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Ty6el5ketrr rvan tiedotlarn isesta

Viime aikoina on niin meilld kuin muuallakin maailmassa kiinni-
tetty huomiota sosiaaliturvaa koskevan tiedotustoiminnan lisdiimi-
seen. Tiedottamisesta on muodostumassa yhd tdrkedmpi osa sosiaali-
turvajdrjestelmdn jokapdivdistd toimeenpanoa. Yleistjd on infor-
moitava sen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kansalaiset tarvitsevat tietoja hakeakseen etuuksia ajallaan ja
oikeasta paikasta. Tdmd ei kuitenkaan vield riitd, sillii sistilltjltdiin
sosiaaliturva on paljon muutakin kuin rahojen jakamista. Vakuu-
tetun kannalta on tdrkedtd, etth hdn yleensd, tietdd turvan olemassa-
olon suunnitellessaan tulevaisuuttaan. Jdrjestelmdn toimintaa taas
helpottaa, jos se voi asioida mahdollisimman hyvin informoitujen
vakuutettujen kanssa, mikd jouduttaa asioiden khsittelyd.

Niin ikiiiin demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisten on saa-
tava asiallisia tietoja eldkkeiden kehittdmissuunnitelmista voidak-
seen muodostaa mielipiteensd ndistd kaikkia koskevista kysymyk-
sistd. Tdten kyet[dn vlhent[mddn tietdmdtttjmyyden mukanaan
tuomia ennakkoluuloja sekd asiatonta arvostelua.

Ymmdrrettdvdsti aktiivivdestd ei aina tunne riittdvdd kiinnos-
tusta tulevaisuuteen liittyvid, ehkd tavallaan epdmiellyttdviiikin
asioita, eliikkeitii kohtaan. Toisaalta eldkekysymykset saattavat
kiinnostaakin, mikdli ne on onnistuttu muokkaamaan kuivahkosta
lakitekstistd ymmdrrettdvddn muotoon. On myds huomattava, ettd
massakommunikaation, lehdistcin, radion ja television, vdlittiimii
sanoma voi aina sisiiltiiii vain keskeisid perustietoja sosiaaliturvasta.
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Kuitenkin esimerkiksi jokainen tytieldketapahtuma on toisesta poik-
keava, yksiltillinen.

THmd taustana tycieldkejdrjestelmd pyrkii tdydent6mddn tiedo-
tustoimintaansa lShestymiillii henkilcipiirinsd jdsenid, yksil6inii. Jiir-
jestelmd on kehittdnyt tiettdvdsti ainutlaatuisen palvelumuodon
koko maailmassa, jonka avulla vakuutetun on mahdollisuus milloin
tahansa saada tiedot omasta eldketurvastaan. Myds lisddntyneen
esitelmdtoiminnan vdlitykselld luodaan juuri suora kontakti kent-
tddn.

Laajankaan tiedotusverkoston olemassaolo ei luonnollisesti takaa
viestinndn tuloksellisuutta, vaan sitd on mitattava. Eldketurvakes-
kuksen toimesta suoritettiin jo vuonna 1964 ensimmdinen tutkimus,
jossa selvitettiin tyiieldkelakien tuntemusta yleisdn keskuudessa.
Nyt on kdytettdvissd toisen vastaavanlaisen selvityksen tulokset.
Niistd voidaan pddtelld, ettd vaikka tytieliikelakien tuntemus onkin
voimakkaasti lisddntynyt kolmen viimeisen vuoden aikana, niin
tiedotustehtiiviiii riittiiii muussakin kuin kertausmielessh.
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HEIMER, SUNDBERG

Pohioisrrrainen sosiaalitunvasopirrrus
ia ty6elSkkeet

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus
allekirjoitettiin vuonna 1955 ja tuli voi-
maan seuraavana vuonna. Sopimus
sisdltiiii mm. vanhuus-, tycikyvyttci-
myys- ja perhe-eldkkeitd koskevia
mddrdyksid. Niimii laadittiin aikanaan
silmdlld pitden kansaneldkelainsdddhn-
tijd. Kun sittemmin on kehitetty ansioi-
hin suhteutettuja lisdeldkejdrjestelmid

- Ruotsin allmdn tilldggspension 1959,
Suomen tydelAkejiirjestelmd 1961 ja
1962, Tanskan Arbejdsmarkedets TilI-
Iegspension 1964 ja Norjan folketrygd
1966 on sosiaaliturvasopimuksen
tdydentdminen nditd jhrjestelmid kos-
kevilla erityismddrdyksillS kdynyt tar-
peelliseksi. Asiaa on valmisteltu so-
siaaliministeriiiiden asettamassa poh-
joismaisessa eldketoimikunnassa, jonka
ehdotusta j dljempiinii selostetaan.

***

Ehdotetut uudet mddrdykset sisdlly-
tettdisiin sosiaaliturvasopimuksen 5, 5 a
ja 5 b artiklaan. Ne koskisivat vain
"lisdeldkettd", jolla tarkoitettaisiin "sel-
laista yleistd elikettd, joka miiiiriiytyy
ty6ansion tai maksun perusteella". Sa-
nottu mddritelmd ei ole aivan helppo-
tajuinen, mutta sen ymmdrtdmistd
auttaa, ettd sopimusta allekirjoitettaes-
sa voimassa olevat lisiieliikejiirjestelmdt
luetellaan pddtttiptiytiikirjassa. Lisd-
eldkkeelld tarkoitettaisiin Suomessa
paitsi TEL- ja LEl-eldkkeitd myris
merimieseldkettd sekd valtion, kuntien
ja kirkon lakishdteisid eliikkeitii. Miiii-
rdykset koskisivat mytis TEL:n rekiste-
rtiityjd lisdetuja ja julkisen sektorin
eliikkeitii niilttikin osin kuin ne ylittd-
vdt TEL:n mukaiset vdhimmdisedut.
Muissa pohjoismaissa mddrdykset kos-
kisivat alussa mainittujen jdrjestetmien
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mukaisia lisdeldkkeitii. Islannissa ei
toistaiseksi ole yleistd lisiieldkeidrjes-
telmdS.

***
Ehdotuksen mukaan 5 artikla sisHl-
tiiisi ldhinnd mddrdykset siitd, millii
edellytyksin oikeus lisdelSkkeeseen voi-
daan saavuttaa. Pddsddnttind olisi, ettd
sopimusmaan kansalainen saavuttaa
asuessaa n toisessa sopimusmaassa
oikeuden lisdeldkkeeseen "samoin eh-
doin ja samojen mddrdysten mukaisesti
kuin maan omat kansalaiset". Ainakin
tiilld hetkellh mddrdykselld ei ole sanot-
tavaa kdytiinntillistd merkitystd, sillii
oikeus ansaita lislieliikettii on kaikissa
pohjoismaisissa idrjestelmissd nykyhdn
yleensd riippumaton kansalaisuudesta.
Ruotsin laissa vaadittiin tosin aikaisem-
min joko Ruotsin kansalaisuus tai hen-
kikirjoitus Ruotsissa, mutta kuluvan
vuoden alusta henkikirjoitusvaatimuk-
sesta on luovuttu ja nyt vieraan maan

kansalaiselta vaaditaan ainoastaan, ettd
hdn asuu Ruotsissa.

Mainitulla piiiis6dnntillS ei voida rat-
kaista sitl kysymystd, joka tdllii het-
kell6 koetaan hyvin suurena pulmana
pohjoismaisessa lisdeldkevakuutuksessa.
Esiintyy ndet melkoinen ioukko ta'
pauksia, joissa rajaseudulla asuva hen-
kilti kiiy tytissd rajan toisella puolella.
Ndissd tilanteissa ei voida pitiiii kiinni
edes asumisvaatimuksesta. Toimikunta
ehdottaa, ettd apuna kiiytettiiisiin niitii
sddnt6jd, joita sovelletaan pohjoismai-
sissa sopimuksissa kaksinkertaisen ve-
rotuksen ehkdisemiseksi. Niissd on pdd-
sddnt6nd, ettd ansiotulo toisen palve-
luksessa tehdystii tyiistii verotetaan
siind maassa, jossa tyti on tehty. Rajan-
ylittdjien asia hoidettaisiin nyt siten,
ettd toisessa maassa saatu palkkatulo
tuottaisi oikeuden lisdeldkkeeseen siina
maassa, missd tyii on tehty edellyttden,
ettd asianomaista verof etaan tdstd

Pohjoismainen eliiketoimikunta
kokoontuneena ReYkiavikissa
196?. Henkiliit oikealta luetcl-
tuina: toimikunnan Puheenjoh-
taja, vakuutusoikeuden Presi-
tlentti Liss Granqvist
(Buotsi), osastopii[llikkii Con-
rad Wreilmark (Buotsi),
johtaia Heimer Sunilberg
(Suomi), toimikunnan sihteeri,
kanslianeuv. Nils-Olof W e n t z
(Ruotsi), toimistosiht. Ailam
Trier (Tanska), aktuaari
Gutlion Ilansen (Islanti),
toimistopiiiillikkit Oalal Werner
An d e r s e n (Norja), kanslia-
plnllikkii Ottar L u n tl (Noria)
ja osastopiiillikkii Erik Arnt-
zen (Tanska).
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tulosta mainitussa maassa. Kun oikeus
Iisdeldkkeen ansaitsemiseen ndin kyt-
ketddn verotukseen, seuraa siitb mytis,
ettii toiseen maahan tilaphistii teh-
tiivdd varten ldhetetty tytjntekijd ei
tdmdn tydn perusteella saavuta siell[
oikeutta lisdeldkkeeseen. Nk. monttiiciri-
sddnndn mukaan hdntd ndet verotetaan
liihettiijiimaassa ja sielld hdn myds on
lisdeldkevakuutettuna tilapiiistehtiivdii
ulkomailla suorittaessaan.

Suomen ja Ruotsin vdlinen sopimus
kaksinkertaisen verotuksen ehkdisemi-
seksi sisdltdd erddn merkittdvdn poik-
keuksen, joka koskee To r n i o n j o ki-
laakson asukkaita. Jos he kiiyviit
tyiissd rajan toisella puolella, heitii ei
yleensd veroteta ansiotulosta siind
maassa, missd tyti on tehty, vaan siind
missl he asuvat. Tdssdkin tapauksessa
pitiiisi kuitenkin sddnttind olla, etth
oikeutta lisdelhkkeeseen ansaitaan siind
maassa, missd ty6 tehdiiiin. Sopimuksen
piititttiptiytdkirjaan on ehdotettu otetta-
vaksi tiitii koskeva poikkeusmddrdys.

