saattaa
antaa aihetta. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteritjlld on valta mhdriitd siitititi pu-
rettavaksi, jos se ei tdytd lain asetta-
mia vaatimuksia. Sosiaali- ja terveys-
ministeriti valvoo sddtiiiiden toimintaa
mytis suoraan, vaatien laatimansa kaa-
van mukaisen kertomuksen sddtitin
toiminnasta ja tilasta vuosittain. Mytis
Eldketurvakeskus toimittaa sille ldhe-
tettyjen, pelkdstddn TEL-toimintaa
harjoittavien siiiititiiden kertomuksista
jdljenniiksen t5lle ministeritjlle.

Siiiitiiiiden osuus Elilketurvakeskuksen
toiminnassa

Eldkesiidtitit muodostavat huomattavan
osan tytieldkelakien piiristii. Viime
vuonnakin ne maksoivat viidennen osan
ty<ieliikejiirjestelmdn eldkemenoista.
Ndin ollen on luonnollista, ettd sdd-
titiilla on sananvaltaa tyiieliikejdrjestel-
mdn keskuselimen, Eldketurvakeskuk-
sen toiminnassa. Eldketurvakeskuksen
ohjesiiiintti mHdrdd, ettii Eldketurvakes-
kuksen tiillii hetkellii 18 jdsentii kiisit-
tdviiiin edustajistoon tulee kuulua yksi
elSkesiiiititiiden edustaja. Laitoksen tyii-
ryhmissd on yleense mukana mytis e1d-
kesddtitiiden edustaja, useimmiten El5-
kesdiitiiiyhdistyksestS, johon valtaosa
sliititiistii kuuluu.

Eltikesddticit osallistuvat Eldketurva-
keskuksen menojen kustantamiseen
maksutulojen suhteessa, mike kustan-
nuksista vastaa n. 76 /6.

Eliikestiiitiiiiden valvonta

Tytintekijiiin eldkelain mukaista toi-
mintaa harjoittavia eldkesddtitiitd val-
voo ja tarkastaa Eldketurvakeskus.
Valvontaa tapahtuu osaksi jo sddti<iitii
perustettaessa.

Siiiitiiin sddnntiistd pyydetiiiin Eld-
keturvakeskuksen lausunto ennen
niiden vahvistamista sen seikan to-
teamiseksi, onko eldketurva TEL:n
mukainen.

Ennen sddtitin rekistertiimistd tu-
Iee sddtitjn velkojen - eldkevastuun

- olla turvattu eli sii?ititillii tulee
olla Eldketurvakeskuksen myiintdmd
luottovakuutus.

Jatkuva valvonta tapahtuu vuosit-
tain.

Kirjanpito-ohjeiden mukaan eld-
kesddticin on ilmoitettava tilintar-
kastuksestaan vdhintddn viikkoa en-
nen sen pitiimistd Eldketurvakeskuk-
selle ja liitettiivti ilmoitukseen tar-
peelliset asiakirjat - tase, vuosiker-
tomus ja vastuulaskelma. Ndmd
asiakirjat tutkitaan sielld ja tarvit-
taessa esitetddn niihin korjauksia.
Eldketurvakeskus voi olla edustet-
tuna mycis tilintarkastuksessa.

Huhtikuun loppuun mennessd sdd-
tiijn tulee toimittaa sosiaali- ja ter-
veysministericin vahvistaman kaavan
mukainen kertomus toiminnastaanja tilastaan. Liitteinii saadaan ns.
E-lomake, tilinpiiiit6s, vuosikerto-
mus, tilintarkastajain lausunto, ote
tilintarkastusta kdsitelleen hallinto-
neuvoston kokouksen ptiytiikirjasta
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ja matemaatikon lausunto. E-lomak-
keesta saadaan tiedot yhteisesti kus-
tannettavien eldkkeiden tasausta
varten, ja nimen omaan ndmd tiedot
tarkistetaan Eldketurvakeskuksessa
erittdin huolellisesti. Mytis muissa
asiakirjoissa ilmenevistd virheistd
tai puutteista otetaan yhteys eldke-
sSiitiijrjn joko korjausta varten tai
huomauttaen.

SHiitiiin tilasta sddticin matemaa-
tikko tekee vuosittain vakuutustek-
nillisen tutkimuksen. Tdssd yhtey-
dessd matemaatikko suorittaa tar-
kistuksen sddtirjn rekisteristd ja il-
moittaa sen kunnosta vakuutustek-
nillisessd tutkimuksessa. Eldketurva-
keskus tarkistaa tutkimukset mah-
dollisuuksien mukaan.

Luottovakuutuksen olemassaolon
valvonta on kirjanpito-ohjeissa sd-
lytetty tilintarkastajille, joskin mytis
Eldketurvakeskuksen luottovakuu-
tusosasto seuraa neljdnnesvuosittain
pyydettdvien sekd tydnantajan ettd
siiiititin varallisuutta koskevien tie-
tojen vdlitykselld luottovakuutuksen
tarvetta.

Eldkesiiiitiriiden ilmoitukset Eldke-
turvakeskuksen rekistereihin tar-
kastetaan Eldketurvakeskuksessa
mahdollisuuksien mukaan. Virheel-
liset tai epdselvdt ilmoitukset palau-
tetaan.

Paras kdsitys sddtirin toiminnasta
saadaan tarkastuskdynneilld. Tel-
Itjin voidaan tarkistaa elSkepiiiittik-
sid ja eldkkeen perusteina olevien
palkkojen laskemista, joihin aikai-
semmin mainitut valvontamenette-
1yt eiviit juuri ulotu. Silloin voidaan
tarkistaa my<is rekisterin kunto. Eld-
keturvakeskuksella onkin jo vuoden
ajan ollut palveluksessaan tarkasta-

jia, jotka jatkuvasti tekevdt tarkas-
tuskdyntejd siidtiijihin.

Eldkesddtitiiden valvonta ja tdss6
yhteydessd havaittujen virheellisyyk-
sien useinkin hankala korjaaminen hel-
pottuisivat huomattavasti, jos sliiititit
epdselvissd asioissa entistd enemman
kddntyisivdt Eldketurvakeskuksen puo-
leen joko puhelimitse tai kirjallisesti.
Merkittdvdii helpotusta valvontaan on
tuonut ns. eldkesi5tiiitoimistojen pe-
rustaminen, koska t5lltiin asiantunte-
mus shdtididen hoidossa on usein huo-
mattavasti lisddntynyt.

Eliikesiiiititiiden erityispiirteitii

Eliikesiiiitiiit muodostavat oman, mo-
nessa suhteessa erikoisen ryhmhnsd
tytieldkejEirjestelmdssS. Yleensd siiiititin
perustaneet yritykset ovat vanhoja ja
melko suuria ja niilld on ollut sddtitj
jo ennen TEL:n voimaantuloa. Suu-
rimman TEl-eldkeshdtitin toimintapii-
riin kuului viime vuoden p56ttyessd
LL 525 tydntekijdii. Tdtd enemmdn va-
kuutettuja oli TEL-eliikelaitoksissa vain
7 vakuutusyhtititlii ja 1 elSkekassalla.
Jos suuruuden mittapuuna pidet6tin
eldkkeensaajien lukuna, sijoittuu suu-
rimman eldkesiiiititjn (1 134 elSkkeer-
saajaa) edelle 6 vakuutusyhtititii, 3 tyti-
eldkekassaa ja 1 eldkekassa.

Sddtitiiden suuruus oli viime vuoden
lopulla seuraavanlainen:

Tytintekijiiin
lukumdHrd

50-
99

100-
499

500- 1000-
999 4999

alle
50

vli
5000

seetiiiita 18 24 55 t7 29 4
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Eldkestidtitiillii ilmeisesti juuri
yritysten vanhuudesta johtuen
suhteellisesti enemmdn elSkkeensaajia
kuin muilla TEL-laitoksilla. Viime
vuodenvaihteessa siiiiticiissd oli 1000
ty<intekijtid kohden 35 vanhuuseldkettd,
23 tytikyvytttimyyseldkettii ja 3 perhe-
eliikettii. Vastaavat luvut vakuutusyh-
titjissd olivat 22,20 ja 3. Maksetut eldk-
keet olivat siiiititiillii 1,2 o/o palkoista ja
yhtitiilld 0,9 /6 palkoista. Tdstd seuraa,
ettii Eliiketurvakeskuksen toimittamas-
sa yhteisesti kustannettavien eliikkei-
den tasauksessa eltikesiiiititit j?itivdt
yleensi saamapuolelle (vuonna 1967 ne
saivat tasauksesta n. 4,3 milj. mk).

Ominaista elHkesiidtitiille on vastuu-
vajaus, joka syntyy, kun osa eleke-
vastuusta jdtetiiiin kattamatta. TEL:n
mukaisesta eldkevastuusta oli viime
vuodenvaihteessa vastuuvajauksena yli
7 %. Rekistertiimdtttimien lisdetujen
eldkevastuusta oli kattamatta ldhes
puolet. Vastuuvajauksen vdhyys TEL-
toiminnan osalla johtunee paitsi siitd,
ettd varat ensisijaisesti luetaan TEL-
eldkevastuun katteeksi, myds luotto-
vakuutuspakosta.

Yleisend kdsityksend lienee, ettii
liihes kaikki eldkes5iiti6iden varat on
sijoitettu joko lainaksi tytinantajille
tahi kiinteisttiihin. Viime vuoden phdt-

tyessd oli TEl-eltikevastuun katteesta
lainattu takaisin tyiinantajille n. 83 /o.
Lopuista L7 /6:sta valtaosa oli sijoi-
tettu pankki- ja postisiirtotileille sekd
kiinteisttiihin, kumpaankin suunnilleen
saman verran.

Kehitys

TEL-toimintaa harjoittavia eldkesdd-
titiitd on tdhdn mennessd rekistertiity
kaikkiaan 168, joista yhdessd tapauk-
sessa on ollut kysymyksessd vain re-
kistertiimdttdmien lisdetujen liittdmi-
nen pelkdstddn TEl-toimintaa harjoit-
taneen sddtitin etuihin. NliistS siidticiistii
on tdhdn mennessd purettu 26. I(un
vuoden 1964 jHlkeen on rekistertiity
vain 4 uutta eldkesddticitii, on sdd.titji-
den lukumiiiirii hiljalleen alenemassa.
Tdstd huolimatta on sddtiiiiden toimin-
tapiiriin kuuluvien tydntekijliin luku-
mddrd kohonnut n. 3,5 /6:lla vuosittain
eli hieman enemmdn kuin koko TEL-
piiri.

ElSkesdiitititoiminnalle on luonteen-
omaista sen ldheisyys sekd tytinantajan
ettH tytintekijdn kannalta. Se on pys-
tynyt mukautumaan uusiin, lakisdii-
teisen tytieliikejdrjestelmdn tuomiin
olosuhteisiin ja on nyt oleellinen osa
tytieliike j iir j estelm dst d.
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TEL-palkkaindeksi

Sosiaaliministerid on 31. 10. 1968 pdiit-
tdnyt, ettd tytintekijiiin eldkeasetukses-
sa ja lyhytaikaisissa tyiisuhteissa ole-
vien tydntekijiiin eldkeasetuksessa tar-
koitettu palkkaindeksiluku vuonna 1969
on 182. TdnI vuonna indeksiluku on
ollut 165, joten ty6eldkkeisiin ensi vuo-
den alusta tuleva nousu on I0,3 /6.

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu

TEL-palkkaindeksin kehitystii vuodesta
1962 ldhtien verrattuna elinkustannus-
ten nousuun samana aikana. Ennakko-
arvio kuluttajan hintaindeksin arvosta
vuonna 1969 on tehty olettaen, ettd
hinnat pysyvdt vakauttamistoimenpi-
teiden ansiosta koko ensi vuoden ajan
kutakuinkin vakaina.

