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Vaka rrtta rn i so h iel rna
ia ly6elSkkeel
I{uluneen talvi- ja kevdtkauden talouspoliittiset neuvottelut johti-
vat meille kaikille jo tunnettuun ratkaisuun, ns. Liinamaa-sopimuk-
seen ja valtuuslakiin, jotka tulevat varsin merkittdvdsti sddtelemddn
eri vaesttiryhmien tuloja ja menoja. Eliikkeiden ja eliikeliiistenkin
suhteen on todettava, ettd piidtetty tiukka sddstdvdisyysbudjetti
valitettavasti koskee niiittikin. Tyydytyksell[ on kuitenkin pantu
merkille, ettii el?ikkeissd sdilyy indeksisuoja ja ettii lisdksi pyritdiin
paikkaamaan erditd elAketurvan aukkoja.

Tytiehtosopimusratkaisujen yhteyteen liittyy myiis tytielAkela-
keja koskevia parannusehdotuksia, joita on viime viikkoina tiiviisti
valmisteltu Eldketurvakeskuksessa. Tdssd tytissd ovat jo totuttuun
tapaan olleet mukana tytimarkkinajdrjestcijen edustajat ja eldkealan
asiantuntijat. Lainmuutosehdotus on tarkoitus antaa sosiaaliminis-
teriijlle viel6 kesdkuun kuluessa, jotta sen eduskuntakdsittely olisi
mahdollista heti syysistuntokauden alkaessa. Lainmuutos pyritddn
saamaan voimaan ensi vuoden alusta.

TEL- ja LEl-eliikkeitd ehdotetaan korotettaviksi ennen vuotta
1919 syntyneiden osalta siten, ettd lakien koko voimassaoloajan tyii-
suhteessa olleiden eldketavoitteeksi tulee yleensi 22 /o palkasta.
Muutos on tarkoitus ulottaa jo maksettaviin elSkkeisiin, niin van-
huus-, tydkyvyttdmyys- kuin perhe-eldkkeisiinkin. Tdmd korotus,
kuten mytis vuoden 1965 alusta eldkkeisiin tulleet ikdluokkakoro-
tukset, nostaa nimenomaan vanhempien ikdluokkien siirtymdkauden
pienid eldkkeitii ja siten jouduttaa jdrjestelmdn voimaantuloa.

Toinen tytieliikkeisiin suunniteltu parannus koskee sen epdkoh-
dan korjaamista, ettd tydttdmyys nykyddn keskeyttiiii eldketurvan
karttumisen. Asia on ollut Eldketurvakeskuksessa selvitettrivdnd
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viime syksystd ldhtien. Mytis Ruotsin sikdlHisessii tytieliikejdrjestel-
mHssd on pyritty eliminoimaan tytittiimyyden vaikutuksia. Meillii
tytieliikelakeja esitetddn muutettaviksi siten, ettd eldketurva karttuu
mytis siltd ajalta, jolloin tytintekijd saa tyiitttimyyskassalta tytittti-
myysavustusta. Tdmdn kohdan merkitystd punnittaessa on huo-
mattava, ettd varsinkin LEL:n piiriin kuuluvat tycintekijiit joutuvat
joskus olemaan useita kuukausiakin vuodesta ty<itttimind, milld sei-
kalla on olennainen vaikutus eldkkeen mddrddn.

Tytieliikejiirjestelmddn on aikaisemminkin tehty parannuksia
tyiimarkkinajdrjesttijen keskindisten neuvottelujen perusteella. Nyt
aikaansaatu sopimus osoittaa jdlleen, ettei yksin perinteellisid
palkkapolitiikan keinoja soveltaen aina ole tarkoituksenmukaista
tavoitella tytimarkkinakentdn tasapainoa. Samalla ratkaisu mer-
kitsee pyrkimistd solidaariseen eldkepolitiikkaan, tulevathan ehdo-
tetut muutokset juuri sellaisten henkiltjiden hyvdksi, jotka ilman
omaa syytddn saavat tai tulisivat aikanaan saamaan muita pienem-
mdn eldkkeen. Eldkkeet on my6s ndhty kulutuspohjan kiinteyttii-
jiinii ja eldkepolitiikka osana nykypdivdn vakauttamispolitiikkaa.
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SIMO U. FORSS

El5keikEtutkirnrrs k5ynnissE
krelrnella eni artatraatlialalla

Viime toukokuun loppupuolelta alkaen
on useissa metallien perusteollisuuden
ja kaivosteollisuuden yrityksissH sekd
kauppaliikkeissd kdynyt ElSketurva-
keskuksen haastattelijoita. He ovat
olleet toteuttamassa uutta, laajaa kent-
tdtycivaihetta eldkeikdtutkimuksessa,
jota Eltiketurvakeskus tekee yhteisty<is-
sd eri tyiimarkkinajtirjestiijen kanssa.

pyritty mahdollisuuksien mukaan otta-
maan huomioon tutkimuksen jatkuessa.
Tdmd on johtanut kiiytettyjen haastat-
telulomakkeiden kysymysten muutok-
siin ja muokkaukseen. Tarkoituksena
on ndin pddstd mahdollisimman antoi-
saan analyysiin ja tavoitteen toteutta-
miseen. Tutkimustavoitteenahan on sel-
vittdd eri aloilla vallitsevaa eliikeikii-
kdytdntciii ja eldkeikdd sekd erityisesti
vanhempien henkiltjiden niitd koskevia
odotuksia. Lisiiksi pyritHHn mahdolli-
simman selvdsti ja riittdvdsti selittd-
mddn nditd odotuksia erilaisten tausta-
tietojen avulla. Trissd on keskeisessH
asemassa eri ammattien sisdltdmdn tytin
rasittavuus. Sen mittaamisessa on nyt
ldhdetty liikkeelle uudella menetel-
mdl16, jonka ansiosta pystyttdneen mm.
vertailemaan eri ammattien rasitta-
vuutta. Tutkimuksessa kiiytettiivdn

Tutkimussuunnitelmia on tarkistettu

Tdmdn lehden aikaisemmissa nume-
roissa on jo selostettu eliikeikitutki-
musta. Viimeksi kerrottiin graafisen
alan tutkimustuloksista (Tyiieldke
3 / 67 ). Kirjatytintekijtiiden eliikeikdtut-
kimuksen p5iityttyii tarkistettiin tutki-
muksen suunnitelmia mm. saadun em-
piirisen kokemuksen avulla. Ndmii ja
muista liihteistd saadut viitteet on nyt
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pddlomakkeen lisiiksi on tarkistettu
mycis muita kiiytettiivid lomakkeita.
Muodonmuutosten avulla pyritdrd,n niis-
sdkin tulosten monipuolisuuden ia
asiallisuuden tehostamiseen.

Mytis tutkimuksen piirid on tdlld ker-
taa laajennettu siten, ettd ensimmdiset
toimihenkiltiryhmdt ovat nyt mukana.
Ty<intekijtjiden ldhimpid esimiehid, ku-
ten tyiinjohtajia ja myymdlSnhoitajia,
haastatellaan myds heiddn oman eldke-
ikdnsd suhteen samanaikaisesti kun
yrityksissd haastatellaan tyijntekijtjitti.
Teollisuudessa on tdmdn lisdksi aloi-
tettu haastattelut ns. teknillisen keski-
johtoportaan edustajien eliikei,kiikysy-
myksestd.