Pohjoismaisissa lisdeldkejdrjestelmis-
sd on voimassa sddnt6, ettS jos m a a n
oma kansalainen on samassa
maassa kotipaikkaoikeutta omaavan
tytinantajan palveluksessa ulkomailla,
hdn kuuluu tdmdn tytinsd perusteella
kotimaansa lisiieldkejiirjestelmdn pii-
riin. Kun esimerkiksi suomalaisella
lentoyhti6lld on palveluksessaan mm.
Tukholmassa, Kiitipenhaminassa ja Os-
lossa Suomen kansalaisia, he kuuluvat
Suomen tytieldkejdrjestelmen piiriin
siitd huolimatta, ettd he asuvat ehkd
vakinaisestikin ulkomailla. Edelld se-
lostetut mddrdykset johtaisivat kuiten-
kin siihen, ettd heidiit olisi vakuutet-
tava saman tytisuhteen perusteella mytis

ulkomailla. Sen ehkdisemiseksi ehdote-
taan sosiaaliturvasopimukseen poik-
keusmddrdystd, jossa lisiiksi todettai-
siin, ettei tyiinantajan ole tdllaisessa
tapauksessa suoritettava palkkaa vas-
taavaa vakuutusmaksua siind maassa,
missd tyti tehdiiHn. Samanlainen poik-
keus voitaisiin "asianomaisen hallinto-
viranomaisen" pddtdksellii tehdd "palk-
kaan, jonka siind maassa oleva oikeus-
henkilij maksaa toisen sopimusmaan
kansalaiselle, miktili palkka tuottaa
oikeuden lisdeldkkeeseen viimeksi mai-
nitussa maassa". Tdmd tarkoittaa sel-
laista tapausta, jossa esimerkiksi Suo-
men kansalainen on toisessa pohjois-
maassa suomalaisen tytdryhtitin palve-
luksessa. Lupaa poikkeukseen on tilliiin
kuitenkin haettava siltd hallintoviran-
omaiselta, jolle ko. listieliikejiirjestel-
mdn soveltamispiirid koskevien asioiden
ratkaiseminen kuuluu.

***
Sosiaaliturvasopimuksen uuteen 5 a
artiklaan ehdotetaan otettaviksi m55-
rdykset ansaitun lisdelSketur-
van sisdlliistii ja saamisen
e de llyt yk si st d. Eldketoimikunta
on katsonut, ettd pohjoismaan kansa-
laisen pitdisi olla tdysin samassa ase-
massa kuin maan omat kansalaiset.
Artiklan ensimmdisessi lauseessa to-
dettaisiin, ettd sopimusmaan kansalai-
nen saa toisessa sopimusmaassa ansait-
semansa lis5eldkkeen "samoin ehdoin ja
samojen mSSrlysten mukaisesti kuin
maan omat kansalaiset". Lisiiksi artik-
lassa mddrdttdisiin, ettei eldkkeen mak-
samiseen saa vaikuttaa se, ette el5kkeen
saaja asuu toisessa sopimusmaassa.
Neilla mdiirdyksilld on suuri periaat-
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teellinen merkitys, mutta ne aiheutta-
vat myds asiallisen muutoksen erHissd
tapauksissa. Tiimd koskee erityisesti
niitii ylimenosddnntjksid Norjan ia
Ruotsin laeissa, joiden mukaan van-
himpiin ikiiluokkiin kuuluvat henkilijt
ansaitsevat tdyden Iisdeldkkeen nor-
maalia lyhyemmassa ajassa. Siiiinntik-
set ovat tlhHn saakka koskeneet vain
oman maan kansalaisia, mutta nyt niitd
sovellettaisiin mytis muiden pohjoismai-
den kansalaisiin. Sama koskee niitii
Norjan lain sddnniiksid, joiden mukaan
vieraan maan kansalaisen oikeus saada
tytikyvyttcimyys- ja perhe-eldkettd on
riippuvainen Norjassa asumisesta.

kussakin pohjoismaassa voidaan mydn-
tiiii ja maksaa lisdeliikettii itsendisesti
omia kansallisia sddnniiksia noudattaen.
Samalla mddrdys myds merkitsee, ettd
kansallista yhteensovitussddnntjsttjd so-
vellettaessa ei saa ottaa huomioon
muusta pohjoismaasta tulevaa eliikettii.
Mainittakoon, ettd esimerkiksi Suomen
tycieldkelainsddddnntjssd tdmd on voi-
massa oleva periaate jo nykyddnkin.
Ulkomaisen lainsddddnntin mukaan
mytinnettyd eldkettd, elinkorkoa tai
jatkuvaa korvausta ei TEL 8 S:iih sovel-
lettaessa saa ottaa huomioon, koska sel-
laista ei ole nimenomaan sdddetty.

Edellii selostettu pdSsdiintti saattaa
erdissd tapauksissa johtaa siihen, ettd
yhteenlaskettu eldke eri pohjoismaista
on suurempi kuin se eldke, jonka asian-
omainen olisi saanut, jos hdn jatkuvasti
olisi tytiskennellyt vain yhdessd maassa.
Tdmdhdn tietysti voi johtua jo siitd, etth
el5kkeiden taso eri maissa vaihtelee,
eikd sille ole mitddn tehtdvissd enemped
kuin sillekddn, ettd palkkataso on eri-
lainen. Sen sijaan oikeudenmukaisuus-
niiktikohdat saattaisivat vaatia, ettei
yhteenlaskettu pohjoismainen eldke
ylitii tiiydelle eldkkeelle ko. maissa
shiidetty[ enimmdismddr55 - tdllainen
kattohan on mddritelty Ruotsin ja Nor-
jan jdrjestelmissd. On kuitenkin ndyt-
tdnyt mahdottomalta saada aikaan
kdytttikelpoista kattosddntijS. Varsin
kyseenalainen sellainen olisi Suomen
kannalta, koska meidHn tytielSkkeel-
lemme ei ole sdddetty markkamiiiiriiistii
kattoa.

Vaikka eri pohjoismaista tulevien
eldkkeiden yleisestd yhteensovituksesta
on luovuttu, on kuitenkin erds ryhmd
tapauksia, joissa eldketoimikunta eh-

***
Eri maista tulevien lisdeldkkeiden
yhteensovitus on kysymys, jossa
oikeudenmukaisuussyyt ja kdytiinnijlli-
set ndkrikohdat helposti joutuvat risti-
riitaan keskenddn. Ongelma on pyritty
ratkaisemaan mm. Euroopan Talous-
yhteisiissd ja tulosta voidaan ehkii pitiiii
oikeudenmukaisena, mutta kdytdnntissd
yhteensovitussdHnnijstij edellyttiiii hy-
vin laajaa tietojenvaihtoa eri maiden
viilillii. Eldketoimikunta on katsonut,
ettd pohjoismaissa pitiiisi pyrkii mah-
dollisimman yksinkertaisiin ja helppo-
hoitoisiin sddnttiihin siitiikin huolimat-
ta, ettd joissakin todenndktiisesti kui-
tenkin harvinaisissa tapauksissa joudut-
taisiin vdhemmdn tyydyttiiviin tulok-
siin. Sen vuoksi esitetlln sopimuksen
5 b artiklan mddrdysten pddsddnnijksi,
ettei sopimusmaan kansalaiselta saa

lakkauttaa tai vdhentdii eliikettl sillii
perusteella, ettd hiinell5 on oikeus lisa-
eldkkeeseen useammasta kuin yhdestH
sopimusmaasta. Tdmd tietdd sit5, ettd
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dottaa toisessa maassa saavutetun eld-
keoikeuden huomioon ottamista. Tyci-
kyvytttimyyseldkkeen ja tytikyvyttti-
myyseldkeperusteisen perhe-eldkkeen
suuruutta mddrdttd.essd otetaan Suomen
tyiieldkejiirjestelmdssd erdin edellytyk-
sin huomioon myiis se palvelusaika tai
palkka, joka olisi kertynyt tyiikyvyttii-
myyden alkamisesta eldkeidn saavutta-
miseen, jollei eldketapahtuma olisi. sat-
tunut. Vastaavalla tavalla menetellddn
mycis Ruotsissa ja Norjassa. Kaikissa
ndissd jdrjestelmissd oikeus mainitun-
laiseen tdysitehoiseen eldkkeeseen sei-
lyy vielS jonkin aikaa eldkkeeseen
oikeuttavan tytisuhteen pddttymisestd.
Ei ole tdysin poissuljettu se mahdolli-
suus, ettd joku voisi saada lukea hy-
vdkseen tdllaisen edun useassa pohjois-
maassa yhtdaikaa. Sitii ei kuitenkaan
yleensi voida pitdd tarkoituksenmukai-
sena, minkd vuoksi on ehdotettu mdd-
rdttdvdksi, ettd eldketapahtuman jdl-
keiseen aikaan perustuva eldke-etu, jos
sellainen muutoin voitaisiin myiintdd
useammasta kuin yhdestd sopimus-
maasta, mytinnetddn vain siitd, missd
vakuutetulla ennen eldketapahtumaa on
viimeksi ollut ansiotuloa. Saattaa kui-
tenkin kiiydii niin, ettd tdlld tavoin yh-
teensovitettujen eldkkeiden yhteismddrd

jaa pienemmdksi. kuin sen elSkkeen
mddrd, jonka vakuutettu olisi jostakin
sopimusmaasta saanut, jollei yhteen-
sovitusta olisi suoritettu. Silloin on
tdmd erotus maksettava vuosittain j[I-
kikdteen eldkkeen saajalle viimeksi
mainitusta maasta.

Edellii selostetut pohjoismaisen so-
sialiturvasopimuksen uudet mddrdykset
ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden
1969 alusta. Niita sovellettaisiin mytis
laskettaessa eliikettd ennen voimaan-
tuloa saavutetun eldkeoikeuden perus-
teella ja siitd riippumatta, onko eldke
alkanut ennen voimaantuloa vai sen
jdlkeen. Uusia yhteensovitusmddrdyksid
sovellettaisiin kuitenkin vain sellaiseen
tapaukseen, jossa elSketapahtuma on
sattunut voimaantulon jdlkeen.

***
Eldketoimikunta jatkaa tytitiiiin, ny-
kyddn pohjoismaisen vakuutustoimi-
kunnan nimelld. Toimikunnassa ollaan
tietoisia siitti, ettd on vield useita lisd-
eldkettd koskevia pulmakysymyksid,
joita ei nyt esitetyillii miiiirdyksill5 o1e

voitu poistaa. Tarkoituksena on ryhtyd
koko sosiaaliturvasopimuksen uusimi-
seen, jolloin myiis lisdeldkekysymykset
tulevat uudelleen harkittaviksi.

9



c!{rfit! rr& hrn&

I

Konferenssin yhteyteen liittyi Otaniemen urheiluhalliin pystytetty 73 osastoa kiisittiivii
niiyttely, jonka sosiaaliministeri J. E. Partanen kuvassamme avaa. Taustalla niikyy
Elbketurvakeskuksen osasto. I(onferenssin osanottajille oli myiis jiirjestetty mahtlollisuus
vierailla Elii,keturvakeskuksessa.

XIV kansainvelinen sosiaalipoliriikan korrlenenssi
Otaniemessd jdrjestettiin 18.-24. B.

1968 XIV kansainvdlinen sosiaalipoli-
tiikan konferenssi (International Con-
ference on Social Welfare), johon osal-
listui noin 2 400 henkilda 61 maasta.
Konferenssin yleisaiheena oli "Sosiaali-
politiikka ja ihmisoikeudet". Aihetta
kdsiteltiin eri puolilta yleisistunnoissa,
valiokunnissa, keskusteluryhmissd ja
erdissd erilliskokouksissa.

