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NykynEkyrniE
Eldkekysymys,tH kohtaan tunnettu kiinnostus kuvastuu selvdsti
nykyhetken poliittisessa keskustelussa. Edessdmme onkin useita tdr-
keitd ratkaisuja. Suurin paikkaustehtdvd on edelleen yrittiijien
eldketurvan jirjestdminen.

Kansaneldkejdrjestelmiimme on toistaiseksi yleisen elHketurvan
merkityksellisin tekijd, maksaahan se vuosittain eldkkeitd n. 1 000
milj. mk. Kansaneldkkeiden muuttaminen tasaeldkelinjalle merkit-
sisi eldkkeiden nousua ainoastaan niille, jotka nykyisin saavat
vajaata kansaneldkettii eli joilla siis on sen Iistiksi muutakin tuloa
ja omaisuutta. Tdmii linja merkitsisi vuotuisina lisdkustannuksina
200 milj. markkaa. Tuloharkintalinjan mukaan varat sitd vastoin
ohjattaisiin sinne, missd tuen tarve on suurin, ja ndin menetellen
voitaisiin jo 50 milj. mk:n lisdkustannuksilla vuodessa korottaa
kansaneldke kalleusryhmittiiin 275-220 markkaan kuukaudessa.
On ymmlrrettdvdd, ettd palkansaajain jdrjesttit ovat olleet lShinnii
tuloharkintalinjan kannalla.

Yleisen perhe-eldkejdrjestelm5n aikaansaamista on pidetty kii-
reellisend, ja hallitus on jo antanut siitii eduskunnalle esityksen,
jonka kustannukset olisivat n. 80 milj. mk vuod,essa. Esityksen
mukainen ratkaisu jdttiiisi kuitenkin edelleen eltikkeettd yli 20 000
lapsetonta vdhdvaraista lesked. Jos leskeneliikkeisiin sovellettaisiin
samaa tuloharkintaa kuin nykyisissd kansanelhkkeissd, voitaisiin
kokonaiskustannuksia lis[iimtittd antaa eldke mytis ndille lapsetto-
mille leskille. Valtion nykyisen, osittain vanhentuneen ja vain
viran- ja toimenhaltijoita koskevan perhe-eldkejdrjestelmdn uudis-
tamisesta on valtioneuvosto tammikuun lopulla saanut toimikunnan
ehdotuksen.

Tytieltikejiirjestelmdn tarjoama eldketurva on lukijoille tuttu.
Tiillii hetkelld se maksaa el[kkeitd n. 100 milj. mk vuodessa, ja
mddrd kasvaa nopeasti. Jdrjestelmdii kehitettiiessd olisi mahdolli-
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suuksien mukaan pyritteve korottamaan vanhempien ikdluokkien
eliikkeitii ja nopeuttamaan jdrjestelmdn voimaantuloa.

Viljelijiviiesttin ja muiden omaa tycithdn tekevien elaketurvan
jdrjestdmisestd valmistui noin vuosi sitten ns. Tenhidldn komitean
mietintd, mutta sen jdlkeen asian suhteen on vallinnut hiljaisuus,
eriiden yritttijiipiirien viimeaikaisia kiirehtivid mielenilmauksia
lukuun ottamatta. Suurimpana esteend ratkaisulle on kysymys siitd,
kuka viljelijdvHesttin eldkkeet kustantaa. Kokonaan ilman juikisen
rahoituksen apua asiaa tuskin voidaan hoitaa.

Kun maksettujen eldkkeiden mddrd Suomessa on kymmenessS
vuodessa kasvanut reaaliarvoltaan kaksinkertaiseksi ja tyiituloeliik-
keiden piiriin kuuluvat jo kaikki muut kansalaispiirit paitsi yrittd-
jdt, voidaan sanoa elaketurvan mei1l6 kehittyneen viime vuosina
erittdin nopeasti. Maksettujen eld,kkeiden mdd,rd nousee jo n. 1 750

milj. markkaan vuodessa e1i yli 7 ,L:iin nettokansantulosta. Jatko
ja vastainen suunta on harkittava huolellisesti. Yleistd sosiaalitur-
vaa kehitettaessa on pidettiivd silmalld kustannuksia ja erityisesti
sitd, ettd emme samalla heikenna kansantaloutemme kasvumahdol-
lisuuksia. ElSkepolitiikan tulevaisuudenpiirustuksiin tuonee hyd-
dyllistii lisdaineistoa se tutkimus suomen kansan elaketurvasta,
mika kansaneidkelaitoksen ja Eldketurvakeskuksen yhteiselld kus-
tannuksella valmistuu ldhiaikoina.
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HEIKKI VARHO

Oy Tietokonepalvelu Ab
ElEikelu rvakesku ksen tietoienk5sittelyn
hoitaiana

N yfyaitaiseen sosiaaliturvajirjestel-
mddn kuuluu oleellisena osana tietojen
tehokas kiisittely. Ty<ieltikejdrjestel-
md.ss6. on khsi,teltdvien tietojen mddrd
varsin suuri ja lis[ksi tietoja tarvitaan
usein vasta pitkiin ajan kuluttua niiden
syntymisestd, esimerkiksi tytintekijiin
siirtyessd eldkkeelle. Tiimd kaikki aset-
taa tietojenkisi,ttelylle suuria vaati-
muksia, joista tdrkeimmdt ovat nopeus
ja virheetttimyys. Nykyaikaiset tietoko-
neet ja autornaattinen tietojenktisittely
muodostavat tllltiin korvaamattoman
apuvSlineen tytieliikejdrjestelmdd to-
teutettaessa.