Tutkimusta katsottiin tarpcelliseksi
jouduttaa siten, etth haastatteluja teh-
dtiSn samanaikaisesti useammilla eri
aloilla. Tdlltiin jouduttiin harkitsemaan
mytis eri alojen tutkimusjdrjestystd.
Tdllii eriiS tulivat siis valituiksi metal-
lien perusteollisuus, kaivosteollisuus ja
myyntityii. Alustavia suunnitelmia on
tehty myiis ndita seuraavista tutkimus-
kohteista.

Haastattelutyiin suorituksesta

Kutakin nyt tutkittavaa alaa varten
tehtiin erikseen tilastollinen ndyte-
suunnitelma. Metallien perusteollisuuden
osalta tutkimusndytteeseen tuli mukaan
kaikkiaan yhdeksdn eri yritystd, jotka
edustavat maamme metallien perusteol-
lisuuden suurimpia laitoksia. Kaivok-

sista on mukana viisi metalli- ja kaksi
kalkkikaivosta, jotka edustavat hyvin
maamme koko kaivostoimintaa. Myyn-
tityiissd taas ndyte on ositettu ympbri
maata. Mukana on erilaisia viihittiiis-
kauppoja, tavarataloja, huoltoasemia
sekd apteekkeja ja Alkoholiliikkeen
myymiiliiitii.

Haastateltavien henkiltiiden luku-
mddrd vaihtelee alasta riippuen ollen
kuitenkin yhteensd ldhes kaksitu-
hatta. Tdmdn haastattelu-urakan suo-
rittamiseen Eldketurvakeskuksen tutki-
musosasto sai mukaansa joukon Hel-
singin yliopiston opiskelijoita. He ovat
suorittaneet haastatteluja peeasiassa

teollisuudessa jakaantuneina kolmeen
ryhmddn, joiden johtajina toimivat
ElSketurvakeskuksen tutkijat. Pe:i-
osan myyntityiin haastatteluista suo-
rittavat taas Alkoholiliikkeen paikallis-
ten myyntipisteiden myyjiit. I(aikille
haastattelijoille on jiirjestetty tytjth
varten tarpeellinen koulutus.

Analyysi alkaa syksyll6

Lehtemme ilmestymisen aikaan on
haastattelut metalli- ja kaivosteollisuu-
dessa suoritettu ldhes loppuun. Myynti-
tytin haastattelut valmistunevat elo-
kuun aikana. Aineistoa muokataan jat-
kuvasti soveltuvaksi analyysiin, joka
tapahtuu tdlld kertaa pddasiassa tieto-
koneita hyvdksikiiyttden. Tuloksia tut-
kimuksen tdstd vaiheesta saataneen ensi
talven aikana.
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PIRKKO RIMMES

Lu oltovakrl utu sto i rn i n nan
kehitys yuonna 1967

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
kanta muodostuu ldhinnd kaikkien tyii-
eldkelaitosten luottovakuutetuista lai-
noista ja eldkesddticiiden TEl-vastuu-
vajauksista. Lisdksi iuottovakuutus kd-
sitt6d vastuun mytis eliikesdiiticiiden ja
elSkekassojen muista TEL-katteena
olevista varoista kuin erikseen luotto-
vakuutetuista lainoista, mutta tdmii
vastuu on ldhinnd nimellinen, sillii ky-
symyksessd olevat varat, yhteismddrdl-
tiiSn 115 milj. markkaa, ovat yleensd
katekelpoisia sijoituksia.

Koko luottovakuutuskanta oli vuo-
den 1967 lopussa 623 milj. markkaa.
josta 312 milj. markkaa oli katettu Elii-

keturvakeskuksen haltuun annetuilla
vakuuksilla tai etdkesddticiiden ja etd-
kekassojen katekelpoisella omaisuu-
della, joten nettovakuutuskanta oli 311
milj. markkaa. Lisdys vuoden alussa
olevaan mddrddn oli koko kannan
osalta 44 /6 ja nettokannan osalta 46 /o.
Eliikesiititididen luottovakuutettu vas-
tuuvajaus kaksinkertaistui vuoden ai-
kana, koska vajauksen laskuperusteena
olevana vuonna 1966 TEl-eldkevastuu
kasvoi huomattavasti. Alla olevasta
taulukosta kiiy ilmi lainojen ja TEL-
eldkevastuun bruttokannan jakautumi-
nen.

Luottovakuutettujen lainojen ja TEl-vastuuvajauksen bruttokanta 31. 12. 1g6?

Vakuutus-
yhtirit

Eldl:e- Eliike-
s:iititit kassat

Ty<ieliike-
kassat Yht.

Osuus
kan-
nasta

%

Kannan
kasvu
vuod.

/o1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk I 000 mk
Takaisinlainaus
Sijoituslainaus
Vastuuvajaus

83,2
9,3
7r5

43,r
10, 1

1 03,7

193 174
32 383

163 793
2 087

36 306

64 790
5 233
I 647

7 422
42L 757
47 t25
37 953

YhteensE 225 557 202 786 71 670 7 422 506 835 100 43,6

Osuus kannasta /6 44,b 3g,g L4,l 1,b 100
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Vuoden 1967 aikana muutettiin luot-
tovakuutuksen maksuperusteita siten,
ettd vakuutusmaksut sekd takaisinlai-
nauksessa ettd sijoituslainauksessa las-
ketaan saman kaavan mukaan, jolloin
maksut ovat takaisinlainauksessa kor-
keammat ja sijoituslainauksessa alem-
mat kuin aikaisemmin. Nykyinen mi-
nimimaksu on 0,4 %,, kun se aikaisem-
min oli takaisinlainauksessa 0,3 % ia
sijoituslainauksessa 0,5 { lainan mtid-
rHstd. Uudet tariffit tulivat voimaan
vasta 1. 6. 1967, joten osa viime vuoden
maksutulosta on vield vanhojen tarif-
fien mukaisista maksuista muodostunut.
Vuoden 1967 luottovakuutusmaksutulo
oli 3,6 milj. markkaa, mikd on l,16 fl,
nettovakuutuskannasta ja 0,57 c/, brut-
tokannasta. Edellisend vuonna vastaa-
vat luvut olivat 0,96 % ia 0,50 c,'( .

Vuoden 1967 aikana asetettiin l7
luottovakuutuksen ottajaa konkurssiin.
Edellisend vuonna vastaava luku oli 13.

Luottovakuutuksen vastuulla on ndissd
konkursseissa yhteensd 0,9 milj. mk.

Luottovakuutuksen vakuutusrahasto
oli vuoden lopussa 14,? milj. markkaa,
josta vakuutusmaksurahasto oli I,B
milj. markkaa ja korvausrahasto 12,9

milj. markkaa. Vuoden aikana kiivi
ilmi, ettd luottovakuutuksen vakuutus-
rahastot eivdt olleet riittiiviii suurimpia
luottovakuutusvastuita varten, joten
aloitettiin neuvottelut jdlleenvakuutta-
misesta. Niiden tuloksena tehtiin jiil-
leenvakuutussopimus 16 kotimaisen va-
hinkovakuutusyhtitjn kanssa. Jdlleen-
vakuutussopimus tuli voimaan 1. 1.