Konferenssin avajaisiin toi suomalai-

sen jdrjestelytoimikunnan tervehdyksen
professori Heikki Waris, joka totesi
puheessaan: "Tdmhn viikon aikana py-
rimme julkisissa ja yksityisissd keskus-
teluissamme liiytdmSdn sosiaalisen toi-
minnan parhaat keinot, sosiaalipolitii-
kan tehokkaimmat muodot pitiimdlld
pddmddrdndmme kansojemme hyvin-
voinnin edistimistd. Ihmisoikeudet kai-
kessa sosiaalipolitiikassa ovat haaste
meille kaikille."

a
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Yll pohioisrnainen
sosiaalivaku utuskongnessi

Tukholmassa 5.-7. 6. pidettyyn seitse-
mdnteen pohjoismaiseen sosiaalivakuu-
tuskongressiin otti osaa noin 300 so-
siaalivakuutuksen eri sektorien edusta-
jaa. Ndiden neljdn vuoden vdliajoin
vuoroin kussakin pohjoismaassa jdrjes-
tettdvien tilaisuuksien tarkoituksena on
antaa virikkeitd sosiaalivakuutuksen
kehittdmiselle osanottajamaissa sekd
edistiid pohjoismaista yhteisty<ita talle
alalla.

Kongressien tytiskentely tapahtuu
yleiskokouksissa ja jaostokokouksissa.
Jaostoja on neljd: eldkevakuutus-, sai-
rausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja
tycittcimyysvakuutusj aosto. Kullakin
kdsiteltdvdlld aiheella on alustaja, jon-
ka laatima kirjallinen esitys jaetaan

etukdteen osanottajille. Alustaja avaa
keskustelun, minkd jdlkeen annetaan
puheenvuoro ns. vasta-alustajille, jotka
edustavat muita osanottajamaita kuin
alustaja. Lopuksi on vuorossa yleinen
keskustelu. Kokeiluluontoisesti oli Tuk-
holmassa mytis jdrjestetty yhden aiheen
kdsittely paneelikeskustelun muodossa.

Kongressissa oli esilld yhteensd kak-
sitoista keskusteluaihetta, joista kaksi
alusti suomalainen osanottaja. Johtaja
Jaakko P a j u I a puhui yleiskokoukses-
sa sosiaalivakuutuksesta ja sairauksien
ehkdisemisestd. Eldkevakuutusjaostossa
taas osastopeelhkk6 Margaretha A a r-
n i o alusti keskustelun liukuvasta ja
ammateittain porrastetusta eldkeidstd.
Jdlkimmdisen esityksen suullinen alus-
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Margaretha Aarnio

Liukuvaan elakeikeen ia arnrnateittain
Jrornastettuun elHkeikEEn liittywiE ongellrria

tus on luettavissa alempana tdll6 sivul-
la. Vasta-alustuksia oli Suomen osalta
yhteensd yhdeksdn.

Oikeasta eliikeiktikiiytdnniistd on yleis-
ten eldkejdrjestelmien piirissd usein
keskusteltu. Tiilltiin on my6s harkittu
sekd liukuvan elHkeidn ettd ammateit-
tain porrastetun eldkeidn tarvetta ja to-
teuttamismahdollisuuksia sekd piiiidyt-
ty eri maissa hyvinkin erilaisiin rat-
kaisuihin. Tavalla tai toisella liukuva
eliikeikd on verratttain yleisesti kiiy-
tcissd, kun sen sijaan ammatillista por-
rastusta suuren yleisen eliikeikiijiirjes-
telmdn piirissd esiintyy varsinaisesti
vain muutamissa itdblokin maissa.

Vaikka eliikeikiikiiytiintciii on paljon
pohdittu eri tahoilla, ei voitane vdittd6,
ettd missHdn maassa olisi vield ldydetty
lopullisesti paras ja tarkoituksenmu-
kaisin ratkaisu. Usein on toteamuk-
sena ollut, ettd kd,ytdnncillisten vai-
keuksien takia on oikeina pidetyistii
tavoitteista jouduttu luopumaan. Lisiik-
si yhteiskunnan muuttuessa mytjs ta-
voitteet ja niille annettava paino saat-
tavat muuttua ja asettaa aikaisemmin
jo perusteellisestikin kdsitellyt kysy-
mykset uuteen valoon. Tdssd mielessd
ei eliikeikiikdytiinttj<in liittyvien ongel-
mien ottamista taas kerran keskustelun
aiheeksi pohjoismaisten eldkejdrjestel-
mien piirissd voitane katsoa tarpeetto-
maksi.

Ensimmdinen kysymys on se, mihin

Seuraava pohjoismainen sosiaaliva-
kuutuskongressi pidetddn neljan vuo-
den kuluttua Helsingissd.

suuntaan eliikeikiikiiytiinttiii olisi nyky-
aikaisessa eldkejdrjestelmdssd kehitet-
tdvd, jotta huomispdivdn ihmisen ia yh-
teiskunnan odotukset tulisivat mahdol-
lisimman hyvin otetuiksi huomioon.
Erddt viimealkaiset tutkimukset anta-
vat tdstd joitakin viitteitii.

Jos tarkastellaan vanhenevan yksiltin
asennoitumista eldkkeelle siirtymiseen
ja pyritddn ennustamaan siind tapah-
tuvaa kehitystS, voidaan olettaa, ette
eldkkeiden tason jatkuva kohoaminen
ja vapaa-ajan arvostuksen lisddntymi-
nen nykyaikaisessa yhteiskunnassa tu-
levat heijastumaan asenteisiin. Perln-
teellinen kuva eld,kkeensaajasta ktjyhii-
nd ja sairaana henkilijnd, jonka sosiaa-
Jinen status on alhainen, tulee vdhitel-
len vdistymddn, ja eldkkeelle siirtymi-
nen tulee yhe useammille yksiliiille
merkitsemddn tavoitellun vapaa-ajan
saavuttamista.

Mytis yleinen kdsitys vanhuuseldk-
keen tarkoituksesta ndyttii5 olevan
muuttumassa. Eldkkeen ei endd katsota
olevan minimitoimeentulon turvaava
avustus tycikykynsii menettaneelle,
vaan tytilld ansaittu oikeus saavutetun
elintason sdilyttdmiseen senkin jdlkeen,
kun yksilti riittiivdksi katsotun md,drdn
tyiitii yhteiskunnassa tehtyddn siirtyy
eldkkeelle. Eliikeikiikiiytiinttjii ajatellen
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tHmdn suuntainen kehitys merkitsee,
ettd vanhuuseldkkeen saamisen edelly-
tyksid harkittaessa olisi ldhdettdvd toi-
selta pohjalta kuin aikaisemmin. I(un
ennen on kysytty ldhinnd, missd idssd
tycintekijii keskimddrin tulee vanhuuden
takia tycikyvyttcimdksi, niin nyt olisi
kysyttdvd, milld edellytyksillii hdnelle
olisi sallittava oikeus valita eldkkeelle
siirtyminen tycinteon jatkamisen ase-
masta.

Jos pyritddn jdrjestelmddn, jossa kul-
lakin yksiliillii olisi tilaisuus siirtyd
eldkkeelle mahdollisimman sopivana
ajankohtana, ndyttdisi yksiliiiden ja
ammattien vdliset erot huomi.oon ottaen
siltd, ettd ratkaisuna olisi ammateittain
porrastetun ja liukuvan eldkeidn yhdis-
telmd. Erddnd mahdollisuutena voitai-
siin ajatella jdrjestelmdd, jossa amma-
tit sopivien kriteerien nojalla ryhmi-
teltdisiin elHkeikdluokkin, joilla kulla-
kin olisi oma liukumisvdlinsd ikdskaa-
lalla. Ammateittainen porrastus kor-
vaisi mm. kuluttavissa ja rasittavissa
tehtdvissd tytiskennelleille heiddn ras-
kaamman tytiuransa ja liukuvuus puo-
lestaan antaisi mahdollisuuden ottaa
joustavasti huomioon yksilciiden vdliset
erot vanhenemisessa sekd tyritii ja va-
paa-aikaa koskevissa arvostuksissa.

Jotta jdrjestelmd ei kuitenkaan joh-
taisi tyiivoiman ja varojen tarpeetto-
maan tuhlaamiseen, tulisi sen kannus-
taa niitd, jotka jatkavat tytitddn, pal-
kitsemalla pitkii ty<iura lyhyempddn
verrattuna. Tdmd edellyttiiii, ettii eliik-
keen mddrdn tulisi olla pienempi liuku-
misvdlin ajarajalla kuin yldrajalla. Sil-
loin tilanne kussakin eldkeikdluokassa
ilmeisesti muodostuisi sellaiseksi, ettd
liukumisvSlin alaosassa liihtisiviit eliik-

keelle tyypilliset "vapaa-ajan arvosta-
jat" sekd ne heikot yksilcit, jotka eivdt
endd jaksa tyriskennelld mutta eivdt
kuitenkaan tiiytii tycikyvyttcimyyseldk-
keen saamisen ehtoja. Mikali eldkeikd-
luokan liukumisvdli olisi onnistuttu si-
joittamaan oikealle kohdalle ikdskaa-
lalla, ldhtisi "mediaanitycintekijd" eldk-
keelle suunnilleen liukumisvdlin puoli-
vdlissd. Tdstd ohi jatkaisivat tycintekoa
vahvimmat yksikit sekd "tyiin arvos-
tajat" ja " rahan arvostajat".

Niiin pitkdlle on teoriassa helppo ke-
hitellii tdmdn suuntaista jdrjestelmSS,
mutta kun mennddn pitemmdlle yksi-
tyiskohtiin ja ajatellaan jdrjestelmdn
kiiytiinniillistii toteuttamista, nousee
esiin joukko ongelmia ja vaikeuksia,
joista osa liittyy ammateittaiseen por-
rastukseen ja osa taas eldkeidn liuku-
vuuteen.

Ammateittain porrastettuun j drjestel-
mddn pyrittdessd tulee ensimmdisend
periaatteellisena kysymyksend eteen
ammattien luokittelu. Etsittdessd perus-
teita ammattien luokittamiselle eldke-
ikdluokkiin voidaan esittdd hyvinkin
erilaisia ndkcikohtia, joiden nojalla eld-
keidn alentamista yhdessd ja toisessa
ammatisssa on mahdollista perustella.
Ne ammatit, joiden kohdalla alempi.in
eldkeikdluokkiin sijoittaminen tulisi.
harkittavaksi, voidaan ajatella lyhmi-
teltdviksi perustetyypin mukaan esim.
seuraavalla tavalla:

i ) Kuluttavat, rasittavat tai tervey-
dellisiii haittatekijciitii sisdltdvdt
tytjt.

2) Turvallisuusndkrjkohtien perus-
teella vanhoille tycintekijciille so-
pimattomat tytjt.
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3) Ty6t, jotka edellyttdvdt sellaisia
fyysisiii tai psyykkisiii ominai-
suuksia, joita harvoin esiintYY
vanhemmilla henkiltiillti.

Ensimmdltddn tuntuisi tavoitteena
oikealta, ettii kaikki ndmd erilaiset n5-
ktjkohdat pyrittdisiin mahdollisimman
tdydellisesti ottamaan huomioon eldke-
ik?ikiiytiinttid suunniteltaessa. Asian ld-
hempi tarkastelu osoittaa kuitenkin,
ettd jdrjestelmdn toteuttamiseen liitty-
vdt vaikeudet tulevat sitd suuremmiksi,
mitd useampia luonteeltaan erilaisia
perusteita ammattien luokituksessa yri-
tetddn ottaa huomioon.