Vuosi TEL-
palkkaindeksi

Kuluttajan
hintaindeksi

1957 : 100

"ElSkkeiden
reaalitason

indeksi"

Eldkkeiden
reaalitason

muutos edelli-
sestd vuodesta

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

100
106
116
130
t42
t52
165

182

115
12l
133
140
L45
153

1 66*
1 70*

100
101

100
107
113

tt4
116
L23

+ l,o vo

- 1,0 ,,
+ 7,0 ,,
+ 5,5 ,,
+ 0,9 ,,
+ 1,8 ,,
+ 6,9 ,,

KANSANELAKKEEN
KESKIMAARA

Sosiaali- ja terveysministerici on 21. 11.
pddttdnyt, ettii TEL 8 $ 2 momentissa
tarkoitettu kansaneldkkeen tukiosan
saajien keskimddrdistd kansanel?ikettii
vastaava m6drd on 1. 1. 1969 lukien 173
markkaa kuukaudessa.

TELl$:NIMOM:N2KOHDAN
RAJAMAARA

Tdssd lainkohdassa mainittu keskimdd-
rdinen kuukausipalkan m55rd, joka on
ollut 180 markkaa, kohoaa ministeriijn
29. 11. tekemdlld pddttiksellti 230 mar-
kaksi kuukaudessa, kuitenkin niin, ettd
verrattaessa keskimddrdistS tytiansiota
sanottuun rajamddrridn, ennen vuotta
1969 saatu tytiansio kerrotaan luvulla
1,29.*Ennakkoarvio
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Sihleeni
AARRE I5ANNTNEN
Eldketurvakeskuksen hallituksen jdsen

sihteeri Aarre Manninen kuoli 19.

pdivdnd lokakuuta pitkhllisen sai-
rauden murtamana. Hdn oli syntynyt
3. 11. 1920 Kymissd.

Sihteeri Manninen tuli Eldketurva-
keskuksen hallituksen jdseneksi v. 1965.
Hdnen laaja asiantuntemuksensa so-
siaali- ja tyiilainsHhddnnijn aloilla on
kunnioitusta herdttdvd esimerkki siitd,

miten pitkSlle tarmokkaalla itseopiske-
lulla voi piiiistii. Hdnen harkintaansa
ja kykyiiiin kiiytettiin tytieliikejiirjes-
telmdssd hyvdksi myds eri tyciryhmissd.

Edustaiislon syyskokous
Eldketurvakeskuksen edustajiston syys-
kokous pidettiin joulukuun 10. pna.
Puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja
J. E. N i e m i, ja kokouksessa kdsitel-
tiin sddnttimddrdiset asiat.

Eldketurvakeskuksen hallitukseen
valittiin edesmenneen sihteeri Aarre
Mannisen tiIaIIe taloudenhoitaja Olavi
Jiirveld.

Tilintarkastajiksi valittiin kauppat.

maisteri Svante KihIman, valtiot.
maisteri Bjarne Lindholm ja kaup-
pat.maisteri J. V. Heikkonen, kaik-
ki uudelleen. Tal.hoitaja Veikko Mden
tilalle valittiin tal.hoitaja Rauno
K o u s a. Varatilintarkastajina toimivat
kauppat.maisteri Torsten Ekro o s,

toiminnanjohtaja Ensio S ep p d I d,
ekonomi Matti Kauppinen ja tal.
hoitaja Pentti Kym ensa lo.
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Jt(unnallinen elSkelaitos

Aloitamme lehdessdmme artikkelisarjan, jonka tarkoituksena on
tutustuttaa lukijakuntamme joihinkin maamme tyiieliikelaitoksiin.
TEL- ja LEL-eliikelaitosten kohdalla esitell6iin niiden jokapiiiviiistii
toimintaa, kun taas muiden tyiieliikelaitosten osalta esittelyn pd6-
paino on niiden perustamiseen, organisaatioon, talouteen sekii tule-
vaisuuden nAkymiin liittyvissii kysymyksissii.

Elikelaitoksen perustaminen ja
jiisenyhteisiit

Maamme tytieliikejdrjestelmd perustuu
useihin eldkelakeihin, joista henkilti-
piiriltiiHn merkittdvimmdt ovat tytin-
tekijiiin eldkelaki (TEL), lyhytaikai-
sissa tyiisuhteissa olevien tytintekij?in
eliikelaki (LEL,), valtion eliikelaki
(VEL) sekd kunnallisten viranhaltijain
ja tytintekijdin eldkelaki (KVTEL).

Ennen KVTEL:a kunnallisen alan
eldkejiirjestelyt pohjautuivat 1 200-

1 300 eldkestidntiitin. Tdstd johtuen ky-
seistd lakia suunniteltaessa perusaja-
tuksena oli yhtendistiii eliikkeiti kos-
kevia miitirdyksiii, saada eldkkeistii
aiheutuneet menot jaetuiksi oikeuden-
mukaisessa suhteessa kuntien ja kun-
tainliittojen kesken sekd keskittdd kun-
nallisiin virka- ja tytisuhteisiin perus-
tuvat eldkejiirjestelyt yhteen eldkelai-
tokseen.

KVTEL:iin perustuva uusi eldketur-
vajdrjestelmd tuli voimaan 1. 7. 1964,
ja sen hoito keskitettiin sis6asiain-
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Kunnallisen eld,kelaitoksen johtaja, varatuomari Armas Miettinen (oik.) ratkaisee
laitoksen lakimiehen, lainopinkanditlaatti Aimo Kankkusen esittelystii eliike-
hakemuksia.

ministericin alaiselle l(unnalliselle eLd-
kelaitokselle. Eldkeoikeuden aineellinen
sisdltci, jonka suhteen on sdilytetty
kunnallinen itsemddrddmisoikeus, md6-
ritellddn eldkelaitoksen valtuuskunnan
hyvdksymdssd eldkesddnncissd.

Kunnallisen eldkelaitoksen jHsenind
ovat maamme kaikki kunnat ja kun-
tainliitot. Lisiiksi siihen voi hakemuk-
sesta liittyd sellainen yhdistys, johon
kuuluu yksinomaan kuntia ja kuntain-
liittoja sekd niiden muodostamia yhdis-
tyksiii. Koska eldkelaitoksen jdsen-
yhteistit ovat kunnallisia yhdyskuntia,
niin sen jiirjestysmuoto rakentuu jul-
kisoikeudellisille perusteille.

Eliikej iirj estelmiin toimeenpano

Uuden kunnallisen eldkejdrjestelmdn
toimeenpano tapahtui vaiheittain.
Vuonna 1965 jiisenyhteistijen oli kesd-
kuun loppuun menness[ tehtlvti eldke-
jiirjestelyii koskeva valinta eldkesddn-
ntjssd esitettyjen vaihtoehtojen vtilillii.
Toisen vaiheen muodosti viranhaltijoille
ja tyiintekijtiille varattu valintamah-
dollisuus uuden eliikejiirjestelmdn ja
vanhan kunta- tai kuntainliittokohtai-
sen eldkejdrjestelmdn vdlillii. Valinta-
ajan pii?ityttyd vuoden 1966 lopussa oli
uuden jdrjestelmdn piiriin tullut noin
135 000 henkiliih, kun taas vanhojen
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Kunnallisen elikelaitoksen viihtyisii toimisto. Henkiliikuntaan kuuluu 3l henkiliiii.

elikes66ntdjen alaisuuteen jei 14 000
henkiliiii.

Eliikkeet

Kunnallisen eldkelaitoksen el5kesddn-
ntjn mukainen peruseleketurva on kai-
kille jdsenyhteistiille pakollinen ja nou-
dattaa pddpiirteissddn tytintekijiiin elii-
kelaissa sHddettyjii vdhimmdisvaati-
muksia. Lisdellketurvaan liittyminen
on vapaaehtoista, ja sen jdrjestdmiseksi
eldkesddntti sisiiltiiii eri vaihtoehtoja
esimerkiksi eldkeidn tai tdyden el[k-
keen mIdrdn suhteen.

Kehitys on merkinnyt lisiieliikejiir-
jestelyjen yleistymistd; vuosina 1966-
67 niihin kuulumattomien jdsenyhtei-

stijen lukumddri vdheni. 22:sta 15:een.
Ndmdkin ulkopuoliset kunnat ja kun-
tainliitot ovat kooltaan pienid, sillii nii-
den palveluksessa olevien viranhaltijain
ja tytintekijdin yhteismddrd on vain 0,1
prosenttia eldkelaitoksen alaisten hen-
kiltiiden kokonaismddrdstd.

Myiis lisdeldketurvaan liittyneiden
jdsenyhteistijen eliikejdrjestelyt ovat
yhdenmukaistuneet, ja useat yhteistit
ovat valinneet aikaisempaa parempia
lisdeldketurvan vaihtoehtoja. Merkittii-
vintd muutos on ollut perhe-eldketur-
van kohdalla, vaikka onkin toisaalta
todettava, ettd vuonna 1967 vielii 121
jdsenyhteistid oli perhe-eldkkeen osalta
lisiieliikejiirjestelmien ulkopuolella.

Kunnallinen eldkelaitos suoritti vuo-
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den 1968 lokakuun lopussa vanhuuseld-
kettd 2 547:Ile ja tydkyvytttimyyseld-
kettii 1 829 henkiltille sekii perhe-eld-
kettti 674 edunjiitttijdn j5lkeen. Mak-
settavien eldkkeiden lukum6drri lisddn-
tyi vuoteen 1967 verrattuna 53 prosen-
tilla. Eldkelaitoksen eldkemenojen
arvioidaan vuonna 1968 nousevan 26
miljoonaan markkaan. Ikskimddrdinen
lisdeldkkeellinen eldke oli kuluvan vuo-
den lokakuussa 486 markkaa.

Mainittakoon, .ettd eldkelaitoksen
jdsenyhteistijen omien eldkesddnt6jen
mukaiset elAkemenot ylittiv?it kerdtty-
jen tilastojen mukaan viime vuonna 103
miljoonan markan mddrdn.

Eldkelaitoksen hallinto

Kunnallisen eldkelaitoksen ylin piitittis-
valta on valtuuskunnalla. Siihen kuu-
Iuu vdhintdiin 15 ja eninthdn 30 jiisentd
sekd jokaiselle henkiltikohtainen vara-
jdsen, jotka sisdasiainministeriti mddrdd
neljiiksi vuodeksi kerrallaan. Viihintdiin
kolme jhsentd sekd yhtd monta vara-
jdsentd valitaan kunnallisten viranhal-
tijain ja tytintekijdin edustavimpien
keskusjdrjestdjen ehdottamista henki-
Itjist6. Muut jdsenet sekd varajdsenet
mddrdtddn kuntien keskusjdrjesttijen
ehdottamista henkiltjistd siten, ettd kun-
nat ja kuntainliitot sekd eri kuntamuo-
dot ja maan eri osat saavat valtuuskun-
nassa tasapuolisen edustuksen.

Eldkelaitoksen hallintoa hoitaa halli-
tus, jonka valtuuskunta valitsee nel-
jdksi vuodeksi. Hallituksessa on v6hin-
td;in kuusi varsinaista jdsentd ja kuusi
lisdjdsentd, joista viimeksimainitut otta-
vat osaa vain eldkettd koskevien asioi-

den kdsittelemiseen. Sekd varsinaisille
ettd lisdjdsenille mddrdtddn henkiltj-
kohtaiset varajdsenet. Lisdjdsenistd
kolme valitaan kunnallisten viranhalti-
jain ja tycintekijiiin edustavimpien kes-
kusjiirjestcijen ehdottamista henkilciistS.
Muista lisdjdsenistd yhden on oltava
virkamies- ja tytioikeuteen perehtynyt
lakimies, yhden perehtynyt vakuutus-
toimintaan ja yhden ldiikiiri.