1968, joten se ei vield vaikuttanut vuo-
den 196? tilinpiiiitdksen lukuihin.
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Ty6elEkei5niestel rnEn
soveltarnispiini laaienee

Tydeldkelait koskevat vain tycisuhtees-
sa olevia henkiltjitii, ja niin ovat esi-
merkiksi maataloudessa tyciskentelevdt
perheenjdsenet ttihiin saakka yleensd
jd6neet nhissd laeissa sdddetyn pakolli-
sen eldketurvan ulkopuolelle. Uusi
maatilatalouden tuloverolaki aiheuttaa
avustavien perheenjdsenten osalta ti-
lanteeseen merkittdvdn muutoksen. Td-
mdn lain mukaan maatalouden tulosta
saa vdhentSS tuloverotuksessa mm.
muille perheenjdsenille kuin puolisolle
ja 16 vuotta nuoremmille lapsille maa-
taloudessa tehdystd tycistti maksetut ra-
hapalkat. Niistd on suoritettava mm.
veronpiddtys sekd sosiaaliturvamaksu.
Ndin tulee osoitetuksi, ettH perheenjd-

sen on tehnyt kotitilallaan tycitii palk-
kaa vastaan. Siite seuraa, ettd viljelijiin
on tdlltiin myds suoritettava vakuutus-
maksu tydeldkelakien mukaan.

Kdytdnniissd on yleistd, ettd perheen-
jdsenelle ei makseta palkkaa, vaan tytj
tehdddn perheoikeudellisin perustein.
Tiilltiin ei sovelleta tyiieldkelakeja. EIii-
kevakuutusmaksu on maksettava vain
niistd palkoista, jotka ovat verotuksessa
ennakon piddtyksen alaisia. Koska
maataloudessa tytiskentelevd perheen-
jdsen toimii LEL:n piiriin kuuluvalla
tycialalla, on hdnet vakuutettava Maa-
talousalan tycieldkekassassa, jollei hd-
nelle ole tytisuhteen pysyvyyden takia
jiirjestetty eldketurvaa TEL:n mukaan.
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E I Skeitni e slel rn 5ko rn ile a

Valtioneuvosto asetti toukokuun 10. pnd

eldkejdrjestelmakomitean, jonka tehtii-
vand on tutkia nykyisissd elhkejdrjes-
telmissd olevia puutteellisuuksia sekii
tehdd ehdotukset niiden korjaamiseksi
kiinnittden ensisijaisesti huomiota sel-
laisten parannusten aikaansaamiseen,
jotka varmistavat nykyisin kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevien toi-
meentulon turvaamisen' sekd siihen,
ettd eri vhestiiryhmien eldketurvaa ke-
hitetddn oikeudenmukaisella ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Komitean tu-
lee laatia erikseen ohjelma ldhiaikoina
toteutettaviksi kiireellisiksi korjauk-
siksi sekd erikseen suunnitelma eldke-
turvan mydhemmdksi kehittdmiseksi'

Komitean on tutkittava ehdotettavien
uudistusten rahoitusmahdollisuudet ot-
taen huomioon myds heijastusvaikutuk-
set valtiontalouteen, tycillisyyskysy-
mykseen samoinkuin kansantalouteen
yleensdkin. Niinikiiiin komitean on tut-
kittava nykyisten eldkejdrjestelmien
hallinnon ja sen koordinoimisen tarkoi-
tuksenmukaista kehittdmistd'

Asettaessaan tdm6n komitean valtio-
neuvosto samalla lakkautti nk. Tenhib-
ldn komitean.

Komitean kokoonPano

Eliikejiirjestelmdkomitean puheenjoh-
tajaksi on valtioneuvosto kutsunut mi-
nisteri Jussi Linnamon sekd jdse-

niksi kansanedustaja Erkki Hauki-
puron, kansanedustaja Erkki Huur-
tamon, sihteeri Paavo HYvcisen,
sihteeri Veikko Kansikkaan, sih-
teeri Kunto Kasken, varatuomari
Aarne Kesasen, kansanedustaja
Matti Koivusen, varatuomari KaaP-
ro Kojosen, varatuomari Timo
Laatusen, sihteeli Kauno Liuk-
kosen, sihteeri Aarre Mannisen,
kenttiipiiiillikktj Pauli Marlen, kan-
sanedustaja Kalle M a t i I a i s e n, kan-
sanedustaja Ingvar S. Melinin, osas-

topiidllikkti Martti Mdenp dan, va-
ratuomari Erkki Juhani Oinaksen,
johtaja Jaakko PajuIan, kansan-
edustaja Pentti Pekkarisen, toi-
mitusjohtaja Teivo Pentikdisen,
osastopddllikkd Erkki Pesosen,
maanviljelijd Martti Rahnaston,
sihteeri Jaakko Riikosen, kansan-
edustaja Akseli Rod6nin, kansan-
edustaja Olavi Saarisen, toimin-
nanjohtaja Olavi Suomisen, kan-
sanedustaja Kauko Tammisen ja
varatuomari TaPani V i rkkuse n.

Komiteasta on eronnut johtaja Jaak-
ko Pajula, jonka tilalle on kutsutttt va-
ratuomari Mauno Saalasti.

Maataloustuottajain Keskusliitto sekd

vastaava ruotsinkielinen tuottajajdrjes-
ttj Svenska Lantbruksproducenternas
Centralftirbund ovat esittaneet komi-
tean kokoonpanon tdydentdmistii kah-
della uudella maataloustuottajia edus-
tavalla jdsenellH.
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TOIi WIKSTR6M

LEl.-kassoien siioitustoirminta

Lyhytaikaisissa tyiisuhteissa olevien
tyiintekijdin eldkelain eli LEL:n tiiyttin-
tddnpanosta huolehtivien tydeld,kekasso-
jen erddnd tehtdvdnd on niiden varojen
sijoittaminen, joita ei vSlittiimdsti kdy-
tetd eldkkeiden ja hoitomenojen maksa-
miseen. LEL-jiirjestelmdssd tycinantaja
suorittaa vakuutusmaksunsa kuukau-
sittain jdlkikiiteen eikd takaisinlainaus-
ta tapahdu suoraan hdnelle kuten
TEL-jArjestelmlssd. Tdten ty<ieldkekas-
sojen lainaustoiminta on yksinomaan
sijoituslainausta ja rinnastettavissa
maamme yleisten luottolaitosten lai-
naustoimintaan. Tytieldkekassojen va-
rojen sijoittaminen poikkeaa kuitenkin
erddssd kohden yleisestd lainaustoimin-
nasta. Varojen sijoittaminen on lainan-
saajaan ja lainan kdytttitarkoitukseen

ndhden sddnniistelty. LEL-tycieliikejiir-
jestelmdssd tytinantajien maksamat va-
rat suunnataan takaisin samalle tyii-
alalle, jolta ne on koottu. Lainoja voi-
daan siten mytintdd ainoastaan saman
alan tarkoituksiin, joka on suorittanut
vakuutusmaksut. Timd periaate on
otettu lakiin. Sddnntiksen ldhttikohtana
on ollut pyrkimys helpottaa tyiieliike-
kassan edustamalla alalla toimivaa
yrittiijiiI siiti rasituksesta, jonka va-
kuutusmaksut hdnelle aiheuttavat.