Jos sivuutetaan ne vaikeudet, jotka
liittyvtit itse luokitukseen tai siihen Id-
heisesti kytkeytyviin seikkoihin, kuten
ammattien rajaamiseen ja muutoksiin
ammattien luonteessa, niiyttdii siltii
kuin muut ongelmat eivdt aiheuttaisi
kohtuuttoman suuria vaikeuksia niin
kauan kuin rajoitutaan asettamaan vain
kuluttavat, rasittavat ja terveydelle
vaaralliset ammatit erityisasemaan. Mi-
td pitemmdlle sen sijaan mennaan nii-
hin erilaisiin ammattiryhmiin, joissa

muista syistd - ldhinnd tytinantaja-
ndkijkohtien takia ei vanhemPia
ty<intekijtjitii pideth sopivina, sitd vai-
keammin ratkaistaviin kysymyksiin
joudutaan. Sama patee niihin ongel-
miin nhhden, joita tulee eteen pyrit-
tdess6 soveltamaan liukuvaa eliikeikiiii
ammateittain porrastettuun jdrjestel-
mddn.

Pohjimmaltaan tdmd johtunee siita,
ettd ne henkiltit, jotka liihtevdt eldk-
keelle kuluttavista ammateista, ovat
alemmasta eldkeidstddn huolimatta tdy-
sin verrattavissa niihin, jotka normaa-
Iissa idssd ldhteviit el5kkeelle vdhem-

mdn rasittavista tehtdvistd. Ndinollen
voidaan samoja periaatteita soveltaa
kaikissa eldkeikdluokissa. Muiden luo-
kitusperusteiden mukaan ottaminen sen
sijaan vie siihen, ettd joudutaan teke-
misiin henkil6ryhmien kanssa, jotka
el5keidn saavuttaessaan ovat hyvinkin
erilaisessa tilanteessa. Jos kaikkia nditd
erilaisia ryhmid halutaan kdsitelld tar-
koituksenmukaisella tavalla, tulee jdr-
jestelmdsth vdistdmdttd hyvin moni-
mutkainen.

Esimerkkeind niistd vaikeuksista, joi-
hin joudutaan, voidaan mainita seuraa-
vaa. Niiden ammattien kohdalla, jotka
sijoittuisivat alempiin eldkeikdluokkiin
muilla perusteilla kuin kuluttavuuden
nojaIIa, olisi eliikejiirjestelmhdn ilmei-
sesti liitettdvd jonkinlainen uudelleen-
koulutus- ja tytihtinsijoitusjdrjestelmd.
Kumpaa tiilltjin olisi eri tapauksissa pi-
dettdvd ensisijaisena, toiseen ammattiin
kouluttamsta vai elSkettd'? Eikti elii-
kettd olisi lainkaan maksettava uuteen
ammattiin sijoitetulle, vai olisiko tdssd
otettava huomioon se, kuinka paljon
uudessa tytissd ansaitsee? Mikd vaiku-
tus pitdisi vdliammatilla olla eldkkeen
mddrdn karttumiseen jne? Mahdolli-
suutta soveltaa liukuvan eldkeidn peri-
aatteita, joiden mukaan liukumisvdlilli
tulisi otla yksiliillinen valinnan vapaus
tyijn ja eldkkeen vdlilld, voidaan vuo-
rostaan tuskin ajatella ndiden ammatti-
ryhmien kohdalla.

Lopputuloksena on, ettii ryhdyttdessd
kehittdmddn ammateittain porrastettua
jestelmd[, on ensimmdiseni Perus-
kysymyksend ilmeisesti jdrkevdn rajan-
vedon suorittaminen siind suhteessa,
mitii nHktikohtia ammattien vdlisissd
eroissa eliikejdrjestelmd voi ja sen yli-
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pddnsd tulisi ottaa huomioon. Kaikesta
huolimatta jea vield sen jdlkeenkin
vaikeita ongelmia ratkaistavaksi, kun
ajatellaan jdrjestelmdn toteuttamista.
Mainittakoon tdssd vain yksi esimerkki.
Ne henkiltit, jotka ovat tyciskennelleet
useammissa, eri eldkeikdluokkiin kuu-
luvissa ammateissa, tulevat aiheutta-
maan erityisiS vaikeuksia. Kuinka ndi-
den eldkeikd ja eldkkeen suuruus olisi
mdd,rdttdvd? Tdmd kysymys on aivan
keskeinen, koska juuri kuluttavissa
ammateissa tytivoima on hyvin liik-
kuvaa.

Jos sitten tarkastellaan niitd kysy-
myksid, jotka oli.si ratkaistava liukuvaa
eliikeikiiii suunniteltaessa, voidaan to-
deta, ettd niihin kytkeytyvdt ongelmat
ndyttiiytyviit aivan eri valossa siitti
riippuen, miltd periaatteelliselta poh-
jalta niitI katsotaan. Jos pitiiydytiiiin
traditionaaliseen kdsitykseen, jonka
mukaan eldkekustannukset olisi pyrit-
tiivii pitiimiidn mahdollisimman saman
suuruisina riippumatta siit5, mihin koh-
taan Iiukumisviili[5 eldkkeelle siirty-
miset sijoittuvat, ovat ongelmat aina-
kin pdSosaltaan ldhinnii teknillisiii. Ny-
kyisin kdytdnntissd olevien jiirjestel-
mien piiristd on kiydettdvissd lukuisasti
esimerkkejd teltii pohjalta ldhtevistd
ratkaisuista. Jos sen sijaan otetaan
liihtcikohdaksi ndkemys eldkkeestd
tycilld ansaittuna oikeutena, jonka saa-
misen edellytyksid harkittaessa pyri-
tddn mahdollisimman tasapuolisesti
ottamaan huomioon yksiliilliset tarpeet
ja odotukset, muuttuvat samat ongelmat
kokonaan toisen Iuonteisiksi. Sellaiset
kysymykset kuin liukumisvdlin pituus,
eldkkeen suuruus liukumisvdlin eri
kohdilla jne. eivdt t61ltiin endd o1e tek-

nillisid, vaan vaativat uudelta pohjalta
ldhtevid periaatteellisia kannanottoja,
joihin valmiita malleja ei toistaiseksi
ole saatavissa. Keskeiseksi peruskysy-
mykseksi muodostuu ilmeisesti se, mille
niikcikohdille olisi yksiliiiden tarpeiden
ja odotusten vdlisi5 eroja punnittaessa
annettava eniten merkitystd. Paljonko
painoa olisi annettava "vapaa-ajan
arvostajan" odotuksille aikaisesta eISk-
keelle pddsystd tai heikon yksil6n tar-
peelle pddstd irti hdnelle suhteettoman
rasittavaksi kHyviistii tydstd, ja mikii
arvo toisaalta olisi annettava sitkedn
uurastajan normaalia pitemmdlle tyii-
uralle?

ElSkeiiin liukuvuuteen kytkeytyvdt
kysymykset voidaan ilmeisesti ratkaista
erilaiset periaatteelliset ndkiikohdat
vapaammin huomioon ottaen ja luulta-
vasti tdlltjin mytis oikeudenmukaisem-
paan tulokseen pdatyen, jos kysymys on
nimenomaan valinnasta tytin ja eliik-
keen v[1i116 eikd siit5, milloin haluaa
ottaa elSkkeen ansiotulojensa lisiiksi.
Eldkkeen saamisen edellytyksend tulisi
ndin ollen olla tytin lopettaminen. Vaa-
timus tytin lopettamisesta tuo kuiten-
kin mukanaan tiettyjd ongelmia - esi-
merkiksi valvontaan liittyviit kysymyk-
set - jotka mydskddn eivdt ole aivan
helppoja ratkaista.

Sekd liukuvaan eldkeikddn ettd am-
mateittain porrastettuun eldkeikddn
liittyy lukuisia ongelmia, niin hyvin
periaatteellisia kuin teknillisiiikin. Td-
mdn esityksen puitteissa on ollut mah-
dollista ainoastaan lyhyesti mainita
muutamia esimerkkejd ndistd. Tarkas-
teltaessa perusteellisemmin sekd niitd
kysymyksid, jotka edellii on mainittu,
ettd muita, tiissii kiisittelemiittii jiitet-

15



tyjii kysymyksil, vaikuttaa siltd kuin
niilld olisi erds yhteinen piirre. Melkein
kaikkien niiden erilaisten ongelmien
yhteydessd, jotka odottavat ratkaisuaan,
nousee nimittdin selvdsti esille tutki-

musten tarve. Tdll5 sektorilla on vielS
hyvin paljon tyiitii niille, joiden tehtd-
vena on suunnitella eliikejiirjestelmien
tulevaa kehitystd.
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Kokouksen osanottajat Aavarannan kurssikeskuksen edustalla.

l(olrnas eohioisrtrainen tyiiel5kekokous

Vuonna 1966 jdrjestettiin Tanskassa ko-
kous, jossa pohjoismaisia tydeldkejdr-
jestelmid edustavien laitosten johtohen-
kiliit saattoivat suppeassa piirissd vaih-
taa mielipiteitd jiirjestelmiensd keskei-
sistd kysymyksistd,. Vaikutelmat tiistii
ensimmdisestd pohj oismaisesta tycieliike-
kokouksesta olivat joka taholla positii-
visia, ja niinpd jo seuraavana vuonna
jdrjestettiin uusi kokous, tdlld. kertaa
Norjaan. Tdnd vuonna oli Suomen vuoro
toimia isdntdmaana, ja kolmas pohjois-

mainen tytjeliikekokous pidettiin Eliike-
turvakeskuksen kutsusta 9-11 pdiviinii
syyskuuta Aavarannan kurssikeskuk-
sessa Kirkkonummella.

Kokoukseen ottivat osaa mm. Riks-
trygdeverketin johtaja Finn A I e x a n-
d e r ja Trygdefondetin johtaja Jarle
Gunnes Norjasta, Riksfcirsdkrings-
verketin piiiijohtaja Rolf Broberg ja
Allmdnna Pensionsfondenin toimitus-
johtaja Lennart Dahlstr<im Ruot-
sista sekd Arbejdsmarkedets Tillaegs-
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pensionin johtaja G. R. Ne Iso n Tans-
kasta. Suomen tytieldkejiirjestelmdd
edustivat mm. toimitusjohtajat Markku
Kaikkonen, C. G. Aminoff,
I{arl-Johan Halsas ja Teivo Pen-
tikdinen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi joh-
taja Heimer Sundberg. Keskustelu-
aiheina olivat tdll6 kertaa rahastot ja
niiden hallinto. Alustukset pitivdt joh-
taja Gunnes sekd Ruotsin Riksfiirsdk-
ringsverketin osastopdelLkktt Gtista
Sko g sb e r g. Rahastoilla on pohjois-
maisissa ty<ieldkejdrjestelmissd keskei-
nen merkitys. Sen osoittaa jo niiden
suuruus ja kasvunopeus. Ruotsin eldke-
rahaston lasketaan timdn vuoden lo-
pussa olevan 24 miljardia kruunua ja
sen arvioidaan kasvavan vuoteen 1975
mennesse yli 70 miljardiin kruunuun.
Norjan ja Suomen eldkerahastot eivHt
nouse ndin suuriin lukemiin, mutta

niidenkin kasvu on ldhivuosina mel-
kein yht6 nopea. Kokouksessa kuul-
tiin myiis selostuksia kehityksestd ja
tulevaisuuden ndkymistd eri pohjois-
maissa. Merkille pantavaa oli, ettii
kaikissa ndissd maissa oli ajankohtai-
sena kysymyksend niiden henkiltji-
den eldketurvan jdrjestdminen, jotka
olivat jddneet tycieldkejiirjestelmen
piirin ulkopuolelle tai jotka jdrjes-
telmdn alkuvaiheessa olivat saaneet hy-
vin vdhdisen ty6eldkkeen. Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa oli mytis esilld
kysymys tytitttimyyden huomioon otta-
misesta eldkejdrjestelmdssd. Aikaisem-
paa tapaa noudattaen vieraille esiteltiin
lisiiksi isdntdmaan tytieliikejdrjestelmd.