Eri tehtdvii varten hallitus on aset-
tanut tulkintaryhmin, kustannusten-
jakotoimikunnan, lainatoimikunnan,
eldkesddntiitoimikunnan sekd eldke-
asiain neuvottelukunnan.

El5kelaitoksen talous

Kunnallinen elSkelaitos perii eldkkei-
den maksamiseen ja jdrjestetmdn hoito-
kuluihin tarvittavat varat jdsenyhtei-
sciiltiiiin. Vakuutetut itse eivdt osallistu
eldketurvansa rahoittamiseen. Menot
jaetaan jokaiselta varainhoitovuodelta
jlsenyhteisiijen vastattaviksi niiden ko.
vuonna viranhaltijoilleen ja tyijnteki-
j6illeen suorittamien palkkojen yhteis-
mddrdn suhteessa. Tdtd ennen palkat
kuitenkin kerrotaan elHkelaitoksen val-
tuuskunnan enintddn viideksi vuodeksi
kerrallaan vahvistamalla kertoimella.
Sen suuruus riippuu siitd, ovatko jdsen-
yhteistin vakuutetut osallisina ainoas-
taan peruseldketurvassa vai mytis jos-
sakin jlrjestelm6n mukaisessa lisii-
eldketurvassa, miste liihtien eldketurva
on ollut voimassa sek5 erdistd muista
eldkevastuihin vaikuttavista tekijtiist5.
Keskim5[rhinen jdsenyhteistjn maksu-
osuus tulee vuonna 1969 olemaan 2,8
prosenttia suoritettavista palkoista ja
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nousee ldhivuosina vajaan prosentin
vuodessa.

El5kelaitoksen maksuvalmiuden tur-
vaamiseksi sekd rahaliikenteen mahdol-
listen heilahdusten tasoittamiseksi on
perustettu erityinen kdytttirahasto.

Yhteistoiminta muiden e,ldkelaitosten
kanssa

Kunnallinen eldkelaitos toimii kiin-
terissd yhteistycissd TEL:n ja LEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittavien eldke-
laitosten ja valtion eldkejdrjestelmdd
hoitavan valtiokonttorin kanssa. Yhteis-
toiminta TEL- ja LEL-eldkelaitosten
kanssa tapahtuu sekd suoraan laitosten
kesken ettii Eliiketurvakeskuksen vdli-
tykse115. Eldketurvakeskuksen kanssa
on muun muassa sovittu Yhteisten
elSkehakemuslomakkeiden kiiyttdmi-
sest5. Niin ikddn Kunnallinen elSkelai-
tos on mukana erdissd Eldketurvakes-
kuksen hoitamissa rekistereissd ja saa

sitd kautta tiedot esimerkiksi jokaisen
eldkkeenhakijan kansaneldkkeestd sekd
sairausplivdrahasta.

Tulevaisuuden niikymid

Kunnallisen eldkelaitoksen henkiltipiiri
tulee vield laajenemaan, silld kehitys
johtanee siihen, ettd viihitellen kaikki
valtionapupalkkaiset kunnalliset viran-
haltijat kuuluvat KVTEL:n alaisuuteen.

ElSkelaitos on my6s tutkinut mah-
dollisuuksia siirtdd kuntien ja kuntain-
liittojen palveluksessa olevat tdll?i het-
kellii LEL:n piiriin kuuluvat tydnteki-
jat kunnalliseen eliikej?irjestelmddn.
Nykyisinhdn suurin osa kunnallisen
sektorin LEL-tytialojen tytisuhteista,
vaikka niitii ei ole nimenomaan tarkoi-
tettu pysyviksi ja ympdri vuoden kes-
tdviksi, jatkuvat kdytdnntissd vuosi-
kausiakin. Tiilltiin samaa tyiitii teke-
vistd tytintekijtiistii osa kuuluu
KVTEL:een ja osa LEL:n piiriin.

Kunnalliseen eliikesti5ntiitin lAhi-
aikoina tehtiivSt muutokset taas rajoit-
tuvat pddasiassa muodollisiin sanamuo-
tojen tarkistuksiin. Aikanaan tullee
kuitenkin harkittavaksi kunnallisen
eliikejiirjestelmdn t6ydellinen yhte-
ndistdminen.
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MIKA SAVONEN

Satarnaty6ntekiiEiin tenveystankastukset

Tytieldkekassan pdStehtdvdnd on LEL:n
2 g:n 1 momentin mukaisesti huolehtia
eldketurvan jdrjestdmisesti omalla tyii-
alallaan. Lisdksi on sekd LEL:ssa ettd
TEL:ssa sddnntiksid, jotka koskevat
muutakin tlhdn jiirjestelyyn kuuluvaa
ja siihen ldheisesti liittyviiii toimintaa.
Niinpii myiis tycieldkekassoja koskee
TEL:n 4 $:n 6 momentin sanonta, jonka
mukaan ty6kyvyttiimyyden estdmiseksi
tai tyci- ja ansiokyvyn parantamiseksi
tytintekijiille voidaan antaa mm. Idd-
kintdhuoltoa.

Satama-a1an Tytieldkekassa on kat-
sanut aiheelliseksi mainitun sddnncik-
sen nojalla ryhty?i tutkimaan tervey-
dellistii tilannetta ty6etHkekassan toi-
mintapiiriin kuuluvissa ttiissd. Ty<ield-
kekassan aloitteesta ja kustannuksella

on suoritettu kaksi satama-alan tytin-
tekijtiiden terveystarkastusta, jotka
ovat koskeneet yhteensd ldhes 2500
tytintekijiiii. Itse tarkastustycin suorit-
tamisesta on vastannut Tyciterveyslai-
tos. Seuraavassa on lyhyesti selvitetty
ndiden tarkastusten taustaa, syitd, ta-
votteita ja toteutuskeinoja.

LEl-aloilla on nimenomaan tytiky-
vyttiimyyseliikkeitii voimassa suhteel-
lisesti huomattavasti enemmen kuin
TEL:n piirissd. Kuluvan vuoden puoli-
vdlissd oli tytieldkekassoissa voimassa
12 563 tycikyvyttcimyyseldkettd vastaa-
van luvun ollessa TEL-eldkelaitosten
osalta 17 905. Satama-alalla, jossa tyd-
kyvytttimyyselHkkeiden sekd luku-
mddrd ettd keskimddrdinen suuruus on
Iisdksi korkeampi kuin muilla tyiielii-
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kekassojen toimialoilla, ovat mytis tyti-
kyvytt<imyyden aiheuttamat elSkeme-
not vakuutusmaksutuloihin verraten n.
20 9L suuremmat kuin muilla LEL-
aloilla. Lisdksi todettakoon, ettd Sa-
tama-alan Tycieldkekassan kokonais-
eldkemenot ovat vanhuuseldkkeiden
suuren lukumddrdn vuoksi suhteelli-
sesti vieldkin korkeammat kuin muissa
tyrieldkekassoissa. On nHin ollen perus-
teltua, ettd juuri Satama-alan Ty<ielii-
kekassan piirissd on kiinnitetty erityistd
huomiota vakuutettujen terveydentilan
selvittrimiseen. Tdhdn on ilmennyt tar-
vetta jo senkin vuoksi, ettd satamien
tydntekij<iiden terveydellisestd tilasta
ei ole aikaisemmin suoritettu laajempia
yhtendisid tutkimuksia, vaikka satama-
ttjiden tapaturma-alttiutta on aikai-
semmin tutkittu ja seurattu paljonkin.
Sehdn on todettu suuremmaksi kuin
mm. monissa teollisuusammateissa. To-
dettakoon tdss6, etth tapaturmat ja am-
putaatiot ovat elSkkeensaajien keskuu-
dessa olleet syynd tyiikyvyttdmyyteen
vain 7 7/z 91.:ssa tapauksista, kun taas
esimerkiksi verenkiertoelinten tautien
osuus on ollut 30,2 9/", tuki- ja liikun-
taelinten tautien osuus 19,9 /", her,gt-
tyselinten tautien osuus 9,5 % sekii tu-
berkuloosin osuus 7,5 %.

Ensimmiinen tarkastus
Pohjanlahden satamissa

Eldkkeensaajien tautitilastot antoivat
sysdyksen tarkemman selvyyden ai-
kaansaamiseksi satamatytintekijdin ter-
veydentilasta. Tutkimusty<in ensimmdi-
seksi kohteeksi valittiin syddmen ia
hengityselinten tilasta saatavat tiedot.

Ndiden hankkimiseksi suoritettiin tar-
kastus Pohjanlahden satamissa pari
vuotta sitten. Erddnd syynd juuri Poh-
janmaan valintaan oli mm. se, ettd tdtd
maakuntaa on perinteellisesti pidetty
erddnd tuberkuloosin voimakkaana
esiintymisalueena. Tarkastukseen osal-
listui 1411 tyrintekijdii ja se toteutet-
tiin rdntgenologisin keinoin. Tutki-
muksen tulosten perusteella voitiin ha-
vaita vain yksi aktiivissa vaiheessa ole-
va keuhkotuberkuloositapaus. Tdssdkin
tapauksessa o1i kysymyksess[ henki]ij,
joka oli jo aikaisemmin saanut sairau-
tensa seurauksena Satama-alan Tyti-
eldkekassalta eldkettd. Syddmen tilassa
todettujen epaselvyyksien vuoksi jou-
duttiin listiksi mddrddmddn kaksi hen-
ki16e jatkotutkimuksiin, jotka eivdt
kuitenkaan paljastaneet vakavampia
sairauksia. Kokeiluluontoisena tutki-
mus oli kuhunkin tutkittavaan henki-
ltjijn ndhden suppea eikd sen avulla
voitu saada kovin laajaa kuvaa tutkit-
tavien terveydentilasta, mutta niiden
sairaustyyppien osalta, jotka siten olivat
selvitettdvissS, Pohjanlahden satamien
tyiintekijdkunta voitiin havaita ter-
veydentilaltaan hyvdksi.

Vertaileva tutkimus Kotkassa

Tiimii ilahduttava tulos antoi kuiten-
kin samalla aiheen kysymykseen, oliko
suoritettu tutkimus ja sen tulokset riit-
tivd vastaus satamatyiintekijlin yleistd
terveydentilaa koskeviin kysymyksiin.
Kaivattiin perusteellisempaa selvitystd
asiasta. Koska joukkoterveystarkastus
on verrattain kallis toimenpide, kat-
sottiin tarkoituksenmukaiseksi keskit-



tid tutkimustoimenpiteet yhteen sel-
laiseen satamaan, jonka voitiin katsoa
edustavan tyypiltiiiin muitakin sata-
mia. Tdssd suhteessa todettiin Kotkan
satama edullisimmaksi kohteeksi. Sen
tyiintekijiikunnan suuruus merkitsee jo
tilastollisestikin katsoen edustavuutta.
Kuluvan vuoden marraskuussa suori-
tettuun tarkastukseen osallistui Kot-
kassa noin 1000 tytintekijtih ja se kd-
sitti pienoisrtjntgenkuvauksen (keuh-
kot ja syddn), verenpaineen mittauk-
sen, syddnfilmin, keuhkojen toimi.nta-
kokeita, hematokriitin (verenvahvuut-
ta mittaava koe) sekd veren ja virt-
san sokerirasituskokeen. Tutkimuksen
perusteella saadaan hyvd kdsitys keuh-
kojen ja syddmen tilasta ja sen lisdksi
ndin pystytddn paljastamaan sellaisia
piilevind ilmenevid tai alkavia tauteja,
kuten verenpainetauti, sokeritauti ja
verenvdhyys. Lisdksi tutkittavat jou-
tuivat tdyttdmddn laajahkot kysely-
kaavakkeet. Tutkimustulosten tarkas-
tus ja selvittely suoritetaan Tytiter-
veyslaitoksessa.