Lainanannosta pdittilvHrt elimet

Tycieldkekassan sijoitustoiminnan ylei-
sistd suuntaviivoista piiiittiiii ao. tytield-
kekassan valtuuskunta. Valtuuskun-
taan, jonka Eldketurvakeskus asettaa,
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kuuluu puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisdksi kaksitoista muuta jd-
sentd, joista kuusi edustaa tyiinantajia
ja kuusi tyiintekijciitti. JdseniS valit-
taessa varataan asianomaisen kassan
toimipiiriin kuuluvien tytialojen edus-
tavimmille tycinantaja- ja tyrintekijd-
jiirjestciille tilaisuus tehdd ehdotuksia
edustajiksi. Mikeli kassan piiriin kuu-
luu valtion tciitd, asianomaiselle valtion
virastolle varataan tilaisuus asettaa eh-
dokkaansa.

Tytieldkekassan hallitukseen kuuluu
El5keturvakeskuksen mddrddmdn pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan 1i-
sdksi kuusi valtuuskunnan valitsemaa
jdsentd, joista kolme edustaa ty<inanta-
jia ja kolme tytintekijtiitd. Valtiolla on
oikeus saada edustajansa hallitukseen
samojen periaatteiden mukaan kuin
edelld mainittiin valtuuskunnan jdsen-
ten asettamisesta. Hallitus piidttiiii va-
rojen sijoittamisesta kussakin yksittdis-
tapauksessa. Tytieltikekassa voi lisdksi
asettaa sijoitusjaoston, joka valmistelee
hallituksessa kdsiteltdvdt laina-asiat.

Sijoitustoiminnan yleiset periaatteet

Tytieldkekassan varat on ensisijaisesti
sijoitettava asianomaisen alan tuotan-
nollisiin tarkoituksiin. Sijoitukset on
tehtdvd silmdlld pitden varmuutta,
tuottoa ja tydeldkekassan maksuval-
miutta. Ndiden laissa sdddettyjen eh-
dottomien edellytysten lisdksi kukin
tyiielhkekassa on ratkaissut yksittdista-
paukseen liittyvtit lainansaannin edel-
lytykset. Tyiieldkekassojen toimialojen
erilaisuudesta johtuen on mydntdperus-
teissa eroa. Varsin tavallista on, ettd
maksetut vakuutusmaksut otetaan lai-

i-raa mytinnettdessd huomioon. Makset-
tujen vakuutusmaksujen mddrd on hyvd
mittapuu lainansaajan toiminnan laa-
juutta arvosteltaessa. Vakuutusmaksu-
jen ottaminen lainanannossa huomioon
soveltuu hyvin mycis koko tytieldkejiir-
jestelmdn lainaustoimintaan. Onhan
sekd TEL- ettd LEt-jhrjestelman lai-
nauksen erddnd ldhttikohtana vakuu-
tusmaksujen takaisinlainaus, jonka
edellinen on toteuttanut vakuutusmak-
sulainojen muodossa ja jdlkimmdinen

- tosin ilman lain sddnniistd - otta-
rnaila vakuutusmaksut huomioon Iai-
naa mytinnettdessd.

Lainatyypit

Tycieldkekassan sijoitusomaisuus ja-
kaantuu kahteen pddryhmddn, obligaa-
tioihin ja sijoituslainoihin. Tyiieldke-
kassojen ostamista valtion obligaatioista
suurin osa on vastannut valtion maksa-
mia vakuutusmaksuja vdhennettyna
valtion osuudella eldke- ja hoitome-
noista. Tdmdn valtion tyiieldkelainan
lisdksi tydeldkekassat yhdenmukaisesti
tyiieldkejiirjestelmddn kuuluvien mui-
den laitosten kanssa ovat merkinneet
valtion tydllisyyslainaa, joka kdytetddn
Pohjois- ja Itd-Suomeen rakennetta-
vien voimalaitosten rahoitukseen.

Lainojen jakaantuminen eri ryhmiin
joko laina-aikaan ndhden tai lainan
tarkoituksen huomioon ottaen on eri
kassoissa erilainen. Siten esimerkiksi
Maatalousalan tycieldkekassan varojen
sijoitus maatalousalan tuotannollisiin
tarpeisiin on tapahtunut pddasiallisesti
osuuskassojen ja sddsttipankkien vdli-
tykselld ja siten, ettd velkasuhde on
lainansaajan ja mainittujen rahalaitos-
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ten vdlinen. Muut tycie|Skekassat my<in-
tdvdt lainansa suoraan lainansaajalle.
Tavallinen ryhmittely tyiieldkekassois-
sa on lainojen jakaminen pitkd- ja Iy-
hytaikaisiin lainoihin. Pitkdaikaisten
lainojen yleisin laina-aika on 10-15
vuotta ja lyhytaikaisten lainojen 2 kuu-
kautta - 3 vuotta. Tdllciin lainat poik-
keavat toisistaan siten, etth aivan Iy-
hytaikaisissa lainoissa korko on kor-
keampi, mutta ne olivat mycis ennel
valtalain voimaantuloa indeksiin sito-
mattomia. Mddrdtyssd lainansaajaryh-
mdssd saatetaan poiketa yleisistd laina-
ehdoista, silld esim. asuntohallitus voi
edellyttdS, ettd asuntolainan saaneille
asuntoyhtidille my6nnettdvdn pitk?iai-
kaisen lainan tulee olla laina-ajaltaan
22 vuotta.

Tytieldkekassojen mytjntdmien lainojen
ehdot vastaavat maassamme yleisesti
sovellettuja lainaehtoja. Lainan korko
oli vuoden 1967 joulukuuhun saakka
yleisesti 7-7 r/z ft. Joulukuussa 1967
tapahtuneen yleisen korkokannan ko-
rottamisen jd,Ikeen pitkdaikaisista lai-
noista yleisimmin peritty korko on ollut
7r/z 9{,. Lainat mytinnetddn joko erd-
pdivdlainoina, jolloin koko laina erddn-
tyy maksettavaksi velkakirjassa sovit-
tuna erdpdivdnd, tai kiintedlld kuoletus-
suunnitelmalla, jolloin kuoletussuunni-
telma on sovittu velkakirjassa. Laina
voidaan mytintdd my6s toistaiseksi il-
man kuoletussuunnitelmaa. Ndissd lai-
noissa lainanantaja irtisanoo mddrdosan

Vuosikertomuksiin perustuvia tietoja tyiieliikekassojen sijoitustoiminnasta

Taulukko 1. Tytieliikekassojen lainanannon jakautuma kassoittain vuonna 1967

Lainoja Lainakannan
my<innettiin lisAys

mmk mmk

Varoja
sijoitettuna
31.12.1967

mmk

Maatalousalan ty6eldkekassa
Metsdalan tycieldkekassa
Rakennusalan tycieldkekassa
Satama-alan tyiieldkekassa

4,0
18, 1

83,1
3,7

2,8
12,0
42,8

1,8

14,8
62,8

206,8
10,5

Taulukko 2. Ty6eldkekassojen sijoitusomaisuuden tuo.tto vuonna 1967

Korkotuotto
mmk

Indeksihyvitys
mmk

Maatalousalan tydelhkekassa
Metsdalan tytieldkekassa
Rakennusalan ty6eldkekassa
Satama-alan tytieldkekassa

0,805
3,8

12,2
0,660

0,110
0,593
2,5
0,085
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lainasta tavallisesti viimeistddn vuoden
kuluttua, mikdli lainansaaja ei sit:i en-
nen ole lyhentdnyt lainaansa. Tytieidke-
kassan toimialan erikoisluonne saattaa
aiheuttaa sen, ettd jonkin lainan ehdot
poikkeavat viel6 muissakin suhteissa
yleisestd keskityypistii.