I(okouksen piiiittiijiiisissii ph?ijohtaja
Broberg esitti kutsun Ruotsissa ensi
vuonna pidettdviiiin neljdnteen pohjois-
maiseen tytieldkekokoukseen.

18



ISSA:n
kunniarnitali
loirrr.ioJrt.
TAUNO .'YLHALLE
Eldketurvakeskuksen toimitusjohtaja
Tauno J y th ii ja sosiaaliministeri6n
kansliapddllikkti, hallitusneuvos Niilo
Mannio ovat kuolemansa jhlkeen
joutuneet huomattavan kansainvdlisen
kunnianosoituksen kohteeksi. Kansain-
vdlinen sosiaaliturvajiirjestti, ISSA on
myiintdnyt heille erityisen ansiokkaasta
toiminnasta kansainvdlisessd yhteis-
tydssd sosiaaliturvan alalla kunniamita-
linsa.

Ndm[ ensimmhiset jaettavat kunnia-
mitalit luovutettiin heiddn omaisilleen
26. 8. Helsingissd jdrjestetyn ensimmdi-
sen merimiesten sosiaaliturvakokouksen
avajaisissa.

Kotkan kesdkorkeakoulun ohjelmaan
kuului nelipdivdinen sosiaalivakuutus-
seminaari, jossa oli 80 osanottajaa eri
puolilta maata. Seminaarissa alan asian-
tuntijat ktisitteliviit kansanelSkkeisiin,
tytieldkkeisiin, valtion elSkkeisiin sekd
sairaus-, tapaturma- ja liikennevakuu-
tukseen liittyviii kysymyksid. Fil. mais-
teri Jouko Sirkesalo piti esitelmdn
tytjeldkejdrjestelmdstd, tuoden esille
tyiieldkelakien perusperiaatteita sekd
jdrjestelmdn vaikutuksia ja tulevaisuu-
den ndkymid.

Rouva I(atri J y I h il ja pi[sihteeri Leo
Wilalmann.

Kuopion kesdyliopiston sosiaaliva-
kuutusseminaarissa perehdytddn vuosit-
tain erdiden yleisten aiheiden ohella
johonkin mddrdttyyn sosiaalivakuutuk-
sen alaan tai sen erityiskysymyksiin.
THnd kesdnd aiheeksi oli valittu "So-
siaalilddketiede ja kuntouttaminen".
Seminaarin tarkoituksena oli antaa
osallistujille mahdollisuus luennoin ja
harjoituksin sekd keskusteluin tutustua
mainittuun teemaan. Tycieldkelaitosten
kuntouttamistoimintaa esitteli kuntout-
tamisjohtaja Veikko N i e mi.

SOSIAALIVAKUUTUSSEMINAARI KOTKASSA JA KUOPIOSSA
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MATTI UIMONEN

Pnovisiopalkalla ty6skenlelev5l ia TEL

TEL:a sovelletaan tycisuhteessa oleviin
henkilciihin. Tyiisuhteen tunnusmerkistii
edellyttdd mm., ettb tyci tehdddn tydn-
antajan johdon ja valvonnan alaisena.
Mycis yksinomaan provisiopalkalla tyiis-
kentelevdn henkiltjn suhde tyiinteettd-
jddn voi tiiyttiiii tyiisuhteen tunnusmer-
kit. Yleensd kuitenkin tdllaisten henki-
Itjiden oletetaan tekevdn tydnsd itsenhi-
sen yrittdjdn asemassa, sillii kiinteln
pohjapalkan puuttumista pidetd5n voi-
makkaana osoituksena siihen suuntaan,
ettd tytinteettiijiillii ei ole direktio-
oikeutta. Jotta pelkdlld provisiopalkalla
tydskentelevdn henkilijn katsottaisiin
olevan tycisuhteessa, tdytyy tytinteke-
mistd koskevassa sopimuksessa siten
olla ehtoja, jotka kumoavat olettamuk-
sen direktion puuttumisesta.

Pelkkdii provisiopalkkaa vastaan
tyciskentelevdt henkiltjt ovat yleensd
erilaisia myynti- tai ostoasiamiehid.

Tyiineuvosto niiyttiiii ratkaisuissaan
asettaneen painoa sille, onko asiamie-
helld oikeutta edustaa mycis muita toi-
meksiantajia. Jos asiamiestd on kiel-
letty ottamasta muita edustuksia, on
sitd yleensd pidetty vahvana osoituk-
sena direktion olemassa olosta. Muina
direktion puolesta puhuvina seikkoina
voidaan mainita esim. tytin suorittami-
nen tycinteettiij iin toimistotiloissa j a
yksityiskohtaisia mddrdyksid tyiin suo-
rittamistavasta tai tytjajasta. Direktion
puuttumista on katsottu osoittavan mm.
asiamiehen oikeuden palkata itselleen
apulaisia ja sen, ettd asiamies joutuu
tycissddn kantamaan yrittiijiin riskin.

Jos tycintekijdlle maksetaan provision
lisdksi kiinteiitii pohjapalkkaa, ei edelld
tarkoitettua olettamusta direktion puut-
tumisesta voida tehdd. Pdinvastoin kiin-
ted palkka, jollei se ole aivan vdhdinen
osa kokonaisansiosta, on osoituksena
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tytinteettiijiin ja -tekijiin vdlisen suh-
teen kiinteydestd ja direktio-oikeuden
olemassa olosta.

K[ytdnntissd provisiopa]kkaisen hen-
kikin tytisuhteen olemassa olo joudu-
taan ratkaisemaan tapaus tapaukselta.
Jokseenkin poikkeuksetta on ty<in teke-
mistd koskevasta sopimuksesta lijydet-
tdvissd sekd direktio-oikeuden puolesta
ettd sitii vastaan puhuvia seikkoja
Oikean ratkaisun ltiytdmiseksi olisi
siten selvitettdvd mahdollisimman tar-
koin koko sopimuksen sisdltij ja piiii-
tettiivd millainen paino tytjsuhteen ole-
massaolon kannalta ristiriitaisiksi kat-
sottaville tosiasioille annetaan. Tulkin-
nassa voidaan kdyttdd apuna aikaisem-
paa oikeuskiiytiintiiii ja tiill6in on usein
syytii piiiitiiksen ohella tutustua asia-
kirja-aktiin, jotta kaikki ratkaisuun
vaikuttavat seikat kdvisiviit ilmi.

Vakuutusoikeuden tutkittavana on
ollut erditd sellaisia TEl-eldketapauk-
sia, joissa eldkkeenhakijan palkka on
pddasiassa muodostunut provisiosta tai
siihen verrattavasta korvauksesta. Jdl-
jempdnd mainituista vakuutusoikeuden
piiiitiiksistii on kolme ensimmdistd jul-
kaistu ETK:n toimittamassa vakuutus-
oikeuden pddttisten kokoelmassa.

Pddtciksess[ no 1259/628 katsottiin
osakeyhtirin myyntitarkastajan olleen
tycisuhteessa. Tarkastaja oli sitoutunut
tydskentelemaan yksinomaan osakeyh-
tiiin koneitten myyntid varten siind
myyntipiirissd, jonka yhtici hlnelle
mddrdsi, ja hdnen tehtdviinsd, oli kuu-
lunut piirin asiamiesten ottaminen ja
erottaminen, minkd ohella hdnen oli
edellytetty suorittavan mycis suora-
naista myyntid. Toimestaan tarkastaja
oli saanut vdhdisen kiintedn korvauk-

sen, minkd lisdksi erddt hdnen kulunsa
oli korvattu, mutta pddasiassa hdnen
tulonsa olivat muodostuneet hdnen
oman myyntinsd ja asiamiesten myyn-
nin perusteella mHdrHttdvdstd provi-
siosta.

Pddtciksessd no 4205/66/1129 katsot-
tiin, ettei yksinomaan provisiopalkalla
lehden ilmoitusten hankkijana ja irto-
numeroiden myyjiinii toiminut henkilti
ollut tytisuhteessa.

Pddttiksessd no 6654/641578 katsot-
tiin, ettei kunnan toimesta piirinuohoo-
jaksi otettu henkilcj, joka oli oikeutettu
perimddn nuohouspaikkiot rakennusten
haltijoilta, ollut tytisuhteessa. Nuohooja
oli saanut vdhdisen osan tuloistaan suo-
raan kunnalta.

Pddtiiksessd no 3500,/66,/833 katsot-
tiin, ettei valokuvasuurennustilauksia
kahdelle eri yhticille provisiopalkalla
hankkinut henkiltj ollut tytisuhteessa.

Pddtiiksessd no 1628/66/154 katsot-
tiin, ettei provisiopalkkainen lihanosto-
asiamies ollut ty<isuhteessa.

TEL:n mukainen eldkkeen perusteena
oleva paikka mddrdytyy samojen perus-
teiden mukaan, joita kiiytetddn veron
ennakkoa piddtettdessd. NHin ollen myds
provisiopalkka kuuluu eldkkeen perus-
teena olevaan palkkaan. Ennakko-
perintdlain 8 $:n mukaan saadaan ennen
ennakonpiddtyksen toimittamista pal-
kan mddrdstd vdhentdd valtiovarain-
ministeritin mddrddmid perusteita nou-
dattaen tytin suorittamisesta aiheutu-
neet kustannukset, joista tytintekijd ei
saa erillistd korvausta. Useissa tapauk-
sissa provisiopalkasta tehdddn tdllainen
vdhennys ja se vaikuttaa mytis eldkkeen
perusteena olevaan palkkaan.
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Sosiaalihallinnon ur.rsi organisaalio
Sosiaali- ja terveysministeriii

Sosiaaliministeritin nimi muuttui 1. 7.

1968 sosiaali- ja terveysministeridksi, ja
samalla terveydenhuoltohallinto siirtyi
sosiaalihallinnon yhteyteen. Sosiaali-
ministericin alaisena aikaisemmin toimi-
neiden virastojen ja laitosten lisdksi
sosiaali- ja terveysministericjn alaisuu-
teen kuuluvat nyt mytis sosiaalihallitus
ja tddkintcihallitus. Ministeritin osastot
lisddntyivdt terveydenhoito-osastolla ja
1. 3. 1968 perustetulla sosiaalipoliitti-
sella tutkimusosastolla.