Tulokset selvidvdt pddosiltaan jo ku-
luvan vuoden aikana, mutta lopulliset
yhteenvedot ovat saatavissa ensi ke-
vdttalvella.

Ensimmdinen yleiskuva

Ndiden toimenpiteiden tarkoituksena
on saada nyt ensimmdistd kertaa sata-
matytintekijdin osalta yleiskuva ter-
veydellisestd tilanteesta. Tiilltiin voi-
daan poistaa se puute, joka jatkuvasti
on aiheuttanut arveluita ja osin tun-
teenomaisiakin kiisityksiii satamatyri-
htin liittyvistd terveydellisistd vaarois-

Riintgenkuva sivusuunnassa viriaineen
avulla selvittiiii, syiliimen tilaa.

ta. Asiassa saatavat tiedot tulevat osoit-
tamaan, esiintyykci satama-alan tytin-
tekijdiden keskuudessa joitakin sai-
rauksia enemmdn kuin muiden vdes-
ttiryhmien keskuudessa ja jos esiintyy,
voidaan mytis ryhtyd tarkastelemaan,
mikd vaikutus satamien tyciolosuhteilla
saattaa olla tytintekijtiiden terveyteen.
Kun tarkastus myiis paljastaa piileviii
tai alkuvaiheessa olevia mahdollisia
sairauksia, voidaan tulosten perusteella
ryhtyii harkitsemaan tytintekijtjiden
keskuudessa ennenaikaisen tyiikyvyt-
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ttjmdksi tulon ennalta ehkdisyd. TaUe
seikalla on luonnollisesti merkitystd
myiis tydntekijdin itsensd kannalta kat-
soen. Myiiskddn ei ole unohdettava sitd
arvoa, mikd ndin saatavalla tietoudella
on kuntoutustoiminnalle.

Tdssd vaiheessa, jolloin Kotkan tut-
kimuksen tulokset eivht vield ole kdy-
tettdviss6, ei terveydentilasta voida
esittdii yleispdtevdd eikd tarkkaa ku-
vaa. Sen sijaan voidaan satamatydn-
tekijdin ikdrakenteesta tehdd tervey-
dentilaakin sivuavia johtop?iiitiiksi6.

Satamatyiintekijiiin ikiirakenteesta

On yleensd tunnettua, ettd satamatytin-
tekijtit ovat keskim66rin huomattavasti
vanhempia kuin esim. muiden LEL-
tytialojen tydntekijdt, kuten esim. met-
sii- ja rakennustytimiehet. Alan tyiin-
tekijtiistii on suhteellisen runsas osa

liihellE eldkeikdd, jolloin my6s terveys
usein alkaa jiirkkyii. Voidaankin pe-
rustellusti olettaa, ettd sairaudet saat-
tavat tSmdn vuoksi esiintyd tiuhem-
min juuri satama-alalla. Toisaalta kui-
tenkin satamatydn laatu edellyttiiii
suorittajaltaan hyvHh fyysistd kuntoa
ja ty6 tehddiin raittiissa, joskin sddolo-

suhteilta varsin vaihtelevassa ilmassa.
Otaksuttavaa on, etti keskim[drdisestd
korkeasta iiistdHn huolimatta tytiss[hn
jatkuvasti kiiyvdt satamatytintekijdt
ovat suhteellisen terveit2i. Tdhdn viit-
tasivat mytis Pohjanlahden tutkimuk-
set. Toivottavaa on, ettd mytis suori-
tettava Kotkan tutkimus vahvistaa td-
mdn olettamuksen. Jos kuitenkin kiiy
toisin, olisi tietenkin tiirkedtii saada
tutkimustuloksista tehdyksi johtopiil-
ttiksid, jotka auttaisivat sairauksien
vaaran vdhentdmisessd ja niistd mah-
dollisesti aiheutuvan tycjkyvytttimyy-
den ennalta ehkdisyssd.

Mainittakoon vield, ettd kuluvan vuo-
den aikana on myiis Tukholmassa ja
Gtiteborgissa suoritettua Iaajoja ter-
veystutkimuksia satamat6issS. Kotkan
tulosten vertailu ndihin naapurimaan
tuloksiin tulee olemaan mielenkiintoi-
nen, varsinkin, kun sielld tytintekij6-
kunnan keski-ikii on korkeahko kuten
meilldkin (Tukholmassa 50 v. ia Gti-
teborgissa 52 v.).

Kotkan tarkastustulosten selvittyii
voinemme palata asiaan siind toivossa,
ettd tuloksista olisi apua satamatytin-
tekijtiin terveyden edelleen kohenta-
miselle.
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MUUALLA TUTKITTUA

ElEiketrl€t.r(o- ia nahastoennr,rsle
Ruotsin lis5elskeiEinieslelrnEstts

Riksftirsdkringsverket on tehnyt ennus-
teenl) Ruotsin lisiieliikejdrjestelmdn
(ATP) eldkemenoista, vakuutusmak-
suista ja rahastoista vuosiksi 1968-
2000. Ennusteen perusteena olevat ikd-
ja ansiojakautumat on saatu jdrjestel-
mdn voimassaolovuosilta kerdtystd
aineistosta. Ikdjakautuman kehitys
noudattaa Statistiska Centralbyrin
vuonna 1965 tekemdi vdestciennustetta,
jota on muutettu uudempien kuole-
vuuslukujen avulla. Vastaiselle palkka-
kehitykselle on otettu useita eri vaihto-
ehtoja. Palkat ovat joko vakioita tai
nousevat reaalisesti l1/2, 3 tai 4 pro-
senttia ja inflatorisesti 0,2 tai 4 pro-
senttia vuodessa. Myds rahastojen
korkotuotto on laskettu usealla eri kor-
koprosentilla. Mainittakoon, ettd vuo-
den 1967 lopussa lisdeldkejdrjestel-
mdssd oli rahastoja 19,4 mrd. Rkr,
keskimddrHisen korkotuoton ollessa n.
6 prosenttia vuodessa.

') Riksfiirsikringsverkets skrivelse den
12. t2. 1967.!) Leon Rappaport: Kapitalbilil-
ning och befolkningsriirelse, ATP-systemets
analys och prognos.

Eldkemenot

Eldkkeet on ennusteessa oletettu tdy-
sin elinkustannuksiin sidotuiksi. Mdd-
rddmdlld eldkemenot ns. eldkepisteiden
avulla saadaan inflaation vaikutus eli-
minoiduksi ja eri vuosien menot ver-
tailukelpoisiksi. Vastaaviin rahamdd-
rdisiin arvoihin piitistdiin kertomalla
eldkepisteet kulloinkin voimassa ole-
valla perusmddrdlld. Syyskuussa 1968
perusmddrd oli 5 800 Rkr.

Palkkojen reaalinen nousu vaikuttaa
merkittdvdsti mycis ATP:n elHkekus-
tannuksiin. Kun ansiot nousevat reaa-
lisesti, jae elinkustannuksiin sidottu
perusmddrd palkkakehityksestd jdlkeen.
I{oska toisaalta eldkkeeseen oikeutet-
tuja ansioita ovat vain perusmddrdn
ja 7,5-kertaisen perusmddrdn vdliset
ansiot, siirtyy vuosittain yhd suut.empi
osa ansioista "ATP-katon" yldpuolelle
ja ndin eldkkeeseen oikeuttamatto-
maksi. Mikeli reaaliansioiden kasvu
olisi 4 prosenttia vuodessa, jdisi esim.
niiden tycintekijtiiden vanhuuseldkkei-
den taso, joiden ansiot vuonna 1965 oli-
vat 17 000, 19 000 ja 26 000 Rkr, 60
prosentin sijasta 4L,6, 36,7 ja 27,1 pro-
senttiin vuonna 1995 2).
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Taulukko 1. LisAeliikejiirjesteimiin elAkemenot eldkepisteind ja prosentteina ansioista.

Vuosi
ElAkemenot, 1 000 elHkepistettii

R-0 R-3
Va Tk Pe Yht. Va Tk Pe

El6kemenot prosentteina
eliikkeen kaikistaPerusleena ATP-oiirinolevrsta ansi6istaansrorsta

R=0 R-3 R=0 R:3Yht.

1968
1969
1 970
1975
1980
1990
2000

40
57
76

236
506

1 117
1 364

28
37
46

107
179
273
313

97
t27
160
407
77t

1 502
1 802

40
57
76

240
536

t 295
1 756

30
37
47

105
170
275
336

29
40
51

130
240
472
540

99
134
174
475
945

2 042
2 635

26
33
3B

64
86

tt2
125

1,0
L,4
1,7
4,4
8,3

15,1
16,8

1,0
1,4
1,7
4,0
6,9

11,4
t2,l

0,7
1,0
!,2
3,0
5,7

10,4
1 1,6

0,7
1,0
1,2
2,8
4,8
7,L
6,3

Va : vanhuuseleke, Tk - tycikyvytttjmyyseldke, Pe : perhe-elake, R : reaaliansioiden
kasvuprosentti.

Vakuutusmaksut ja rahastot

Laki edellyttdd lisiieliikejdrjestelmddn
muodostettavan rahastoja, mutta ei
mddrittele niiden suuruutta. Perittdvdt
vakuutusmaksut yhdessi maksettavien
elSkkeiden ja hoitokustannusten kanssa
mdiirddvdt rahastoimisasteen. Vakuu-
tusmaksu, jota tiihiin asti on nostettu
vuosittain 0,5 prosenttiyksikktid, kohoaa
ensi vuonna 9,5 prosenttiin eldkkeen
perusteena olevista ansioista.

Riksftirslkringsverket on esittlnyt
eldkeprognoosissaan vuosiksi 1970-
1974 viisi erilaista vakuutusmaksuvaih-
toehtoa (A-E) sekd laskenut vastaa-
vat rahastot, olettaen maksun vuodesta
1975 ldhtien olevan vakioprosentin
eldkkeen perusteena olevista ansioista.
Vakuutusmaksuvaihtoehto A on sama,
jota on noudatettu vuosina 1965-1968
sek5 noudatetaan mytis vuonna 1969.

Vakuutusmaksun kasvu on ko. vaihto-

ehdossa 0,5 prosenttiyksikkdii vuodessa
kunnes saavutetaan 12 prosentin yld-
raja. Vaihtoehdot B ja C ovat kiiytiin-
ntissh ldhe1ld toisiaan ja phiityviit mo-
lemmat 11 prosentin yldrajaan. Ehdo-
tuksessa B nostetaan maksua 0,5 pro-
senttiyksikkdii ja ehdotuksessa C 0,25
prosenttiyksikktid vuodessa. Vaihtoeh-
doissa D ja E maksut ovat vakiopro-
sentteja eldkkeen perusteena olevista
ansioista, edellisessd 10,0 ja jhlkimmiii-
sesse 9,5.

Verratessaan eri vaihtoehtojen va-
kuutusmaksuja ja rahastoja toisiinsa
Riksftjrstikringsverket piti perusteena
3 prosentin reaaliansioiden nousua, 2

prosentin inflaatiota ia 4 prosentin
korkotuottoa. Mainitut Iuvut ovat jon-
kin verran todellisia pienemmdt, mutta
pitkdlle tulevaisuuteen ulottuvassa
ennusteessa on syyti kiiyttiiii varovaisia
perusteita.
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Ratkaistaessa, mikd edelli mainituista
vaihtoehdoista on tarkoituksenmukai-
sin, Riksftirsdkringsverketin mukaan on
otettava huomioon mm., ettd

10 maksu kiinnitetddn niin korkeak-
si, ettd vastaisuudessa vdltythdn
voimakkailta korotuksilta,

20 maksu ei poikkea paljon siitd,
mitd on tarpeen suhteellisen pit-
k6n ajan kuluttua, koska muu-
toin nykyinen sukupolvi siirtdd
kohtuuttomassa mHdrin eldke-
kustannustensa rasituksia seu-
raavalle sukupolvelle,

30 rahastot auttavat osaltaan yhteis-
kuntaa selviytymddn tulevaisuu-
dessa eldkekustannusten rasituk-
sista,

40 el5kemeno- ja rahastoennusteet
sisSltdvdt lukuisia epdvarmuuste-
kijtiite, minkd takia maksuja ei
voida mitoittaa alarajaansa.