Todettakoon, ettd tyiieldkekassat ovat
Suomen Pankin ja erdiden etujdrjest<i-
jen neuvotteluiden tuloksena indeksi-
ehdon poistamisen korvauksena korot-
tamassa muiden kuin asuntotuotantoon
mytinnettyjen lainojen korkoa.

Vakuudet

Laki edellyttdd, ettd tydeldkekassojen
sijoitukset tehdiitin silmdlld pitden mm.
varmuutta. Tiist?i johtuu, ettd lainojen
vakuuksien tulee olla varmoja. Var-

muutta arvosteltaessa on kiinnitettdvd
huomiota mytis sijoitusten reaaliarvon
sdilymiseen. THmd tulee kysymykseen
ennen kaikkea kiinteisttin vakuus-
arvoa harkittaessa. Mikeli vakuus ei
tdytd vakuutusyhtiiilain 47 g:n 1 mo-
mentin 1-4 kohdissa mainittuja vaa-
timuksia, on sijoitukselle otettava EId-
keturvakeskuksen sijoitusluottovakuu-
tus. Mainitussa lainkohdassa kelpuute-
taan vakuudeksi takaus, jonka on an-
tanut valtio, kunta, kuntainliitto tai
pankkilaitos. Samaan ryhmddn luetaan
vakuutusyhtidn antama luottovakuutus
ja hyvdksytdhn myds velkasitoumus,
jonka vakuudeksi on vahvistettu kiin-
nitys kiinteisttjtjn. I{iinteisttjllii tulee
t5lltjin sijaita rakennus, joka arvoonsa
ndhden tiiyttdd sosiaaliministeriijn nor-
mit.
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TARMO RANTANEN

Rekisleniotleita lShetetty
lyOnlekiiOille t26OOO

Tytintekijii on oikeutettu pyynntistd
saamaan Eldketurvakeskukselta tytin-
tekijhin eldkelakien mukaista eldkeoi-
keuttaan koskevat tiedot. Niimii tiedot
annetaan rekisteriotteella. Tdmdn leh-
den vuoden 1967 numerossa 1 ja parissa
sitd aikaisemmassa numerossa on selos-
tettu niitd toimenpiteitd, joilla tietojen
pyytdminen on pyritty tekemddn tyiin-
tekijdlle mahdollisimman helpoksi. Ni-
menomaisena tarkoituksena on ollut
saada niin monet tytintekijiit kuin suin-
kin pyytdmddn rekisteriotteen ja siten
tarkistamaan eldketurvansa. Pyyntti-
kortteja on ollut saatavana kaikista
rahalaitosten konttoreista ja postitoimi-
paikoista. Niiin jiirjestetty toiminta
alkoi vuoden 1967 alussa ja sanotun
vuoden loppuun mennessd toimitettiin
eldketiedot 47 000:11e tydntekijdlle.

Rakennusalan tycielSkekassa teki ku-

luvan vuoden alussa sopimuksen Ra-
kennustytildisten Liiton ja Suomen
Muurarien Liiton kanssa rekisteriottei-
den toimittamisesta ndiden jdrjesttijen
jdsenille jdsenluettelojen ja niissd ole-
vien osoitetietojen perusteella. Pd'dosa
nHistd otteista saatiin toimitetuksi tam-
mi-toukokuun aikana. Tdmdn toimen-
piteen ansiosta lisddntyi ldhetettyjen
otteiden luku siind mddrin, ett[ vuoden
alusta toukokuun loppuun mennessa
ldhetettiin otteita kaikkiaan ldhes
79 000 kappaletta. Vuoden 1967 alusta
kuluvan vuoden toukokuun loppuun
mennessd on niin ollen rekisteriote toi-
mitettu 126 000 tytintekijiille.

Rekisteriote on voitu ldhett?iii 1-2
viikon kuluessa pyynntin saapumisesta
99 o/6:7le tietoja pyytdneistd ja L:/(n
kohdalla toimittaminen on jiiiinyt sitii
pitempddn otteiden edellyttdmien tar-
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kistusten vuoksi. Kuluvan vuoden
aikana ldhetetyistd otteista on mennyt
1,6 I eldkkeelld jo oleville tai yli 65-
vuotiaille ja 1,3 I on ollut tapauksia,
joissa eldkeoikeutta ei ole asianomai-
selle kertynyt.

Rekisteriotteiden johdosta on tullut
selvittelyd edellyttdvid huomautuksia
TEl-tytisuhteiden osalta 0,4 cft. ja LEL-
tycisuhteiden kohdalta 1,5 .ll, ldhetetty-
jen otteiden mddrdstd. VEL:n ja
KVTEL:n piiriin kuuluvia tycisuhteita
tarkoittavia huomautuksia on saatu
0,4 %,. Ndiden lisdksi otteiden johdosta
on tullut jokin mddrd asiaan liittyviii
tiedusteluja ja sellaisia huomautuksia,
jotka ovat johtuneet siitd, ettei asian-
omainen ole tuntenut tytieldkelakien
sisdltcid. Useimmiten ndmd viimeksi
mainitut huomautukset ovat koskeneet
jo ennen tytieldkelakien voimaan tuloa
pdiittyneitii tai muutoin lakien piiriin
kuulumattomia tyiisuhteita. Huomau-
tuksia tulee mycis sellaisista tycisuh-
teista, jotka ovat alkaneet vasta jonkin
aikaa sitten, joten ne eivdt vield ole
ehtineet rekisteriin.

Ldhempdd selvittelyd edellyttdneet
huomautukset ovat kohdistuneet pdd-
asiallisesti palkkatietoihin ja puuttu-
viksi katsottuihin tyiisuhteisiin. Ndmh
tapaukset on asian luonteesta riippuen
joko hoidettu Eldketurvakeskuksessa
tai ldhetetty asianomaiselle tycieldke-
laitokselle kdsiteltdvdksi. Sike[ kuin
huomautus tai tiedustelu on koskenut
VEL:a tai KVTEL:a eikd siihen ole
katsottu voitavan vastata Eldketurva-
keskuksesta, asia on ldhetetty joko val-
tiokonttorille tai KunnalIiselle eldkelai-
tokselle niiden mahdollisia toimenpi-
teitd varten.