Sosiaalihallitus
Heindkuun 1. pnd perustettiin sosiaali-
hallitus, joka hoitaa, valvoo ja edistiiii

Uusi elokuva
Elokuvamme "Tyci ja eldke" valmis-
tuessa v. 1964 jiirjestelmd oli TEL:n
mdHrdajan pdiityttyii pddssyt toimimaan
tdydessd laajuudessa ja siihen oli ehdit-
ty kHytdnntjssd tehdd erditd parannuk-
siakin, mutta mm. perhe-eldkettd ei
elokuvaa suunniteltaessa voitu vield
ottaa huomioon. Jdrjestelmdn edelleen
kehittyessd on uuden opetuselokuvan
tarve kdynyt yhd tuntuvammaksi. Nyt
onkin tehty uusi vdrielokuva, joka esit-
telee tytieldkejdrjestelmdd nykyhetken

sosiaali- ja terveysministeririn alaisena
keskusvirastona sosiaalihuoltoa sekd
suorittaa ne muut tehtdvdt, jotka sille
sosiaalihallituksesta annetun lain ja
muiden sddnniisten tai mddrdysten mu-
kaan kuuluvat. Keskusvirastossa on
neljd osastoa ja kahdeksan toimistoa.
Hallinto-osasto jakaantuu hallinto- ja
tilitoimistoon, huolto-osasto huolto- ja
erityishuoltotoimistoon, lastenhuolto- ja
vdesttjosasto lastenhuolto- ja vdestiitoi-
mistoon sekd vammaishuolto-osasto
invaliidihuolto- ja vajaamielishuolto-
toimistoon.

Sosiaalihallituksen pddjohtajana on
yhteisk. tiet. maisteri Alli L aht i n e n.

valossa. Kuvan on valmistanut Elokuva-
osakeyhtiii Filminor. Tycistd ovat vas-
tanneet mainitun toiminimen edustajat
Risto Jarva ja Jaakko Pakkasvirta. EIo-
kuva tullaan ndkemddn mytis elokuva-
teattereissa nimelld "I:lerra l{enolan
kesdpdivd".

Kuva on kaitafilmikopioina (16 mm.,
esitysaika n. 15 minuuttia) lainattavissa
Eldketurvakeskuksesta samaan tapaan
kuin edeltdjdnsH. Varaukset pyydetddn
osoittamaan numeroon 642 5ll/ 46.
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PENTTI AIRAS

TEL:n lis5elskkeen kEsittelertrisesl5

Tydnantajalla on mahdollisuus jiirjestiiii
tyiintekijtiilleen TEL:n mukaisia vd,him-
mdisehtoja parempi eldketurva ja
oikeus saattaa tdllainen eldkejdrjestel-
md sosiaaliministeritjn - nykyisin so-
siaali- ja terveysministeritj - mddrdi-
milld ehdoilla TEL:n alaiseksi rekiste-
rtjimdlld se Eldketurvakeskuksessa,
minkd jdlkeen sen kohdalta noudatetaan
soveltuvin osin mainitun lain sddnntik-
siti. Lainsdiitdjii on yhden pykiiliin
avulla liittdnyt lakisddteisen sosiaali-
vakuutuksen piiriin vapaaehtoisuuteen
perustuvat lisdetueldkettd koskevat
asiat. Menettely on kieltiimiittd jous-
tava. Tarkemmat asiaa koskevat ohjeet
ja mHdrdykset eivdt siis sisdlly lakiin tai
asetukseen.

Myds tapaturmavakuutuslaki tuntee
vapaaehtoisuuteen perustuvan vakuu-

tuksen. Tdmdn lain 57 $:n mukaan voi-
daan korvaukseen oikeutettujen piirid
vapaaehtoisesti laajentaa ja lisdksi ottaa
vakuutus muunkin kuin laissa tarkoite-
tun tapaturman varalta. Ndmd vakuu-
tukset katsotaan tapaturmavakuutuslain
mukaisiksi vakuutuksiksi.

Lisdeld,kkeen kdsitthvdn vakuutuksen
ja siis sen perusteella mycinnettdvln
eldkkeen osalta tulevat TEL ja TEA
noudatettaviksi vain soveltuvin osin.
Lisiiksi on huomattava, ettei niitii
etuuksia, jotka voidaan rekisteriiidd,
ole mainittu laissa vaan sosiaaliminis-
teritjn pddtiiksessd. Ratkaistaessa esim.
lisdeldkkeen mddrdstd tehtyd valitusta
on tunnettava eldkelaitoksen ja tyiin-
antajan vdlinen vakuutussopimus ja eri-
tyisesti sen eldkkeen mddrdytymistd
koskevat kohdat. Myds on syytd ottaa
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huomioon Eldketurvakeskuksen asiasta
antamat ohjeet ja sosiaaliministeri6n
vahvistamat TEL:n 11 $:ssd tarkoitettu-
jen vapaaehtoisten lisdetujen vapaakir-
jan ehdot ja perusteet.

Rekisteriiidyt eliikejiirjestelyt saatta-
vat erota toisistaan hyvinkin huomatta-
vassa mddrdssd. Lisdksi on esiintynyt
tapauksia, joissa perus- ja lishetdkkeen
suhteen on voimassa erilaisia mddrdyk-
sia. Erddssd tapauksessa oli tycinantajan
ja eldkelaitoksen kesken sovittu siitd,
ettd lisdeldke perustuu palkkaan, jota
laskettaessa luontoisedut otetaan huo-
mioon sosiaaliministericin vahvistamien
perusteiden mukaan. Eldketurvakeskus
on antanut palkkaa koskevan ohjeen,
jonka mukaan lisdeldkkeen perusteena
oleva palkka tulee miiiirittdii samoin
kuin se on mddritetty henkilcin perus-
elHketurvan osalta. Tarkasteltavana
olevassa tapauksessa oli siis poikettu
annetuista ohjeista. Voitaneen perustel-
lusti sanoa, ettii lisleliikejdrjestelmd on
varsin monimuotoinen ja kirjava. Tdmd
seikka ei ole suinkaan omiaan helpotta-
maan asioiden kdsittelyd.

Oman tarkastelemisen arvoisen koh-
teen muodostaa kysymys siitd, onko
muutoksenhakuasteen sovellettava
TEL:n 11 $:ssd tarkoitettujen vapaa-
ehtoisten lisdetujen rekisterciimiseh-
doista 30. 12. 1966 annettua sosiaali-
ministeririn piiiittistd. Onko siis rekiste-
rriimisen oikeellisuuteen kiinnitettdvd
huomiota? Vastausta ei ole syytd pitdd
itsestddn selvdnd. Kun Eldketurvakes-
kuksen asiana on laissa sdridettyjen
perusteiden ja sosiaaliministeritin mah-
dollisesti antamien md[rdysten mukai-
sesti pddttdd, minkd sisdltcjisind edelld
mainitussa pddttiksessd tarkoitetut lisd-

edut voidaan rekisterciidd, lienee kui-
tenkin katsottava, ettd rekistertiinnin
toteaminen on riittdvd toimenpide, jotta
asia myds lisdedun osalta voidaan ottaa
valituksen johdosta tutkittavaksi.
Eldketurvakeskuksen suorittama rekis-
terciinti on siis erittdin keskeinen ja tdr-
ked asia lisdetuasioita kdsiteltdesse. On
syytd muistaa, ettd rekisterdinnin puut-
tumiseen kiinnitetddn huomiota viran
puolesta ja jos rekistertiinti on laimin-
ly<ity, asia lisdedun osalta jdtetddn tut-
kimatta.

Lisiieliikkeitd koskevia valituksia k5-
siteltdessd on erityisesti vaihdettu mieli-
piteitd siitd, onko suotavaa, ettd ratkaisu
perustetaan ohjeisiin ja mddrdyksiin,
joita ei ole julkaistu asetuskokoelmassa
ja joiden ei siten voida katsoa tulleen
valittajien tietoon. Kysymys on ldhinnei
oikeusturvasta ja sen tehostamisesta. On
kieltdmdttin tosiasia, ettd lisiieliike mdd-
rHtddn laissa sdddettyjen perusteiden
mukaan. Kun kuitenkin on kysymys
vapaaehtoisuuteen perustuvasta etuu-
desta, ei voi vdlttyd siltd, ettd tyijnanta-
jan ja eldkelaitoksen eldketurvan eh-
doista tekemd sopimus nousee etualalle
asiaa kdsiteltdessd. Vaikea on sivuuttaa
osaa annetuista mddrdyksistii ja ohjeista
ja kun lisdksi asioiden ratkaisut tdstd
syystd voivat muodostua jopa virheelli-
siksi tai ainakin puutteellisesti perus-
telluiksi, lienee tarkoituksenmukaista,
ettii kaikki lisiieliikettii koskevat mdd-
rdykset sekd kysymyksessd oleva va-
kuutussopimus otetaan huomioon lisd-
eldkkeestd tehtyii valitusta kdsitel-
tdessi.

Useimmat tulkintakysymykset liitty-
vdt kuten sanottu siihen, onko perus-
eldkkeen suhteen noudatettavia mdd-
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rdyksid sovellettava mycis lisdelhkkee-
seen tai onko ohjetta etsittdvd lisheliik-
keestd annetuista mddrdyksistd. Asia
vaikeutuu erityisesti silloin, kun selvdd
ohjetta ei nHytd ltiytyvdn. Onko ohjeita
ja mtiiiriiyksid mytis pyrittdvd tulkitse-
maan ennen kuin turvaudutaan lakiin
tai asetukseen. Mainitsen esimerkin.
Kun tytintekijii jatkaa palvelustaan
eldkeidn tdytettyddn, korotetaan siihen
mennessd kertynyt elHke siten kuin
sosiaaliministericin TEL:n mukaisen
el5kkeen laskemisesta eraisse tapauk-
sissa 29. 11. 1963 antamassa pddttiksessd
on mddrdtty. Tdmdn pddt6ksen 3 g:n
mukaan yhteensovituksessa otetaan
huomioon ndin korotettu eldke. Miten
on meneteltdvd lisdeldkkeen suhteen
vastaavassa tapauksessa, kun tydntekijd
ei saa elinkorkoa tapaturmavakuutus-

lain tai sotilasvammalain perusteella
tahi vammansa johdosta maksettavaa
jatkuvaa korvausta liikennevakuutus-
lain perusteella tai muuta TEL:n 8 $:ssd
mainittua eldkettii? Onko tiillciin lain-
kaan suoritettava yhteensovitusta, joka
mahdollisesti pienentdisi lisiieliikettii?
Kuten huomaamme, kysymyksid riit-
tiid. Tiissd kirjoitelmassa ei kuitenkaan
ole tarkoitus etsi6 nd,ihin kaikkiin vas-
tauksia - ja onneksi, silld tehtdvd on
epdkiitollinen.

Edellii on esitetty erditd hajanaisia
ndkemyksid lisdeldkkeen tiimoilta. Kun
aiheessa riittiiii pohtimista pitempddn,
on toivottavaa, ettd joku esim. eri mieltd
oleva lakimies kantaa kortensa kekoon
ja valkkapa sopivasti (toivottavasti)
riepottelee tdssd esitettyd.

25



Ennakkolieloia ty6elSkkeen saaiista
30. 6. t968

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eld'kelaitosten mycintdmien 30. 6. 1968 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja el5kkeiden kesl<imddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Vanhuuseld,kkeet

ElSkkeensaajia Keskimddr. eliike mk/kkEldkkeen mytintdjd
Miehet Naiset YhteensH Miehet Naiset Kaikki

Eldkevakuutusyhtitit
Eldkekassat
EldkesAdtitit
TEL-eliikelai
LEL-eldkelaitokset

Tyiiky vyttiimyyseld.kkeet

21 100 I 368 | 30 468

Vanhuus- ja tyiikywttiimyyseld.kkeet
Keskimddr. eliike mk/kk

Kaikki

BO

149

178
194

161
t74
193

90
tokset

Lisaksi edellisiste sai TEL-lisAelekette 426 vanhuuselakkeensaajaa keskimedrin 411 mk/kk ja 276
tyOkyvyttomyyselekkeensaajaa keskimeerin 280 mk1kk.