Edullisin ratkaisutapa
Vaihtoehdot D ja E eivdt Riksftir-

sdkringsverketin kdsityksen mukaan
tiiyti edelld mainittuja vaatimuksia,
joten jiiljelle jdi valinta kolmen muun
vaihtoehdon kesken. Sittemmin on
valittu toteutettavaksi vaihtoehto C eli
maksutasoltaan alin.

Taulukossa 2 ovat ratkaisua vastaa-
vat vakuutusmaksut, eldkemenot ja
rahastot sekd vakuutusmaksut prosent-
teina ansioista. Vuoden 1968 kruunu-
mddrdt vastaavat perusmddrde 5 800
Rkr. Eldkemenoihin sisdltyy hoitokus-
tannuksia 70 milj. Rkr vuoden 1968
rahassa lausuttuna. Taulukosta tode-
taan edelld mainittu lisdeldkevakuu-
tuksen tason suhteellinen aleneminen.
Kun vakuutusmaksut vuonna 1975 ovat
n. 7,7 prosenttia kaikista ATP-piirin
ansioista, ko. maksut ovat vain n. 6,8
prosenttia vuonna 1990. Viimeksi mai-
nittuna vuonna ylittdii suurempi osa
ansioista ATP-katon kuin vuonna 1975.

Taulukko 2. Lisiieldkejdrjestelmiin vakuutusmaksut, eldkemenot ja rahastot sekA vakuutus-
maksut prosentteina ansioista.

Vakuutusmaksut
prosentteina

Rahasto
Vuosi

Vakuutus_ El:ikemenot Rahasto
maksut mL nortro- vuodenkulut lopussa

eliikkeen
perusteena

olevista
(mrd. Rkr) (mrd. Rkr) (mrd. Rkr) ansioista

kaikista
ATP-piirin

ansioista
Vakuu-

tus-
maksut

Rahasto
Eldke-
kustan-
nukset

1968
1969
1970
1975
1980
1990
2000

9

9,5
10

11
11
11
11

4,49 0,65
5,62 0,89
6,24 1,15
8,90 3,33

11,36 7,22
17,96 18,89
26,65 29,73

vuoden 1968 rahassa
13,88 15,48

24,1
30,2
36,4
74,3

116
191
254

6,25
6,61
6,97
7,69
7,6L
6,84
5,7L

4r9

514
5,8
8,3

10,2
10,?

9,5

37,1
34,1
31,7
22,3
16,1
10,1

8,6

2000 1?D
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Elinkeinonakenteen rtruutoksisla
Suornessa

Maamme elinkeinorakenne on jatku-
vasti muuttumassa. Tdtd osoittaa Vdes-
tcipoliittisessa tutkimuslai.toksessa tehty
tutkimus 1), jonka tarkoituksena oli
analysoida Suomen elinkoinojakautu-
massa viimeisten vuosikymmenien
aikana tapahtuneita muutoksia ja
ennustaa tulevaisuuden kehitysta talld
a1a1la.

Tutkimuksessa on tarkasteltu Suo-
men elinkeinojakautumaa talousalueit-
tain vuosina 1950 ja 1960. Kehitty-
neimmiksi alueiksi vuonna 1960 osoit-
tautuivat Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Tammermaa, Kaakkois-Suomi, Etelii-
Hdme ja Satakunta. Maa- ja metsd-
taloudessa oli nHillii alueilla hieman
alle kolmannes koko ammatissa toimi-
vasta vdesttistd, Uudellamaalla ainoas-
taan I %. Palveluelinkeinojen osuus
Uudellamaalla oli jo yli 50 %. Kebit'
tyneisyydeltddn vdlivaiheen alueita
olivat Keski-Suomi, Eteld-Pohjanmaa
ja Ahvenanmaa. Ndissi yh a0 /6 amma-
tissa toimivasta vdestdstd oli alkutuo-
tantoelinkeinojen piirissd. Teollisuus-
vaest6n osuus ei ollut vuodesta 1950

kasvanut juuri lainkaan, rakennustoi-
minnankin erittdin vdhdn, kun taas
palveluelinkeinojen eniten. Alhaisinta
kehittyneisyyttd edustivat l(ainuu,
Keski-Pohjanmaa, Lappi, Eteld-Savo,
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, jotka

,) Kirsti 'Wartiovaara: Elinkei-
norakenteen muutoksista Suomessa, Yiiestii-
tutkimuksen vuosikiria X 1967-1968, ss.
t28-748.

olivat edelleen maatalousvaltaisia
alueita. Eniten lisdystd oli n5isshkin
tapahtunut palveluelinkeinojen koh-
dalla.

Tutkimuksessa suoritettu elinkeino-
elaman kehitysarvio on tehty kahden
eri ennusteen pohjalta. Niiden mukaan
alkutuotantoa edustavista elinkeinoista
siirtyy tulevaisuudessa runsaasti tyti-
voimaa muille aloille. Palveluelinkeino-
jen merkitys tytivoiman kysyjdnd kas-
vaa voimakkaasti. Sen sijaan teollisuu-
den ty6voiman kYsYntd kasvaa vain
hitaasti. Kokonaistytivoimasta arvioi-
daan vuonna 1980 olevan 2l /6 maa- ia
metsdtaloudessa, 35 % jalostuselinkei-
noissa ja 44 % palveluelinkeinoissa.
Vuonna 2010 vastaavat luvut olisivat
7, 39 ia 54 %.

Ennusteiden mukaan tYtivoiman
kasvu on alkanut hidastua vuodesta
1965 liihtien. Yhtend oleellisena syyni
tdhdn on vaestdn kasvun hidastuminen.
Ty6voimaosuuksissa tapahtuviin muu-
toksiin vaikuttavat eniten koulutusajan
piteneminen sekd muutokset yli 60-
vuotiaitten ikdluokkien ja naimisissa
olevien naisten tytjhiin osallistumisessa.
Tydvoiman kasvun hidastuminen on
havaittavissa myds muissa maissa'
Ruotsin tydvoiman m65rdn vdhenemi-
nen on suunnilleen yhtd suurta kuin
meilldkin.

Tutkimuksessa esitetty alueittainen
kehitysennuste on tehty eri seutukaava-
liittojen laatimien vdestijnkehityslaskel-
mien pohjalta. Ndmd laskelmat eivdt
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Yl(:n sosiaalisen ia taloudellisen
loirninraan esillelye*)

toistaiseksi kata koko maata eivdtkd voi
siten vield olla suunnitelmallisen
yhteiskuntapolitiikan runkona. yleensd
Iaskelmissa on todettu maa- ja metsd-
talousvdestrin vdheneminen oleellisim-
maksi elinkeinorakennetta muuttavaksi
tekijdksi, ja tdmdn ryhmdn arviointei-
hin on kiinnitetty eniten huomiota.

Maamme eri alueilla elinkeino-
rakenne on jo nyt selvdsti erilainen.
Seutukaavaliittojen laskelmat osoitta-
vat, ettd tulevaisuudessa tdmd yhteis-
kunnallinen tydnjako yhe lisddntyy.

Yhdistyneiden kansakuntien toiminta
pyrkii toisaalta kansainvdlisen rauhan
ja turvallisuuden ylldpitdmiseen, toi-
saalta taloudellisen, sosiaalisen, huma-
nitaarisen ja sivistyksellisen kehityk-
sen jouduttamiseen. Viimeksi mainitut
toimintalohkot ovat hyvin vaikeasti
erotettavissa toisistaan. Tiimri koskee
varsinkin taloudellista ja sosiaalista
toimintaa. YK:n alkuaikoina korostet-
tiin taloudellisen kasvun merkitystd
yleisen elintason kohottajana. Mycihem-
min kuitenkin, ennen kaikkea kehitys-
maiden ongelmien johdosta, mytis so-
siaaliset toimenpiteet ovat saaneet tdr-
keHn sijan YK:n toiminnassa. Asetta-
miinsa pddmddriin YK pyrkii muun
muassa erilaisten ohjelmien avulla.

*) Jouko Siipi- Kaarina Leh-
ton e n : YK:n kansainvilinen sosiaalipoli-
tiikka. Hiimeenlinna, 1968.

Tarkastelluista alueista Savo ja Etel6-
Pohjanmaa tulevat sHilyttlmiiiin eniten
tytivoimaa maa- ja metsdtaloudessa.
Tammermaa ja Kanta-Hdme tulevat
olemaan voimakkaasti teollistuneita
alueita. Helsingin seutu pysyy yli-
voimaisesti palveluelinkeinovaltaisena,
mm. hallinnollisena ja kulttuurikes-
kuksena. Mycis Satakunnassa ja Ky-
menlaaksossa palveluelinkeinoissa tulee
tyciskentelemddn yli puolet nHiden
alueiden ammatissa toimivasta vdes-
tcistii.

joita sen eri elimet ja organisaatiot
toteuttavat kdytdnniissd.

YK:n pddelimet ovat turvallisuus-
neuvosto, yleiskokous, talous- ja so-
siaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto,
Kansainvdlinen tuomioistuin ja sihtee-
ristii. Turvallisuusneuvostolle kuuluu
ensi sijassa vastuu kansainvdlisen rau-
han ja turvallisuuden ylldpitiimisestd.
Yleiskokous toimii kansainvdlisene par-
lamenttina, jonka jdsenind ovat halli-
tusten edustajat. Huoltohallintoneuvos-
ton tehtdvdni on turvata siirtomaiden
mahdollisimman rauhanomainen itse-
ndistyminen. Kansainvdlinen tuomio-
istuin selvittdd sen kiisiteltiiviiksi annet-
tuja valtioiden viilisid konflikteja.
YK:n varsin laajan sihteeristiin johto
on pHdsihteerin kdsissd.

Talous- ja sosiaalineuvosto on se
jdsenvaltioiden edustajista kokoon-
pantu elin, jonka kautta kulkee valta-
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osa YK;n taloudellisesta ja sosiaali-
sesta toiminnasta. Neuvosto tekee
alaansa koskevia tutkimuksia ja esittiiii
suosituksia yleiskokoukselle. Neuvoston
yhteydessd on neljii alueellista
Euroopan, Aasian ja Kauko-Iddn, Lati-
nalaisen Amerikan ja Afrikan - ta-
loustoimikuntaa, jotka kdsittelevdt
kukin oman alueensa taloudeltisia ja
sosiaalisia ongelmia.

Pddelinten lisdksi YK:lla on erityis-
elimid; YK:n lastenrahasto (UNICEF),
pakolaisasioita hoitavat organisaatiot
sekd teknisen avun ohjelmat ja kehi-
tysohjelma. Lastenrahasto toimii pit-
kiintdhtiiyksen ohjelmien puitteissa eri-
tyisesti kehitysmaiden lasten auttami-
seksi kaikenpuoliseen hyvinvointiin.
Varat toimintaan saadaan hallitusten
ja yksityisten vapaaehtoisista avustuk-
sista. Talous- ja sosiaalineuvosto val-
voo lastenrahaston toimintaa. pakolais-
ten asioita hoitavat YK:n Ldhi-Iddssd
olevien Palestiinan pakolaisten avus-
tus- ja tytielin sekd YI(:n pakolais-
asiain pddkomissaari. Teknisen avun-
ja kehitysohjelmilla pyritddn paranta-
maan kohdemaiden taloudellista ja so-
siaalista kehitystti. Toiminta tapahtuu
ensi sijassa erityisten projektien puit-
teissa.