Mikii miiiird, selvitettdviksi tulleista
huomautuksista on ollut aiheellisia mikd
ei, siitd on vaikea saada mitddn lukuja
sen vuoksi, ettii niitii selvitetddn ta-
pauksesta riippuen eri paikoissa ja saa-
daan loppuun kiisitellyiksi hyvin eri
aikoina. Voidaan todeta, ettd selvitte-
lyssd asianomainen tycisuhde useasti
osoittautuu kestoajan ja tyiialan puo-
lesta sellaiseksi, ettei se kuulu tydelii-
kelakien piiriin. Yleisistd valvontatoi-
menpiteistd huolimatta ilmenee kuiten-
kin myiis tapauksia, joissa tyrinantaja
ei ole tdyttdnyt velvollisuuttaan ja niin
ollen hdnet velvoitetaan korjaamaan
Iaiminlyiintinsd. Tahallista laiminlyiin-
tid voidaan kuitenkin sanoa puheena
olevissa selvittelyissd, tulleen esiin odo-
tettua vdhemmdn. Tyiinantajien kon-
kurssit ovat asia erikseen. Ne tulevat
kuitenkin jo yleisen valvonnan puit-
teissa hoidetuiksi.

Kokemukset eldketietojen antami-
sesta nykyiseen tapaan ovat melkeinph
yksinomaan myiinteisid. Kun elhkelas-
kelmassa ei voida ottaa huomioon kaik-
kia lopullisessa elSkkeessd mahdollisesti
kysymykseen tulevia tekijtiitii, saattaa
otteessa esitetty mddrd joissakin ta-
pauksissa erota sen valmistamisen jdI-
keen annetussa eliikepiiiitciksessd ole-
vasta eldkkeestd. Rekisteriotteeseen si-
sdltyvdn eldkelaskelman laskentatek-
niikkaa tullaan todennd,ktiisesti vield
tarkistamaan, ja mytis lisd,etujen mu-
kaansaanti laskelmaan pddttymdttd ole-
vien tytisuhteiden osalta olisi toivotta-
vaa. Tdmhn toivomuksen toteuttami-
nen ei kuitenkaan nyt rekisterissd ole-
vien tietojen perusteella ndytd olevan
kdytdnniissd mahdollista.
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PENTTI AIRAS

ElSkelaulakunnan toirninnasta
Yuonna 1967

Eldkelautakunnalta haettiin muutosta
kertomusvuoden aikana 1 044 asiassa.
Edellisenh vuonna tdmd luku oli 924.
Vuonna 1967 ratkaistiin 1 001 asiaa td-
mdn mddrdn ollessa 840 vuonna 1966.
Valitusten ]ukumddrd kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna noin 13 prosentill",r
ja ratkaistujen asioiden mddrd noin 19
prosentilla.

Kertomusvuoden alussa oli ratkaisr:-

matta 313 asiaa, joista sittemmin 1 asia
poistettiin diarista. Vuoden pddttyessri
oli ratkaisemattomia asioita 355, .ioten
juttujen ruuhkaantumista ei ole tapait-
tunut. Lautakunta on pitdnyt ?6 krt-
kousta, joista kuusi tdysistuntoa. Toi-
minta on edelleen tapahtunut kahdessa
jaostossa, jotka kumpikin ovat istunto-
kausina pitdneet keskimddrin neljd ko-
kousta kuukaudessa.

Saapuneiden ja ratkaistujen asiain lukumddrd kuukausittain sekd eldkelautakun-
nan tyriteho vuonna 1967.

Kuukausi Saapunut Ratkaistu
Ratkaistu enemmin
kuin saapunut (+)
tai vdhemm5n (-)

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesdkuu
Heindkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

B9

75
108

85

81
92
7r
83

107

7682
64
82
70
82

123
8B

51
93

128
tl4
105

96

-B+17
-Jl o

+11

-6
-64
-31+23
+46
-9r17

Yhteensd | 044 1 001 -43
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Eliikelaitokset ovat toimineet valitus-
asioissa joustavasti ja voidaan todeta,
ettd valitusten johdosta pyydetyt lau-
sunnot asiakirjoineen on toimitettu
lautakunnalle keskimddrin kuukauden
kuluessa ldhetteen saapumisesta.

Asiain ratkaisemiseen kulunut ai.ka
on edelleen onnistuttu pitdmddn varsin
kohtuullisena. Asiat ratkaistaan keski-
mddrin kolmen kuukauden kuluessa
valituksen saapumisesta.

Lautakunta on joutunut uutena asia-
ryhmdnH kdsittelemddn perhe-eldke-
asioita, joiden lukumddrd varsinkin ker-
tomusvuoden viimeisind kuukausina on
kasvanut huomattavasti.

Kdsiteltiiviit asiat jaetaan kahteen
ryhmddn; lainopillisiin ja liiiikeopilli-
siin, joita on noin 40 prosenttia kaikista
jutuista. Kdsiteltdessd asiaa, jonka rat-
kaiseminen olennaisesti riippuu lddke-
tieteellisestd kysymyksestd, tulee yhden
saapuvilla olevan jdsenen olla lddkdri.
Ndin ollen lautakunnan lddkdrijdsenet

joutuvat osallistumaan tyciskentelyyn
hyvin huomattavassa mddrin. Kiisitelth-
vdt lddketieteelliset kysymykset liitty-
vdt pddasiassa seuraaviin kolmeen tau-
tiryhmddn: 1. verenkiertoelinten taudit,
2. tuki- ja liikuntaelinten taudit ja 3.

mielisairaudet seka niitd sivuavat sai-
raustilat. Mutta kuten sanottu, tamd on
vain karkea arvio, myds muita sairauk-
sia esiintyy melkoisesti.

Kdsitelthessa vaikeata kysymystd
lautakunta joutuu usein toteamaan, ettd
eldkelaitoksen esittdmd aineisto on
puutteellinen. Tdlltjin joudutaan hank-
kimaan lisdselvitystd ja ratkaisu viivds-
tyy. Viime aikoina on tHmdn asian suh-
teen ollut havaittavissa myijnteistd ke-
hitystii. Eldkelaitokset ovat oma-aloit-
teisesti ryhtyneet hankkimaan valituk-
sen johdosta lisdselvitysta, joka sitten
on lausunnon ohella toimitettu lauta-
kunnalle. On toivottavaa, ettd tdmd me-
nettely yleistyy.
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Avustrrskassoien Yhdislys
toirninut 25 vuotla
Avustuskassalain alaisten avustuskas-
sojen lakisddteinen keskuselin Avustus-
kassojen Yhdistys vietti toukokuun 18.
pdivdnd 25-vuotisjuhlaa. Yhdistykseen
kuuluu 311 avustuskassaa, joiden yh-
teinen jdsenmddrd on n. 300 000. Suuritr
osa kassoista on sairausavustuskassoja.
Eldkekassoja on 32, ja TEL:n mukaista
toimintaa harjoittaa 10 kassaa. Kaik-
kien kassojen korvaussuoritukset v.
1966 pidttyessd olivat yli 58 milj.
markkaa.