II Perhe-eldkkeet

Eliikkeen my<i,ntdjd

Eldkekassat
Eliikes6dtirit

LEL-eliikelaitokset
3 257
I 425
4 682

172 3 095
1 373

Edeuisiin keskimaarin siseltymattOmien, TEL-liseetuien mukaisten
239 ja keskimeera 400 mkrkk. Lisiietujen mukaista perhe-eleketta sai

perhe-elakkeiden lukumeerA oli
231 leskeii ja 265 lasta.

8 194
704

3 352

6 670
805

1 917

L4
1

5

864
509
269

213
247
239

109
118
115

12 250
7 240

I 392
531

2t 642
7 771

222
81

111
59

29 413 170 108Kaikki tytiel:ikelaitokset | 19 490 I 921

Eldkkeen my<intdjh
Eldkkeensaajia

Yhteensd

KeskimAdr. eliike mk/kk
Miehet Kaikki

Eldkekassat
EldkesAdtiiit

947
499

6 305
618

1 397

t3 252
1 117
3 536

20t
,rq
2322 139

LEL-eldkelaitokset
I 585

11 515
B 320
I 048

17 905
12 563

209
99

104
L23
131

155
169
192
163
96

136

110
70

149 106

Eldkkeen mytjntdjA
Eldkkeensaajia

Miehet Naiset
ElAkevakuutusyhtidt
Eldkekassat
Eliikesdlticit

15 141
1 203
5 491

12 975
1 423
3 314

28 116
2 626
I 805

207
o20

107
120
122

TEL-eldkelaitokset
LEL-eliikelaitokset

I 21 835
I ra zss

t7 712
1 579

39 547
20 334

216
92

111
66

40 590 19 291 59 BB1 159

EHKK.
lukum, Lesket Lapset

eldke
mk/kk

ElSkkeensaajia

Yht.
2 323

191
743

208
183

2 203
171
721

1 793
757
438

145 4 468 4 024

3 996
328

1 159

8 492
1 636

5 483
3 009

26

t74

Miehet Naiset Naiset

Kaikki tycieldkelaitokset

Miehet Naiset YhteensI

169

107 742

Kaikki tydelakelaitokset



Tiedotusvihko luoltovakuuluksesla
Eldketurvakeskus julkaisi v. 1963 vih-
kosen, jossa selostettiin luottovakuu-
tusta tydnantajan eldkelaitoksilta otta-
mien lainojen vakuutena. Ilmestymis-
ajankohdan jilkeen luottovakuutustakin
on kehitetty edelleen, joten julkaisu ei
endd ollut joka suhteessa ajan tasalla.

Uusi yleiskinie

Yleiskirje n:o 9,/68 kiisitteli vuodelta
1967 suoritettavan lopullisen maksun
perusteita ja 1. 9. 1968 liihtien suoritet-
tavan ennakkomaksun perusteita E1iike-

Se on tarpeellisilta osiltaan nyt uusittu
ja valmis jakeluun. Tiedotusvihkon tdy-
dellinen nimi on "Eldketurvakeskuksen
Iuottovakuutus tyrieldkelaitoslainojen
vakuutena". Halukkaat saavat sitd
ilmaiseksi Eldketurvakeskuksen postit-
tamosta (puh. 642 5ll/46).

turvakeskuksen kustannusten korvaa-
miseksi. Se jaettiin kaikille tydntekijiiin
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.
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English Srrrrrrtranies

The etlitorial
(Leading article on pages 3-4)
is about information work related to pen-
sion protection. Citizens need information
to be able to apply for the benefits under
this protection at the right time and in
the right place. It is important for the
insured that he is cognizant of the existence
of this protection when he plans his future.
In modern society the citizen must be pro-
vided with factual information on other
related matters in order to be able to form
his own opinion of these important issues
that concern everybody. The population of
active age is not always interested in such
remote and perhaps even unpleasant future
matters as pensions, and the information
intended for them has perhaps not always
been worded in a way easy to comprehend.
The Finnish employment pension system
aims in its information activity at personal
contact. It has even instituted a special
form of service by means of which the in-
sured can obtain information about his
pension security at any time. Personal
contact with the insured is maintained also
through lectures.

An endeavour has been made to find out
the extent of knowledge about the system
by a poll of the insured. The first time
this was done was in 1964. The result of a
new poll of the same kind is now available.
It warrants the conclusion that although
knowledge of the employment pension laws
has grown considerably in the last three
years, there is still scope for information
work for reasons other than mere repetition.

The Nordic social security agreement and
employment pensions
(Article on pages 5-9)
The Nordic Social Security Agreement was
signed in 1955 and entered into force the
following year. It includes regulations
on old age, invalidity and survivors' pen-
sions. These regulations were drawn up
in relation to the national pension legisla-
tion. As supplementary pension systems
related to earnings have been introduced
since then - the general supplementary
pension in Sweden in 1959, Finland's
employment pension system in 1961 and
1962, the labour market supplementary
pension in Denmark in 1964 and people's

security in Norway in 1966 - it has be-
come necessary to supplement the Social
Security Agreement with special regula-
tions pertaining to these systems. The
matter has been prepared in the Nordic
Pension Committee appointed by the Mi-
nistry for Social Affairs. Its proposal is
reviewed in this article.

*
The proposed new regulations would be
incorporated articles 5, 5a and 5b of the
Social Security Agreement. They would
apply only to a "supplementary pension",
which refers to "such o general pension
as is determined on the basis of earnings
or premium", This definition is not too
easy to understand, but the explanation
in the final protocol of the supplementary
pension systems in force at the time the
agreement was signed helps in this respect.

*
According to the proposal, article 5 should
include primarily provisions about the
conditions entitling to a supplementary
pension. The principal rule would be that
a citizen of a contracting country who is
resident in another contracting country
qualifies for a supple:nentary pension "on
the same conditions and in accordance
with the same regulations as citizens of
that country".

This main rule cannot solve the very
great problem of today in Nordic supple-
mentary pension insurance: there are a
great many cases of a resident of a fron-
tier district going to work on the other
side of the frontier. The requirement of
residence cannot be insisted upon in these
situations. The committee suggests that
the rules which are applied in Nordic
agreements on the prevention of double
taxation be applied in this respect. The
guiding principle is that wages for work
done in outside employment are taxed in
the country in which it was done. Those
crossing the frontier would then be treat-
ed so that their wages earned in another
country would entitle to a supplementary
pension in the country in which the work
was done on condition that the person in
question is t a x e d on this income in that
country. When the qualification for a
supplementary pension is linked with taxa-
tion in this way, it follows that a worker
sent to another company for a temporary
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job will not by virtue of this work quality
for: a supplementary pension. He is taxed
according to the so-called mechanic's regu-
Iation in the country of residence and is
also covered by a supplementary pension
while performing a temporary job abroad.

A rule in the Nordic supplementary
credit systems is that if a national of
a country is employed abroad by an
employer who holds domiciliary rights in
the same country, he belongs by virtue
of this work to the supplementary pension
system of his native country. For instance,
if a Finnish aviation company has Finnish
citizens in its employ in, say, Stockholm,
Copenhagen and Oslo, they belong to the
Finnish employment pension system though
they may possibly be permanently resident
abroad. These regulations, however, would
Iead to the necessity of insuring them also
abroad by virtue of the same contract of
empJoyment. To prevent this, it is sugges-
ed that a special provision be incorporat-
ed in the Social Security Agreement to
the effect that the employer in such a case
need not pay an insurance premium based
on the wages paid in the country in which
the work is performed. A similar excep-
tion could by made by decision of "the
administrative official concerned" for the
"wages paid by a juridical person in that
country to the citizen of another contract-
ing country if the wages involve entitle-
ment to supplementary pension in the
country in question". This lefers to a case
in which e.g. a tr'innish citizen is in the
employment of a Finnish subsidiary in
another Nordic country. Permission for
the exception must, however, be sought
from the administrative official who is
responsible for deciding matters concern-
ing the application of the supplementary
pension system in question.

*
It is proposed that regulations be incor-
porated in the new article 5a of the So-
cial Security Agreement concerning the
content of supplementary pen-
sion and the conditions quali-
f ying f or it. The Pension Committee
considered that a Nordic citizen should
be in exactly the same position as the
country's own citizens. The first sentence
of the article would state that a citizen
of a contracting country qualifies for a
supplementary pension earned by him in
another contracting country "on the same
conditions and according to the same re-
gulations as the country's own nationals".
The article should prescribe, further, that
payment of a pension must not be affect-

ed by the residence of the beneficiary in
another contracting country.

*
The consolid ation of supplementary
pension due from different countries is an
issue over which there could be conflict
between justice and practical considera-
tions. An endeavour has been made to
solve this problem in e.g. the European
Economic Community, and the result may
perhaps be regarded as fair, but the con-
solidation rules presuppose in practice a
very extensive exchange of information
between countries. The Pension Committee
concidered that the Nordic countries should
aim at the simplest and most easily appli-
ed rules possible, even if this may in some
rare cases give less satisfactory results.
It is therefore proposed that the main
rule of article 5b is to be that the pension
due to a citizen of a contracting country
must not be withheld or reduced on the
grounds that he has a right to a supple-
mentary pension from more than one
contracting country. This means that each
Nordic country can grant and pay a supp-
lementary pension independently in ac-
cordance with its own national stipula-
tions. The regulation means at the same
time that a pension due from another
Nordic country must not be taken into
account in the application of the national
consolidation regulations.

Although the general consolidation of
pensions due from the different Nordic
countries has been abandoned, there is
a group of cases for which the Pension
Committee proposes that a pension en-
titlement achieved in another country
should be taken into account. When the
amount of an invalidity pension and a
survivors' pension based on the invalidity
pension is determined, the Finnish employ-
ment pension system takes into considera-
tion on certain conditions also the period
of service or wages that would have accu-
mulated from the beginning of invalidity
to the attainment of pension age had the
event entitling to pension not occurred.
The same procedure is applied in Sweden
and Norway. Entitlement to a full pension
is preserved in all these systems for some
time after the termination of the contract
of service entitling to pension. The possi-
bility has not been completely excluded
that an individual could enjoy such a
benefit concurrently in several Nordic
countries. This cannot be regarded as pur-
poseful, and a regulation has therefore
been proposed by which a pension benefit
based on the time after the pension event,

29



if it can possibly be granted by more than
one contracting country, is awarded only
by the country in which the insured was
most recently earning before the pension
event. However, it may happen that the
sum total of pensions consolidated in this
way is smaller than the amount which
the insured would have obtained from a
contracting country had no consolidation
been performed. This difference must then
be paid annually in arrears to the bene-
ficiary by the last-mentioned country.

*
The new regulations of the Nordic Social
Security Agreement reviewed here will
take effect at the beginning of 1969. They
wiII be applied also in calculating a pen-
sion on the basis of a pension right achiev-
ed prior to the entry into force and inde-
pendently of whether the pension has
begun before or after the entry into force.
The new consolidation regulations, how-
ever, will only be applied in cases in which
the pension event has occurred after the
entry into force of the new regulations.

XIV International Conference on
Social Welfare in Finland
(Page 10)

Finland was the scene of the International
Conference on Social Welfare on AugustlB-24, 1968. The general topic of the
congress, attended by about 2,400 people
from 61 countries, was "Social Policy and
Human Rights". It was debated from
different aspects at general sessions, by
committees, in discussion groups and at
some separate meetings.