Suuren osan kansainvdlisestd talou-
dellisesta ja sosiaalisesta yhteistytistii
suorittavat YK:n erityisjdrjesttit. yK:n
peruskirjan mukaan ne erityisjdrjest6t,
jotka on perustettu hallitusten viilisiltii
sopimuksilla ja joilla on laaja kansain-
vdlinen vastuu alallaan, on saatettava
YK:n yhteyteen sopimusteitse. Naite
sopimuksia on nykyisin voimassa 12 eri-
tyisjtirjesttin kanssa. Jiirjesttijen asema
on melko itsendinen. Niilll on oma

talousarvionsa, jdsenyytensd, poliittiset
ja hallinnolliset elimensd. Talous- ja
sosiaalineuvosto koordinoi jtirjestcijen
toimintaa.

Yleiskokous ja talous- ja sosiaalineu-
vosto voivat tehdii suosituksia erityis-
jiirjestciille, jotka ovat velvollisia kdsit-
telemddn niitii. Erityisjdrjesttit ovat
puolestaan sitoutuneet antamaan tar-
vittaessa apua turvallisuusneuvostolle
sekd joissakin tapauksissa erdille muil-
lekin pdd- ja alajdrjestiiille.

Erityisjiirjestciistti Kansainvdlinen
tycijiirjest6 (ILO) pyrkii tytipoliittisia
sopimuksia ja suosituksia tekemiillii
sekd teknistd apua antamalla ensi
sijassa tydntekijiiin aseman parantami-
seen. YK:n elintarvike- ja maatalous-
jdrjestdn (FAO) tehtdvdnd on ravitse-
mus- ja elintason kohottaminen, maa-
talous-, metsdtalous-, ja kalastustuot-
teiden tuotannon ja jakelun kehittiimi-
nen, maaseudun olojen parantaminen ja
niiilld keinoin maailman taloudellisen
kehityksen edistdminen. YK:n kasva-
tus-, tiede- ja kulttuurijdrjestijn
(UNESCO) laajana tehtdvdnd tiillii het-
kelld on koulutusjdrjestelmien organi-
soiminen ja opettajien kouluttaminen
kehitysmaita varten. Taloudellisen kas-
vun vaatimus on merkittdvd tekijii
UNESCO:n toiminnassa. Maailman
terveysjdrjesttin (WHO) toimintamuo-
toja ovat mm. kansainvdliset tervey-
denhuoltosopimukset, asiantuntijapal-
velu ja lddketieteellinen tutkimus.
NeiUe pyritddn kansallisen ja kansain-
vdlisen terveydenhuollon kohottami-
seen.

YK:n piiriin kuuluu ndiden erityis-
jtirjesttijen lisdksi erditii taloudellisia
jiirjesttijd ja organisaatioita, joiden
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puitteissa tapahtuu laajaa kansain-
viilisti yhteistytitii. Niimii jiirjestdt
ovat Kansainvdlinen Valuuttarahasto,
GATT-sopimus, Kansainvalinen ial-
leenrakennus- ja kehityspankki, Kan-
sainvdlinen rahoitusyhtiti ja Kansain-
v5linen kehitysjiirjesttj. Varsinkin ke-

Tyiieliikelaitosten toiminnasta v. 1967

on kerdtty run. seuraavalle sivulle
esitetyt numerotiedot.

Taulukon ensimmaisessa, tytieliike-
lakien piirih koskevassa osassa tarkoit-
taa tytieldkekassojen henkilijluku vuo-
den 1967 ajalta arvioitua tydntekijdin
keskim66rdl kuukaudessa. Taulukon

hitysmaiden kannalta katsoen niiilii
jdrjesttiillii on sekd taloudellista ett5
sosiaalipoliittista merkitystd, koska ta-
loudellinen kasvu on useissa yhteyk-
sissd todettu sosiaalipolitiikan kehittii-
misen perusedellytykseksi.

toisessa kohdassa maksutuloon eivdt
sisdlly aikaisempien vapaaehtoisten
eliikejiirjestelyjen varoista lakisddteis-
ten eldkkeiden osalle suoritetut siirrot
(45,4 milj mk). Taulukon neljdnnessd
ja viidennessd kohdassa perhe-eldkkei-
den lukumddrdlld tarkoitetaan edun-
jdtttijien lukumddrdd.

EnEitEi tilastotietoia ty6elSkelaitoslen
TEL- ia LEl.-toirninnasta 1967
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I TEL-LEL-piiri 31. 12. 1967 vakuutus-
yhti0t

EIiike-
seetidt

Elake-
kassat

TyOeIake-
kassat Yhteense

10
2 420

70 600
598

4 170

200 000*)| 414 B 340

63,6
63,6

356
JJ /

19

,B
,6,

4 37t
2 t47
2 070

154

19 621
5 129

14 038
454

86 290
35 929
44 849

2 550
2 962

1 192
489
580
723

2 431
993

1 130
308

B 366
2 879
4 651

836
7 820
2 521
4 459

840

24 469
I 350

72 L?L
2 948

39 944
15 896
18 819
5 229

25
44

2 338
L 234

983
t2t

4 590
2 442
1 853

295

18 161
6 677

10 649
835

1B 019
5 B2B

\t 422
769

54 199
25 226
26 019

2 954
8? 605
42 680
39 313

5 612

Lt2,4
1t2,4

303,5
303,6

1 795,7
1 600,8

194,9
21,61,5

1. Eldkelaitosten luku . .,
2. Tytinantajien luku
3. Henkildiden luku
4. Palkkasumma mili. mk/v

I
61 289

563 700
4 9lB

24L,5
222,3

79,2

45 t49
19 805
21 675
| 444
2 225

11 930
4 630
5 780
1 520

22 549
I 031

10 467
3 051

25
44

25 !152
12 615
l1 302

1 535
46 803
24 052
19 338
3 413

1097,0
902,1
194,9

147
191

135 500
1 410

37,0
37,0

17 149
8 848
7 066

498
IJI

2 981
1,352
1 160

469
7 144
3 351
2763
1 030

B 248
4 700
3 085

463
18 193
10 358
6 700
1 135

282,7

20,7

II Maksutulo 1967

1. Maksutule **) milj. rnk
la. Peruseldketurva ...
lb. LisHeldketurva

III Maksetut eliikkeet 1967

Maksetut eldkkeet 1000 mk
1a. Vanhuuseliikkeet
lb. TytikyvytttimYYseliikkeet
1c. Perhe-eldkkeet
ld. RekistertjidYt lisAeldkkeet

IV Tilivuonna myiinnetvt eliikkeet

1. ElAkkeiden lukumddrd
1a. Vanhuuseldkkeet
lb. Ty<ikyvytt<imyYseliikkeet
1c. Perhe-eldkkeet

2. Eliikkeet 1 000 mk/v
2a. Vanhuusel5kkeet
2b. Ty<ikyvyttdmYyseliikkeet
2c. Perhe-eldkkeet

3. Hautalsavustusten lukumiiiirii
4. Hautausavustukset 1000 mk

V Voimassa olevien elii,kkeiden
elikekanta 31. 12. 1967

1. Eldkkeiden lukumddrd . . .

1a. Vanhuuseliikkeet
1b. Ty<ikyvytttjmyyseldkkeet
1c. Perhe-eldkkeet

2. Eldkekanta 1000 mk/v . .

2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tycikyvytttimyyseliikkeet
2c. Perhe-elHkkeet

VI Vakuutusmaksurahasto
(siiiitiiiill6 ellkevastuu)
31. 12. 196?

1. Vakuutusmaksurahasto milj. rnk
la. Peruseldketurva
1b- Lisiieldketurva

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

.) vuoden 196? ajalta arvioitu tydntekijciiden keskimeera kuukaudessa.
**) Maksutuloon eivat sisally aikaisempien vapaaehtoisten elakeidriestelyien varoista lakisaetelsten

elekkeiden osalle suoritetut siirrot (45,4 mili' mk)
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MARTTI LEHTINEN

Syiiv5n varhaistotearnisesla

Ensimmdinen kansainvdlinen sydvdn
varhaistoteamista kdsittelevd sympo-
sium pidettiin tdmdn vuoden syyskuus-
s? tunnetussa belgialaisessa kylpylii-
kaupungissa Spaassa. Sain tilaisuuden
osallistua siihen Eldketurvakeskuksen
edustajana. Symposiumissa kdsiteltiin
sycivdn varhaisdiagnostiikkaan tiitty-
vien ongelmien lSdketieteellisti, psy-
ko-sosiaalista ja ekonomista puolta.
Kansainvdlinen pohja oli hyvin laaja.
Edustettuna oli 34 maata, ja osanotta-
jien mddrd nousi ldhes kolmeensataan.
Ohjelmaan kuului kaikkiaan 144 esi-
telmdd, joista useat virittivdt vilkkaan
keskustelun ja mielipiteiden vaihdon.
Ndin saatua runsasta informaatioaines-
ta ei tdssd yhteydessd voida kiiydii lii-

hemmin tarkastelemaan, vaan on tyy-
dyttiivii esittdmddn erditd kokouksen
jiittiimiii vaikutelmia.

Sytivdn tehokas hoito edellyttdd, ettd
tauti todetaan jo varhaisvaiheessaan,
toisin sanoen silloin, kun kasvain on
vield kooltaan pieni ja rajoittunut eikd
ole muodostanut etdispestikkeitii. Tiil-
lciin se on yleensd kirurgisella tai sd-
dehoidolla tuhottavissa. Sydvdn hoi-
toon kohdistuva verraten yleinen pes-
simismi perustuu sellaisiin tapauksiin,
joissa potilas on kddntynyt liiiikiirin
puoleen vasta sytivdn loppuvaiheille
ominaisten vakavien oireiden vuoksi,
jolloin parantavaan hoitoon ei endd ole
mahdollisuuksia. Alkuasteellaan ha-
vaittujen sy6pdtapausten hoito on tu-
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ioksiltaan aivan eri luokkaa. Menes-
tyksellisena pidetiiiin hoitoa, jos potilas
on oireeton viiden vuoden kuluttua
sydvdn hoidosta. Varhaisessa vaiheessa
todettujen ihosytipdtapausten kohdalla
tdllainen hoitotulos saavutetaan sata-
prosenttisesti, rinta- ja kohdunkaula-
sy6pd paranee noin B0 9/o:ssa jne.

Tutkimukset viittaavat siihen, ettd
monet sydvdn muodot kehittyvdt hi-
taasti. Varhaistoteamisessa ei ole niin-
kiiiin kysymys ajallisesta kdsitteestd,
olennaista on sydvdn kasvuaste. Keuh-
kosydpdpotilaiden aikaisempia vaiheita
tutkittaessa on mm. havaittu, ettd jois-
sakin tapauksissa vanhoissa riintgen-
kuvissa on jo kymmenen vuotta ennen
hoitoon tuloa esiintynyt keuhkomuu-
toksia, jotka oikein tulkittuna olisivat
jo silloin voineet paljastaa kasvaimen
olemassaolon. Sytivhn kasvunopeutta
koskevien tietojen valossa joukkotut-
kimukset taudin toteamiseksi niiyttiiviit
mielekkiiiltii.