Avustuskassojen Yhdistyksen val-
tuuskunnan puheenjohtajana on koe-
kiiyttiijii Hugo Liimatainen, hal-
lituksen puheenjohtajana kassanhoitaja
Yrjci Salo ja yhdistyksen toiminnan-
johtajana hallinto-opin kandidaatti
OIli Simoinen.

Yhdistyksen juhlassa piti juhlapu-
heen sosiaaliministeri A-L. Tiekso.
Eldketurvakeskuksen onnittelut esitti
toim. joht. Markku Kaikkonen.

syttiin ja hallitukselle myiinnettiin tili-
ja vastuuvapaus. Sddnttjmddrdisten
asioiden jdlkeen toimitusjohtaja Mark-
ku Kaikkonen selosti Eldketurva-
keskuksen toiminnan tulevaisuuden nd-
kymid.

Toimintakertomusta on selostettu juI-
kisuudessa ja sitii on painettuna saata-
vana Eldketurvakeskuksesta.

Eduslaiislon kev6tkokous
Eldketurvakeskuksen edustajiston ke-
vdtkokous pidettiin huhtikuun 29. pn6.
Kokouksen puheenjohtajana toimi toi-
mitusjohtaja J. E. Niemi.

Edustajistolle esitettiin hallituksen
kertomus Eldketurvakeskuksen toimin-
nasta vuonna 1967 ja laitoksen tilinpiiii-
tijs sekd tilintarkastaj ien lausunto.
Toimintakertomus ja tilinpiiiit<is hyvdk-

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 7,/68 kiisitteli LEL 5

$:n 2 momentin mukaisen valtiolle suo-
ritettavan pddoma-arvon laskuperus-
teiden tdydentdmistd. Yleiskirie iaet-
tiin TEL:n ja LEL:n mukaista toimin-
taa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 8/68 koski erdiden yh-
teisesti kustannettavien eldkemenojen
mddrddmistd. Se jaettiin tytintekijAin
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.
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Ennakkotieloia ly6elEkkeen saaiista
3t. 3. 196A

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntdmien 31. 3. 1968 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Vanhuuseliikkeet

El5kkeen mydntAjii

Tyiikyvyttiimyyselikkeet
I{eskimddr. el6ke mk/kk
Miehet Kaikki

ElAkekassat
ElAkesiidtitit

105
t26
132

154
170
193

TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset

16
98

19 813 8 741 28 554

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseliikkeet
Eldkkeensaajia Keskimddr. el5ke mk/kk

ElHkkeen mytjntdjA
KaikkiMiehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset

Eldkekassat
Eliikesiiiititit

L 124
5 207

11 965
1 319
3 125

26 047
2 443
B 332

205
237
236

106
122
722

175
193

LEL-elAkelaitokset
20 4t3
17 539

16 409
r 471 19 010

15
93 67 91

17 880 558 4237 952

Lisaksi edellisiste sai TEL-liseelekette 393 vanhuuselekkeensaajaa keskimeerin 392 mklkk ja 255
tytikyvyttdmyyselSkkeensaajaa keskimeerin 287 mk/kk.

II Perhe-eldkkeet

8 963
r0 850

16 ?r0
11 844

111
7t

1 970
1 341

7 747
994

207
100

2 420
6

Edellisiin keskimeeriin siseltymattomien, TEL-lisaetujen mukaisten perhe-elekkeiden lukumaere oli
225 ja keskimeere 411 mk/kk. Lisaetujen mukaista perhe-eldkette sai 216 leskee ia 252 lasta.

Eldkkeensaajia Keskimddr. eliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Kaikki

ElSkekassat
EliikesiiAtitit

647
3 201

713
1 805

I
5

360
006

245 118
115

179
194

T 220
B1

109
59

172
BOLEL-eliikelaitokset 6 689 477 7 166

I 27 278 i69 107 148

Miehet Naiset

ElSkkeensaajia

Yhteensd Naiset
Eldkkeen mydnt5jii

480
477

5 82i
606

1 320

12 301
I 083
3 32ti

198
226
2322 006

149 106

'acLi nElakk.
lukum. Lesket Lapset

Eldkkeen mydntHjii

1 931
150
584

169
227
183

1 832
132
567

1 517
l2r
332

Eldkkeensaajia

253
899

Yht.
eliike

mk/kk

2 665
1 120

175
B2

2 531
1 079

Eldkevakuutusyhtitit
Eliikekassat
Eliikesddticit
TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset

3 785 148 | 3 610 3 311Kaikki tyrielAkelaitokset
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Kaikki tyrieliikelaitokset . 18 139

ElSkevakuutusyhtidt

Kaikki tycieliikelaitokset 136

110 I ti8

Kaikki tydelakelaitokset 158 107



English Srrnrrrraries

The stabilisation programme antl
employment pensions

(Leading article)

The economico-political talks of the past
winter and spring in Finland led to the
conclusion of the "Liinamaa Agreement"
and an Emergency Economic Powers Act
which foresees fairly comprehensive regu-
lation of the income and expenditure of the
different sectors of the population. Unfor-
tunately, the strict austerity Budget will
also affect pensions and the pensioners.
However, it is gratifying to note that index
protection of pensions will be maintained
and that an endeavour will be made to
right some of the failings in pension pro-
tection.

It is proposed that the TEL (Pension Act
for Wage Earners and Salaried Employees)
and LEL (Pension Act for Seasonal Work-

ers) pensions shall be raised for those born
prior to 1919: the pension target for persons
under a contract of employment for the
total period of validity of the acts will be
on the whole 22 per cent of the pay. The
pensions already being paid, both old age,
disability and survivors'pensions are to be
changed accordingly. This increase and the
age class increases in pensions from the
beginning of 1965 wiII raise especially the
small pensions of the older age classes in
the transitional period and thus speed up
the implementation of the system.

Another improvement planned for em-
ployment pensions is to remedy the draw-
back of unemployment interrupting the
accumulation of pension protection in our
country. It is proposed that the employ-
ment pension acts be amended to allow
pension protection to accumulate also for
the period during which an employee is in
receipt of unemployment assistance from
an unemployment fund.
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The Finnish employment pension system
has been amended as a result of negotia-
tions between the labour market organisa-
tions. The present agreement shows again
that it is not always rational to aim at
labour market equilibrium by wage policy
methods. The solution reached implies an
endeavour to achieve a solidary pension
policy, for the amendments proposed will
in fact benefit persons who through no
fault of their own receive or would receive
in time a smaller pension than the others.
Pension policy has also been seen as a part
of the present-day stabilisation policy.

Stuity of pension age in three
occupational spheres
(Article on pp. 5-6)
The study of pension age continues in
occupational branches coming within the
employment pension system. The study is
now being conducted in various enterprises
of the basic metal industry, mining in-
dustry, and sales outlets in different parts
of Finland. Interviews in accordance with
controlled plans of study wiII probably be
completed for these branches by autumn
1968, whereupon the material will be
electronic data processed. These interviews
comprise a total of about 2,000 older per-
sons in various posts.