Professor Heikki Waris spoke for theFinnish Organising Committee at the
opening ceremony of the conference. IIe
said: "During the coming days of this
week we shall concentrate our official and
private discussions to find the best ways
of social action, the most efficient forms
of social policy to promote the social wel-
fare of our people. Human rights in all
social welfare is a challenge to us all".

Nordic social insurance congress
(Article on pages 11-16)

Nordic social insurance business represen-
tatives meet at four-year intervals in each
Nordic country in turn with the aim of
stimulating the development of social insu-
rance in the participating countries and

furthering co-operation in this sphere. The
work is done in general and group mee-
tings. The seventh meeting of this type,
attended by some 300 participants, was
held in Stockholm in June 1968. The next
one will be in Helsinki. In the pension in-
surance section department chief Marga-
retha Aarnio from the Central Pen-
sion Security Institute reported on the
subject of a sliding pension age according
to occupation. The main points of her re-
port are given in the following.

Problems associated with a sliding pension
age and a pension age adjusted according
to occupation

The report first considered the direction in
which pension age practice in the present
employment pension system should be
developed to take into account the future
expectations of man and the community.

The attitude of the ageing individual to
"going on pension" will, presumably, be
influenced by a continuing increase in the
pension level and an increase in the appre-
ciation of leisure in the community. The
conventional picture of a poor and ailing
pensioner of low social status will disappear
and retirement will mean to more and more
individuals the achievement of the leisure
that they have yearned for.

The general concept of the purpose of the
old age pension also seems to be changing.
A pension is no longer regarded as relief,
a guarantee of a minimum subsistence level
to a person who has lost his working ability.It is now considered to be a right, earned
by work, to preserve the achieved standard
of living on pension after having done an
amount of work that is regarded as suf-
ficient. This trend implies for pension age
practice that the starting point in deciding
the conditions for entitlement to an old age
pension must be different from what it
used to be. The primary consideration in
the past was the average at which the
employee became incapable of work be-
cause of age. Now it should be the condi-
tions in which he should be given the right
to choose retirement instead of continuing
to work.

If the aim is tc be a system in which
every individual may have the change of
retiring at the most suitable time, the solu-
tion - bearing in mind the differences bet-
ween individuals and occupations - \Mould
seem to be a combination of pension age
decided by occupation and a sliding pension
age. One possibility that might be contem-
plated is a system in which occupations are
classified according to suitable criteria
into pension age classes each with its own
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adjustable scale. Staggering by occupation
would compensate persons engaged in
wearing, strenuous jobs, while the sliding
system would permit flexible adjustment
in individual cases to allow for ageing and
the appreciation of work and leisure.

However, the practical implementation
of a system of this kind gives rise to a num-
ber of problems and involves many diffi-
culties, some associated with the occupatio-
nal grading and some with the age slide.
In examining these problems the speaker
noted that the greatest problems of stagger-
ing according to occupation are obviously
the classification of occupations into diffe-
rent pension age classes, defining the boun-
daries between occupations and allowing
for the changes caused by development in
the nature of the occupations. It appears
that the greater number of criteria to be
considered in the classification of occupa-
tions, the greater will be the difficulty.

Uitimately, the first fundamental issue
in developing a system according to occu-
pation is the drawing of a reasonable
boundary within the differences between
occupations can and should be considered
in the pension system. But even with this
done, there remain awkward problems
such as the pension of persons who have
been engaged in several occupations which
belong to different pension age classes.

As regards the problems associated with
a sliding pension age, the speaker came
to the conclusion that they are seen accord-
ing to the principle involved. If the tradi-
tional concept prevails, according to which
the pension costs should be kept as equal
as possible whatever the place in the sliding
scale in which the retirement occurs, the
problems are chiefly technical. Numerous
examples of solutions based on this prin-
cible can be found among existing systems.
But if the point of departure is that a pen-
sion is a right earned through work - and
then the conditions for entitlement take
impartial account of individual require-
ments and expectations - the problem is
totally different. The length of the sliding
scale, the pension amount at different
points of the scale and like problems are
then no longer technical but require defini-
tions of principle for which no ready-made
models are available so far. A fundamental
question will obviously be what conditions
should be given the greatest importance in
weighing the differences between indivi-
dual needs and expectations. How much
weight should be given to the expectations
of a "person appreciative of leisure" con-
cerning early retirement of the need of a
weak individual to cease work that is too
hard for him, or, again, what value should

be attached to the longer than normal
working career of a tenacious toiler.

The speaker stated, finally, that there is
for the present a lack of adequate research
into almost aII there problems, both techni-
cal and fundamental.

The Thiril Nordic Employment Pension
Meeting in Finland
(Article on pages 17-18)
At a meeting in Denmark in 1966, senior
officials of the establishments represent-
ing Nordic employment pension systems
exchanged views on certain defined ques-
tions of focal importance for their respec-
tive systems. The impressions from this
first Nordic employment pension conven-
tion were positive on all sides and a new
meeting, this time in Norway, was held in
the following year. In 1968 it was Finland's
turn to be the host country.

It was stated at the Third Nordic Em-
ployment Pension Meeting that funds play
an essential role in the Nordic employment
pension systems. This is evident from their
magnitude and rate of growth alone. It is
estimated that the Swedish pension fund
will total 24,000 million Swedish crowns
at the end of the current year and over
70,000 million crowns by 1975. The Norwe-
gian and Finnish pension funds are not so
big but their growth will be almost equal-
Iy as fast in the next few years. Reports
on development and future prospects in
the Nordic countries were also delivered at
the meeting. A noteworthy point that
emerged is that a topical question in all
these countries is the provision of pension
protection for persons who are not covered
by the employment pension system or who
received a very small employment pension
when the system was started. The question
of taking unemployment into account in
the pension system is under consideration
in Sweden, Norway and Finland.

ISSA medal of honour to
Mr Tauno Jylhii
(Page 19)

Mr Tauno Jylhd, managing director of the
Central Pension Security Institute, and
Mr Niilo Mannio, permanent head of
ministry, Ministry for Social Affairs, have
been posthumously awarded an inter-
national honour. The International Social
Security Association (ISSA) has bestowed
on them its medal of honour for especially
meritorious work for international co-
operation. Mr Jylhd was for many years
Finland's permanent representative in the
ISSA.
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New organisation of the administration
of social affairs
(Article on page 22)

The name of the Ministry for Social Affairs
was changed to Ministry for Social Affairs
and Health on July 1, 1968, when public
health was placed in the same branch as
social administration. In addition to theoffices and establishments that havepreviously been subordinated to theMinistry for Social Affairs, the Social
Board and the State Medical Board now
also come under the Ministry for SocialAffairs and Health. The Public Health
Department and the Department for
Social policy Research founded on March
1, 1968, have also been added to the new
ministry.

In addition, a Board of Social Admini-
stration was founded on July 1, 1968. It
manages, supervises and promotes social
welfare as a central office under the
Ministry for Social Affairs and Health and
performs the other tasks that devolve onit under the Act On Social Administrationand its regulations and decrees. The
central office has four departments and
eight offices. The administrative depart-
ment is divided into an administrative
office and accounts office, the welfare
department consists of a welfare and a
special welfare office, the child welfare
and population department is divided into
a child welfare and population office, and
the department for the care of the disabledinto a disabled welfare office and an
office for the care of the mentally re-
tarded.

Treatment of the supplementary benefit
pension of the TEL
(Article on pp. 23-25)
An employer may arrange for his em-
ployees pension protection which is better

A national pensions system covering the
population 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 1957, the

than the minimum terms under the TEL
(Pension Act for Wage Earners and
Salaried Employees) and may place such
a pension system under the TEL on con-
ditions laid down by the Ministry for So-
cial Affairs - today Ministry for Social
Affairs and Health - by registering it.with the Central Pension Security Insti-
tute. After that, the regulations of the actin question must be followed where ap-
plicable. A single paragraph in the statutory
social insurance covers matters concerning
additional pension benefit based on the
voluntary system. The procedure is
doubtless flexible. More detailed instruc-
tions and provisions on the subject are
not included in the law and statute.

The TEL and TEA (Employees'Pension
Statute) will thus be followed only where
applicable as regards an insurance inclu-
sive of supplementary pension and the
pension to be granted on its basis. It must
be noted, moreover, that the benefits that
can be registered are mentioned in the
resolution of the Ministry for Social
Affairs and not in the act. 'When, for
instance, a claim is lodged concerning the
sum of the additional pension, it is neces-
sary to know the insurance agreement
concluded between the pension institution
and the employer and especially the pas-
sages which concern the assessment of the
pension. The instructions issued by the
Central Pension Security Institute and the
terms and bases of the paid-up policy for
the voluntary supplementary benefits re-
ferred to in the TEL which have been
approved by the Ministry for Social
Affairs must also be taken into account.

The table on page 26
contains data on the recipient of employ-
ment pensions in the second quarter of theyear 1968. In addition to numerical data
on the beneficiaries, the table shows the
average pension in terms of marks.

contributory principle was abandoned, and
a flat-rate system was introduced.

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 on

Basic lealures ol Finland's pensions
systerras
1. Development of the pensions systems
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July 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.
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 entittrement 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 thesetwo pensions, assistance and attendance
supplements are paid to those requiring
continuous assistance and care.

According to the law, old age support ispaid 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-port allowance in addition to receiving old
age or invalidity pension or old age sup-
port.

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 isa 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 under
the acts consists of old age, invalidi,ty
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.

Entitleil to the old age pension is an
employee of 65 years of age.

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

Entitletl to the survivor pension are the
widow and the children of the employee.
The children are entitled to the survivor
pension after the death of both the female
and the male ernployee.

The survivor 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 widowhas reached the age of 40 ard 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 entitlernent 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
lump-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 periodof service completed. Earned entitlementto a pension benefit continues when thejob 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 employect.

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older agu
groups, born in 1916-1897, and grows in
accordance with the year of birth.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. Ifowever, combined with the
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 invalitlity pension is
determined on the same bases as the old
age pension. Ifowever, 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 pension
or invalidity pension tJre employee re-
ceived or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least

a
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three persons eligible for survivor pension,
they will receive a full pension, which is
equal to the deceased empolyee's old age or
invalidity pension. If ttrere are two bene-
ficiaries, the size of the pension is three-
fourttrs of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the pension is
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
ol earlier years and adjusting the annual
pension payable.

Employers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
contribution is 5 per cent of the salary of
insured employees. For seasonal workers
it is 4.5 per cent of the wages.

The employer may provide for his
cmployees additional voluntary benefits,
creating even better pension benefits than
the 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
cmployer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for
whom the system comprises four special
labour 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 Ministry of Social
Affairs.
4. Special pensions systems
The regulations concerning the pension
protection of persons in the employment of
the State cover old age, invalidity and sur-
vivor pensions and funeral grants. These
benefits are financed by the State alone.
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 local
governments 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 iointly pay the
contributions approved by the Ministry of
Social Affairs. The State also participates
in the financing of the system. The system
is 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 gainfullv
employed. Of the gainlully 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, ? per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

The distribution of the galnfully em-
pioyed population by occupation is: agri-
culture and forestry 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
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more B per cent. Five per
cent of the 18-64-year-old population are
disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in aII for c. 1l per
cent of the total population.
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