Syiivdn ensimmdisten selvien oirei-
den ilmaantuessa kasvain on jo usein
levinnyt niin, ettd hoito ei enad ole
tuloksellista. Tdmdn vuoksi on pyritty
Itiytiimhdn tietyt syijpiitapaukset jo oi-
reettomassa vaiheessa jiirjestiimdllii
joukkotutkimuksi.a, joihin osallistuvat
myds itsensd terveeksi tuntevat henki-
Itit. Rajoittavana tekijdnd on ldhinnd
se seikka, ettii kaikkia sycivdn muotoja
varten ei ole olemassa tdmdntapaiseen
toimintaan soveltuvia, yksinkertaisia ja
riittdvdn varmoja tutkimusmenetelmid.

Syiivdn toteamiseen tdhtddvien jouk-
kotutkimusten suorittamiseen liittyy
monia, osaksi arkaluontoisiakin kysy-
myksiS. Vaaditaan jatkuvaa valistus-
tytitd, jotta voidaan voittaa sydpddn

kohdistuva alkukantainen pelko, jonka
lamauttava tai vSlinpitdmdttcimdksi te-
kevd vaikutus on esteend tehokkaalle
hoidolle. Toisaalta informaatio ei saa
olla peloittelevaa, neuroottista sybpd-
kauhua synnyttdvdd.

Oireettomille henkilciille suoritetuis-
sa tarkastuksissa todettujen sydpdta-
pausten esiintymistiheys on yleensd
pieni. Tdmdn vuoksi on pyritty suun-
taamaan tutkimukset ensi sijaisesti sel-
laisiin ikdryhmiin, joissa syiipdd eniten
tavataan. Toisaalta on pyritty ldytii-
mddn ns. riskiryhmid, joissa sydpddn
sairastuvuuden tiedetddn olevan nor-
maalia suuremman. Esimerkkind mai-
nittakoon keski-idn saavuttaneet sddn-
nijllisesti tupakoivat miehet, joiIIa
keuhkosytipd on yleinen, toisaalta per-
nisitiiisid anemiaa sairastavat tai ma-
han osittaispoistoleikkauksen liipikiiy-
net henkiliit, joilla taas mahasytjpd on
melko tavallinen.

Mitd aikaisemmassa vaiheessa sytipa
pyritdiin toteamaan, sitii suuremmat
ovat diagnostiset vaikeudet. Usein mas-
satutkimuksen tuloksia joudutaan tdy-
dentdmddn varsin monimutkaisillakin
lishtutkimuksilla. Joukkotutkimuksissa
tutkijan vastuu on poikkeuksellisen
suuri. Positiivinen sycipiltjydijs edellyt-
taa tavallisesti verraten radikaalisia
hoitoja, esimerkiksi keuhkosyiivHn o1-
lessa kysymyksessd vdhdisen alkuas-
teella olevan kasvaimen hoito on usein
keuhkonpoistoleikkaus. On selvdS, ettd
vaatimukset diagnoosin oikeudesta ovat
erikoisen suuret.

Symposiumin keskeisind aiheina oli-
vat naisten sukuelinten sy6pd, rinta-
sydpa, keuhkosytipd ja ruoansulatus-
kanavan sytipii. Mainitut syiivin lajit
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sulkevat piiriin suuren osan kaikista
sytivdn muodoista. Niiden kohdalla on
mytis kdytettdvissd joukkotutkimuk-
seen soveltuvia, varhaiseen diagnoosiin
johtavia tutkimusmenetelmid. Naisten
sukuelinten sytipdmuodoista kohdun-
kaulan sytivdn diagnostisoimisessa on
saatu erinomaisen hyvid tuloksia irto-
solutekniikkaa hyv6ksi kdyttden. Sym-
posiumin osanottajen keskuudessa he-
rdtti huomiota tri l(auraniemen esitys
Suomessa Sytipdyhdistyksen toimesta
suoritetuista joukkotutkimuksista. 350
kunnassa suoritetaan joka vuosi tutki-
mus asianomaisena vuonna 35, 40, 45

tai 50 vuotta tiiyttdville naisille. Vuo-
sina 1962-1967 niiihin tutkimuksiin oli
osallistunut 132 000 naista. Osallistu-
misprosentti oli keskimddtin 75-80 /r,
mitd voidaan pittiti ilahduttavana osoi-
tuksena suomalaisten naisten valistu-
neisuudesta.

Naisilla rintasytip[ on varsin yleinen
kasvain. Esimerkiksi Suomessa sytjpii-
rekisterin mukaan sen osuus on noin
14 % kaikista pahalaatuisista kasvai-
mista. Sen toteamiseksi on kehitetty
lukuisia teknisi6 kliinistii tutkimusta
tiiydentiivid menetelmid. Ns. mammo-
grafiassa kdytet[iin rtintgenkuvaukses-
sa pehmedsiidetekniikkaa, ja ndin saa-
daan paljastetuksi jo suhteellisen pie-
netkin muutokset rintarauhasessa. Me-
netelmdd on kdytetty seulatutkimukse-
na joukkotarkastuksissa. Termografias-
sa kuvataan potilaan rinnat infrapu-
naista ldmptisiiteilyd ktiyttden. Ifiihty-
neen verenkierron ja soluaineenvaih-
dunnan vaikutuksesta suurin osa syti-
pdkasvaimista sdteilee liimptid enem-
mdn kuin terve kudos. Menetelma so-
veltuu mytis joukkotutkimuksissa kdy-

tettiivdksi. Mainittakoon, ettd Kan-
saneldkelaitoksen sairausvakuutuksen
aloitteesta on rakennettu rintasytivdn
joukkotutkimuksiin soveltuva, kuvat-
tuja tutkimusmenetelmi5 kiiytttivd kli-
nikka-auto, liikkuva sycivdntutkimus-
asema, joka aloittaa ensi vuoden alussa
kentthtutkimukset Lapin lddnissd.

KeuhkosytivdllS on varsin huono en-
nuste. Syynii tiihhn on se, ettd kasvain
muodostaa helposti etdispesdkkeit6.
Keuhkosydvhssd viisi vuotta hoidon jdl-
keen oireettomia on vain noin 5 /6. Jos
kasvain todetaan sen ollessa viel6 pai-
kallisena, se useimmiten voidaan radi-
kaalisesti operoida. Tiilt<iin viisivuotis-
paranemistulokset esim. Suomessa ovat
noin 24 /6. Keuhkojen pienoisrtintgen-
kuvauksilla voidaan kasvain usein jo
alkuvaiheessaankin todeta. Mainitta-
koon, ettii usein rtjntgenologiset
muutokset ovat olemassa ennenkuin
potilaalla esiintyy siitii kliinisih oirei-
ta. Toistuvat pienoisrdntgenkuvaukset
etenkin tupakoivilla miehilld ovat vdlt-
tiimdttcimiii taudin varhaiselle toteami-
selle. Tdydentdvdn menetelmdn epdilyt-
tdvien keuhkojen riintgenmuutosten
ollessa kysymyksessd muodostavat ys-
kiisten solututkimukset, joita voidaan
kiiyttdii mytis massatutkimusmenetel-
mdnd tietyissd riskiryhmissd. Japanilai-
sen pienoisrtintgentutkimuksen piiriin
kuutui y1i kaksi miljoonaa ihmistd.
Keuhkosytipiiii todettiin 141 tapausta eli
seitsemdn 100 000 asukasta kohden.
Leikkauskelpoisia todetuista kasvai-
mista oli 42 /o, ja viiden vuoden kulut-
tua leikatuista oli elossa 37 /6.

Erikoisen mielenkiintoisia olivat ja-
panilaisten suorittamat joukkotutki-
mukset mahasytivdn toteamiseksi. Japa-
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nissa mainittu sytivdn laji on erittdin
yleinen. Autoon sijoitetuilla rcintgen-
Iaitteilla suoritettiin tietyn kaavan mu-
kainen kuvaus tutkittaville. Epiiilyttii-
vissd tapauksissa thydennettiin sitd
sairaalatutkimuksilla. Erddssd 67000
tapausta kdsittdvdssd aineistossa maha-
sytipiiii esiintyi 0,2 %, mahahaavaa
2,9 o/o ia pohjukaissuolen haavaa L,5 %.

Sydvdn varhaistoteamiseen liittyviii
taloudellisia kysymyksid on varsin
vdhdn tutkittu. Sith koskevat esitelmdt
toivat asiaan melko niukasti valaistusta.
Sensijaan tunnuttiin olevan yksimielisid
siitd, ettd liian mydhddn todettu sytipd-
tapaus on tavattoman kallis yhteiskun-
nalle. Inhimillisistd syistd joudutaan
ndissd tapauksissa yrittHmddn mm. eri-
laisia sdde- ym. hoitoja. I(ustannuksil-
taan erittdin kalliit ja pitkdlliset hoidot
jdiiviit yleensd tuloksiltaan olematto-
miksi. Tdssd mielessd jokainen ajoissa

todettu sytipd merkitsee huomattavaa
siiiistiiii.

Edellii esitetyt hajanaiset huomiot
antavat kalpean kuvan symposiumin
laajasta ohjelmasta. Tilaisuus oli selv6
osoitus siitd, ettd sytipdtautien hoidossa
erityisen huomion kohteeksi on tullut
taudin varhaisdiagnostiikka. Sitii kos-
kevia tutkimusmenetelmiS kehitellSdn
jatkuvasti, ja uusia mahdollisuuksia
avautuu sitd mukaa kun sytivdn syn-
tyyn liittyvid ongelmia kdsittelevd pe-
rustutkimus edistyy. Yleisvaikutelmana
sycivdn varhaistoteamiseen pyrkivistd
joukkotutkimuksista voidaan sanoa,
ettd ne vaativat suorittajiltaan poik-
keuksellisen suurta huolellisuutta, vas-
tuuntuntoa ja ammattitaitoa. Niiden
toteuttamiseen liittyy monenlaisia on-
gelmia. Toisaalta tdmdnkaltaiset tutki-
mukset ovat tdlld hetkelld paras keino
vdhentdd syiivdn tuhoja.
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Tietoia tyiiel6kkeen saaiista
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL,-
eldkelaitosten mydntdmien 30. 9. 1968 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimidrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Vanhuuselikkeet

Eldkkeen myrintAjA

Eldkevakuutusyhti6t
Eldkekassat
ElHkesiiiititit
TEL-elSkelaitokset
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tytieldkelaitokset

Tyiikyvyttiimyyselekkeet

LEL-eidkelaitokset 13 082

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyselikkeet

Eldkkeen myiintiijii

895
2 036

1 641
5 618

2t5
252
242

117
116

Eldkkeensaaj ia

595

Keskimidr. ekike mk/kk
Yhteensd Miehet

B 771
746

3 582
13 099
B 1OB

Keskimddr. eliikc mk/kk
Miehet Naiset Kaikki

t54
169
194

70 96
4

Elikkeensaajia
Miehet Naiset Yhteensri

KeskimHdr. eliike mk/kk
Kaikki

ElAkkeensaajia

Yht.

Miehet
ElAkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
Eldkesddtirit

ElAkkeen mydntdjii

Eldkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
Eliikesiiiitirit
TEL-e1:ikelaitokset
LEL-eliikelaitokset

16 102
t 275
5 814

13 997
1 556
3 487

30 099
2 831
9 301

107
1201r,

161
174
195

110
66

169
90

208
241
239
218

92
142

Liseksi edelusistii sai TEl-UsaelSkette 470 vanhuuselakkeensaajaa kesliimeiirin 403 mk/kk ja 308
tydkyvyttiimyyselekkeensaajaa kesklmaiarin 283 mkrkk.

II Perhe-elhkkeet

EIekk.
lukum.