Credit insurance activity in 1967

(Article on pp. 7-B)
The total credit insurance portfolio of the
Central Pension Security Institute consists
chiefly of the credit-insured loans of all
employment pension establishments and
the TEL (Pension Act for 'Wage Earners
and Salaried Employees) risk deficits of
pension foundations. The total credit in-
surance portfolio at the end of 1967 was
623 million marks, of which 312 million
marks was covered by guarantees to the
Central Pension Security Institute or by
property. The net insurance stock was thus
311 million marks. The increase on the sum
at the beginning of the year was 44 per
cent for the entire portfolio and 46 per cent
for the net portfolio. The credit insurance
bases were changed during the year. The
present minimum premium is 0.4 per cent.
the credit insurance premium income in
196? was 3.6 million marks. The insurance
lund of credit insurance at the end of the
year was 14.7 million marks.

The scope of the employment pension
system is expaniling
(Page 9)

Under the new farming income tax act, if
a member of a farming family does paid
work on the home farm, the wages paid
are deductible from the income of the farm
for income tax purposes. Advance tax and
the social security premium must be with-
held from the wage paid. As the family
member has worked for pay, it follows that
the farmer must also contribute his in-
surance premium under the employment
pension acts. It is common in practice for
no wage to be paid to a family member, the
work being done on the principle of
familiar privilege, and in such cases the
employment pension act is not applicable.
An employment pension premium is pay-
able only on wages subject to advance tax
withholding. A family member employed
on the farm must be insured with an agri-
cultural employment pension fund which is
responsible for seasonal contracts of em-
ployment unless the pension protection is
otherwise organised on a permanent
contract of employment basis.

New pension committee
(Page 10)

The Government appointed a fairly large
committee on May 10 to study the draw-
backs of the present pension systems. The
committee's main brief is to consider the
achievement of improvements that will
ensure the subsistence of those who are
now in the most difficult position and the
just development of the pension protection
of different population groups. The com-
mittee is instructed to prepare a plan of
urgent changes to be implemented in the
near future and a separate plan for the
subsequent development of pension pro-
tection. The committee's terms of reference
also include study of the administration of
the present pension systems and its further
co-ordination.

Investment activity of the LEL
funds
(Article on pp. 11-14)

One of the tasks of the pension institutions,
which are charged with the enforcement of
the Pension Act For Seasonal Workers
(LEL) is investment of the LEL funds that
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are not required Ior immediate payment of
pensions and administrative costs. The
employer pays the insurancc premiums
monthly in arrears and the accumulated
funds are used solely for investment lend-
ing. The investment of funds is governed
by law; the sums contributed by the em-
ployers must be channelled back into the
occupational branch from which they were
collected. The funds must be invested
primarily in productive prcjects in the
branch in question, with due regard to
security, yield and the liquidity ratio of
the lund. There is some difference also in
the bases for making the loans in the
various occupational branches. It is fairly
common for the insurance premiums paid
tc be taken into consideration here. The
investment capital of the funds is distri-
buted between bonds and investment loans.
Employment pension funds together with
the other pension establishments of the em-
ployment pension system have subscribed
to the State employment loan for the con-
struction of new power plants in North and
East Finland. The distribution of the Ioans
by the term of issue and the purpose is
different in the different funds. The loan
terms concur with those generally applied
in the country. The interest was generally
7-71/z per cent until December 1967. Since
then it has mostly been lYz per cent on
Iong-term loans. In appraising the security
of the loan guarantees, attention is paid to
preservation of the real value of the invest-
ments. If the guarantee does not meet
certain statutory requirements, an invest-
ment credit insurance must be taken out
for the investment with the Central Pen-
sion Security Institute.

126,000 register extracts sent to employees
(Article on pp. 15-16)

An employee is entitled to obtain from the
Central Pension Security Institute infor-
mation concerning his pension right under
the employment pensions acts. This is given
in the form of a register extract. The aim
is to encourage as many employees as
possible to request a register extract and,
thus, check his/her pension security. Appli-
cation cards are available at the branch
offices of all financial institutions and at
post offices. By the end of May 1968, a
register extract had been sent to 126,000
employees. The register extract service
commenced at the beginning of 196?.

Activity of the Pensions Board in 1967
(Article on pp. 17-18)
The Pensions Board handled 1,044 appeals
in 1967, compared with 924 in 1966. A total
of 1,001 cases were settled in 1967, 840 in
1966. The number of appeals increased by
about 13 per cent and the number of
settlements by c. 19 per cent compared
with 1966.

The table on page 20

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the first quarter of 1968.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.
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Basic leatunes ol Finlancl's pensions
systerns

1. Development of the pensions systems
A national pensions systcm 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
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 onJuly 1, 1962, covers wage and salary
earners with the exception of civil ser-
vants, local government officers and sea-
men, who have long had their own special
systems.

2. The national pensions system

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

According to the larv, old age support is
paid to single women aged 60-64; pro-
vision is made for a funeral gtant.

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 arc jointly def-
rayed by the insured persons, employers,
the State and local authorities.

The system is aclministered by thc Na-
tional Pcnsion Institute, which is subordi-
nate to Parliamcnt.

3. The employment pensions system
The system is bascd 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 emp'loyed 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 underthe acts consists of old age, invalidi y
and survivor pensions. The regulations
concerning the survivor pension entered
into force on January 1, 196?. The system
covers cases of death occurring after this
date.

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

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

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

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 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive the pension, if she has a dependent
child wl-ro is entitled to the survivor pen-
sion; the paying of the pension will continue
even if the child's entiUement to the
pension would cease. The pension rvill be
payable to the widow until her death. The
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paying of survivor pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a
Iump-sum equal to the amount of two
years' pension.

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

The size of the pension is governed under
both acts by the wages paid and the periodof service eompleted. Earned entitlementto a pension benefit continues when thejob is changed or when the employec ceases
to work.

The sizc of the old age pension is
calculated as a percentage, equal to the
number of years of service, of the wage
or salary. The wage or salary is the average
annual earnings of the best two years of
the last four years of work. For seasonal
workers the wage is the average of all pay
received during the years employed.The rate of pension accumulation isgreater than the above for the older agegroups, born in 1916-1892, and grows in
accordance with the year of birth.

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

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

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

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

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

The employer may provide for his
employees additional voluntary benefits,

creating even better pension benefits thanthe minimum level guaranteed by law.
Benefits that come into question here in-
clude a higher pension and funeral grant.
Employees gen,erally participate in the
costs of such additional benefits.

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

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 localgovernments and associations of com-
munes. The Local Government Pensions
Authority was founded for the administra-
tion of the system.

The persons covered by the Seamen's
Pension Act receive old age, invalidity and
survivor pensions and funeral grants. The
insured and the employers jointly pay the
contributions approved by the Ministry ofSocial Affairs. The State also participates
in the financing of the system. The syttemis administered by the Seamen,s pension
Fund.
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5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.6 million
(1964), of which 2.0 million are gainfully
employed. OI the gainfully 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-
ployed 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-f 7
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more I per cent. Five per
cent of the 18-64-year-old population are
disabled. OId persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. ll per
cent of the total population.

TYOELAKE on tilattavissa rrun. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki
Vuosikerran (tf.-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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