Keskim
eliike

mk/kk

t72

2 ?tB

868

166
202
t82

2 577
204
843

2 072

538

4 649
391

1 381
3 819
1 913

3 624
L 822

2 797
2 168

6 42t
3 990BO

10 411
Edellisiin keskimeariin sisilltymettdmien, TEL-Iisdetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumaera oll
265 ja keskimaere 380 mk/kk. Liseetujen mukaista perhe-elekettii se.i 257 lesked ja 291 lasta.
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Miehet Naiset Naiset Kaikki

324
703 59 B(]

225

178
197

2 027 1

ElAkkeen myrintiijd
Miehct Naiset

EiAkkeensaajia

Yhteensd
ElSkevakuutusyhtitjt
Elhkekassat
ElAkesdiitlcit

7 331
529

2 232

6 703
661

1 451

14 034
1 190
3 683

200
227
235

104
123
130

o ooa

15
6B

oo
11

209
99

1B 907
74 250

Naiset

TEL-eldkelaitokset
LEL-cldkelaitokset

23 191
21 190

19 040
1 763 22 953

Kaikki tycieldkelaitokset 44381 20 803 65 184 158 107

Lcsket Lapset

Kaikki tytielikelaitokset 5 732 141 5 446 4 965

111 175

108 149

I

I I

110 163

Kaikki tyrieldkelaitokset 23 774 33 157 t47 105



LINNAMON KOMITEAN ENSIMMAINEN MIETINTO

Valtioneuvoston 10. 5. asettama eldke-
jiirjestelmiikomitea asetti 8. 8. keskuu-
destaan jaoston laatimaan ohjelmaluon-
nosta ldhiaikoina toteutettaviksi kiireel-
lisiksi korjauksiksi kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevien sotaveteraanien
ja sotainvalidien osalta. Jaosto tytisken-
teli kornitean puheenjohtajan ministeri

Ensi vuoden alussa voimaan tulevien
tytiel?ikelakien muutosten johdosta EIl-
keturvakeskus jiirjesti 14. 11. Raken-
nusmestarien talolla esitelmd- ja kes-
kustelutitaisuuden, johon osanottajia
saapui salin tdydeltd, pddasiassa ty6-
el5kelaitosten, tyiinantajien ja tyiimark-
kinajiirjestiijen edustajia. Toimitusjoh-
taja M. I(aikkosen avattua tilai-

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 12/68 koski kansaneldk-
keen keskimddrdd 1. 1. 1969 alkaen.
Yleiskirje jaettiin kaikille tyiintekijiiin
elikelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 13,/68 koski TEL 1 $:n
1 momentin 2 kohdassa sdddettyd raja-
miidrh5. Yleiskirje jaettiin kaikille
tytintekijiiin eldkelakien mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

YLEISSELOSTE UUSITTU

Tyiieliikelakeia ja -jdriestelmdH esitte-
levd tiedotusvihko "Tyiie15ke" on ensi
vuoden alussa voimaan tulevien lain-
muutosten johdosta uusittu, niin ett[
se on jdlleen ajan tasalIa. Vihko ilmes-

Jussi Linnamon johdolla, ja sihtee-
rind toimi komitean sihteeri fil.maist.
Jouko Sirkesalo. Jaoston tyiin tu-
loksena komitea jetti 13. 12' valtioneu-
vostolle ensimmdisen mietinttinsd erdi-
den sotilasvammalaissa havaittujen
eplkohtien korjaamisesta.

suuden apul. osastopdiillikkti M. U i -
monen piti lainmuutoksia koskevan
yleisesityksen ja maisteri A' M u s-
t on en selosti elSkkeen laskemista.
Osastop5dtlikktt J. S i r k e s a 1o esitteli
uusitun rekisteriotteen, ja varat. J'
P ti s ti selosti eliikepddttiksen muotoi-
lua. Pddtteeksi kdytiin korokekeskus-
te1u.

Yteiskirje n:o 10/68 koski ensi vuoden
alusta voimaan tuleviksi esitettyjd
muutoksia tytieliikelakeihin. Jakelu ta-
pahtui kaikille TEL:n ja LEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittaville e15ke-
laitoksille.

Yleiskirje n:o 11/68 sisiilsi vuoden
1969 palkkaindeksiluvun. Jakelu oli
sama kuin edelliseilii yleiskirjeellii.

tyy vuodenvaihteen aikaan. Jakelu on
ilmaista ja tapahtuu entiseen tapaan,
liihinnii tytimarkkinaiiirjestijien ja tvtj-
eldkelaitosten vdlitykselll. Selostetta on
saatavana myiis Eliiketurvakeskuksesta.
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English Surnrrraries

Ibe edttorial
(On pages 3-4)
The subject of the editorial is concernedw-ith the development and improvemeniof pension protection. There wis no nL*pension legislation brought forward into
th_e year that is now ending, but it didtake. over plans for the imiiovem""t otp-enlio11 protec-tion. Right at the beginningof 1968, a Bill was presented to -parlial
ment for- a -general survivors, pension actunder which a survivors' perriio., *outdbe.incorporated in the nalional p""rio"system, and in the autumn , gilf ;r;intro4uced for a State survivors, pe"sio"
act.- Both of them will probably fe'paiseain the near future. The realisatio, ot' i[es"reforms has been speeded up Uv the iacitrlat the pension protection provided bv
the_ T_EL (Pension Act for Wage Earnersand Salaried Employees) and ttre f,fi(Pension Act for Seasonal Workers) wascomplemented from the beginnine of f96iby survivors, pensions.

The TEL and LEL have remained. un_changed f_or two years, but according- Jothe amendments passed by parliamenl inNovember the pension of employees inthe oldest age classes will rise jt tiu t"."of next year. The adverse effect of """-_ployment on the accurnulation of pensionprotection will also be reduced. 'In att-the employm.ent pension of about SO,OOd-employees will be increased.The emphasis in the development ofpension legislation in 1968 has thus been
o-n zurvivors' pensions. On the other hand.the question of pensio,n, fo, tfre ieUj
employed, which has been under discussionfor. a,long time, is still pending

Although no decision was talien in 1968to b19a_den the scope of pension protectionin Finland, pensions under the existinglaws account for a greater proportion oTthe national income than they did in 196?.Pension legislation enbodies automaticgrowth; the number of pensioners in_creases yearly and the pension benefitsimprove. The best example of this
"automation" is the increase in pensions
under TEL and LEL. The total of thesepensions in 1968 comes to about lB8million marks, which is 60 per cent morethan in 1967.

rmFrovement of the employment
pension acts
(Article on pp. 5-7)
Amendments to the employers, pension actswill again improve the benefits of the in_
sured. The main emphasis of the chang.es
is to raise the pensions of employees in t-heold age classes and reduce the shortcomingsoj the length of unemployment as regards
the -.pension protection. In addition, theapplication of the LEL (pension Act for
Seasonal Workers) will be changed. Thenew provisions will take effect at the be_ginning of 1969.

Distribution of responsibility for pensions
naiil ;ei1tr1"
(Article on pp. B-10)
A part of the pensions paid under the em_ployment pension system are paid joinilyby the pensions institutions. fire irticti
discusses the distribution of responsibility
for these pensions in lg6?. The pension ex_penditure of the institutions in that year
totalled 86 295 642 marks. Nearly a fialf.
41 248 910 marks in all, was for pensions
paid jointly by the institutions.

Pension foundations and the Central
Pension Security Institute
(Article on pp. 11-14)

$t the end of 1967, there were 468 pension
foundations under the pension FoundationAct covering about 19b,000 employees inall. Of these, 147 worked undei the TfL(Pension Act for 'Wage Earners and Sa-laried Employees), covering 135,000 em-
pJoyees, which was about every sixth em-ployee covered by TEL.

A TEL pension foundation can be establi-
shed for a minimum of 50 employees per-
manently covered. There were at the endof 1967 18 pension foundations which
covered less than 50 workers because theywere established under the old Iimit (20
employees). 123 of the TEL foundations areone-employer foundations. The remaining
24 are joint pension foundations of several
employers. Twenty employers have two
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pension foundations (one for salaried staff
and the other for workers).

Pension foundation activity has adapted
to the new conditions created by the statu-tory pension system and is now an in-
separable part of the employment pension
system. A great advantage of foundation
activity is its nearness to both employer
and employee. Representatives of both
parties belong to the board of management
of the foundation and to the auditors.

The wage inilex figure in 1969
(Article on page 15)
Employment pensions and the wages on
which they are based are cheched annually
against changes in the wage index. The
Ministry for Social affairs and Health has
decided that this index figure be 182 in
1969 (against 165 in 1968).

Harbour workers' health examination
(Article on pp.22-25)
The pension institute in charge of pensions
for harbour workers has commissioned two
health examinations of the workers in this
branch. The main reason was the obser-
vation that the number and average size
of invalidity pensions were higher in the
harbour branch than in other pension in-
stitutes responsible for LEL (Pension Actfor Seasonal Workers). In addition, the
pension payments for invalidity were 20
per cent higher than the premium income.
Nor had a comprehensive study been made
previously of the state of health of harbour
workers.

The first examination was carried out a
few years ago in harbours of the Gulf of
Bothnia, chiefly by roentgenologic methods.It gave a gratifying picture of both tuber-
culosis and cardiac and circulatory diseases.A complementary examination was per-
formed in November in Kotka harbour on
the Gulf of Finland, which was regarded
as a suitable control target. The main re-
sults will be known in 1968, but the final
conclusions will not be completed until late
winter 1969. Harbour workers will probably
prove to be relatively healthy and in good
condition despite their high mean age.

Pension expentliture and funtl forecast of
the pension syst€m in Sweden
(Article on pp. 26-28)
The Riksftjrsdkringsverket (National In-

surance Institute) in Sweden has prepared
a forecast of the pension expenditure, in-
surance premiums and funds of the supple-
mentary pension system (ATP) for 1968-
2000. The article reviews the main featuresof this prognosis. Pension expenditure
(Table 1 in the article) is expressed in
so-called pension points. The money equi-
valents can be obtained by multiplying the
pension points by the basic amount, which
was 5,800 Swedish crowns in September
1968. Using the pension expenditure pro-
gnosis as the basis, five different alterna-tives were put forward for the years
1971-1974. The Riksftirsiikringsverket has
compared the funds for each of these alter-
natives by considering e.g. the national
economic effects of the funds. According to
the alternative chosen for implementation
an insurance premium which in 1969 is
9.5 per cent of the earnings entitling to
pension, will be 10 per cent in 1970 andit will rise thereafter by 0.25 per cent per
annum until the upper limit of 11 per cent
is reached. The insurance premiums, pen-
sion expenditure and funds in accordance
with this alternative (Table 2) have been
calculated on the assumption that real
earnings will rise by 3 per cent and living
costs by 2 per cent per annum. The annual
interest yield on the funds has been esti-
mated at 4 per cent.

Changes in the structure of industry
in Finlanil
(Article on pp. 29-30)
The industrial structure in Finland is
changing constantly. Labour from primary
production is moving to other branches.
The importance of the service industriesin the demand for labour will increase
sharply in the future, the demand for
manufacturing labour only slowly. Accord-
ing to prognoses made, 21 per cent of the
labour force in 1980 will be employed in
farming and forestry, 35 per cent in the
processing industries and 44 per cent in
the service industries. The regional diffe-
rentiation of the industrial structure will
continue.

The social antl economic activity of the
Uniteil Nations
(Article on pp. 30-32)
The book deals with the social and socio-political activity of the UN. It describes
the UN and its special organisations and
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devotes particular attention to their social
activity. The authors state that many, even
purely economic organisations of the UN
have a special sociopoUtical importance for
the developing countries since economic
growth is regarded as a fundamental pre-
requisite of social poDcy,

Early tliagnosis of cancer
(Article on pp. 34-37)
The representative of the Central Pension
Security Institute who participated in the

physicians' meeting held in Belgium in
September 1968 reports on his impressions
of the symposium. He concentrates on the
principal topic of the symposium, that is,
early diagnosis of cancer.

The table on page 38

shows the number of the recipients of
employment pensions and the size of the
pensions in the third quarter of the year
1968. In addition to numerical data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

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