Oy Tietokonepalvelu Ab

Elbketurvakeskuksen automaattista tie-
tojenkisittelyd on alusta alkaen hoita-
nut erillinen osakeyhtici Oy Tietokone-

palvelu Ab. Yhtitj perustettiin v. 1961
TEL:n sddtdmiben jdlkeen, ja yhtitin
osakkaina ovat bHketurvakeskus sekd
neljd vakuutusyhtititii. Erityisen tieto-
jenkisittely-yh'titin perustamisen tar-
koituksena on ollut tehokkaan, kaikille
osapuolille taloudellisen tietoj enkdsitte-
lyorganisaation luominen.

Tietoj enkiisittely j iirj estelmiin
piiiipiirteet

Eldketurvakeskuksen automaattinen
tietoj enkdsittely keskittyy tdllii hetkellti
koko tytieldkejiirjestelmdd koskevan
ty6suhderekisterin hoitoon. Rekisteri,
jota pidetddn kaikista TEL:n ja LEL:n
alaisista tytintekijtiistd, ktisittdd talla
hetkelld noin 1 900 000 ty6ntekijii?i. Re-
kisterid pidetiiiin magneettinauhoilla.
Jokarisesta tycintekij iistd talletetaan hen-
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Nd,kymd livistysosastolta.

kilcitiedot sekd tiedot TEl-tydsuhteista
ja LEl-ansioista.

Rekisterin tarkoituksena on pitdd kir-
jaa kaikista tytintekijiin eldkkeeseen
vaikuttavista tiedoista, jotta eldkelaitos
voisi elhketapahtuman sattuessa tdstd
rekisteristi saatavien tietojen perusteel-
la miiiirdtii eldkkeen nopeasti ja vir-
heetttimiisti. Samalla rekisteri tarjoaa
mahdollisuuden tytjeliikejiiriestelmdd
koskevien tutkimusten suorittamiseen
ja tarvittavien tilastojen saamiseen tyti-
eldkejdrjestelmdst6. Mytis tydntekijiillii
on mahdollisuus saada rekisteristd tie-
toja eldketurvansa kehittymisestd sekd
kontrolloida, ettd tyd,nantaja on tehnyt
hdnt6 koskevat ilmoitukset virhee,ttti-
mdsti.

Tictojenkdsittelyjdrjestelmln hoito

Suunnittelu ja ohjelmointi
Automaattisessa tietojenkdsittelyssd
muodostavat suunnittelu- ja ohjelmoin-
tityii erittiiin tdrkehn osan. Tietokone
suorittaa sille annetut tehtiiviit virheet-
tijmdsti ja suurella nopeudella annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. Ndmd ohjeet
on koneelle annettava yksityiskohtai-
sesti sen ymmdrtdmhssa muodossa. Td-
ten jokainen tietokoneen suorittama
tytivaihe on tarkasti suunniteltava ja
sitten ohjelmoitava koneen kielelle.

Tyiisuhderekisteriin tulee erj.ttdin mo-
nenlaista materiaalia, kuten LEL-an-
sioilmoituksia, TEl-tytisuhteiden alka-
mis- ja pddttymisilmoituksia, erilaisia
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henkil<i- ja muiden tietojen muutos- ja
korjausilmoituksia, eldkelaitosten ja
tytintekijciiden rekisteriotepyyntcijd jne.
Kaiken tdmdn materiaalin kd,sittelyssd
on huolehdittava siitd, ettd ilmoitukset
todella tulevat rekisteriin oikealle hen-
kilcille ja ettii rekisteriin tuleva mate-
riaali tdyttHd tietyt virheettcimyysvaati-
mukset. Tietokonepalvelussa huolehtii
tdstii tycistii erityinen suunnitteluosas-
to, jossa tiillii hetkelld tytiskentelee 25
henkilciii. Vaikka Eldketurvakeskus
mddrddkin tietojenkdsittelyperiaatteet.
edellytetddn mytis Tietokonepalvelun
suunnittelijoilta tietoja paitsi automaat-
tisesta tietojenkdsittelystd mytis tytj-
eldkej 6rjestelmdstd.

Tietojen ldvistys
Ilmoituslomakkeilla tuleva materiaali
joutuu Tietokonepalveluun tullessaan
ensin ld.vistysosastolle, jossa tiedot id-
vistetddn reikdkorteille. Erityisesti
LEL:n suuresta materiaalimiiiiriistd joh-
tuen on ldvistysosasto Suomen suurim-
pia, kdsittden tdlld hetkelld n. 50 hen-
ki16e, joista kuitenkin osa huoiehtii
my<is Tietokonepalvelun muiden osak-
kaiden ldvistystehtdvistd.

Tietokoneistot ja niiden
kiiyttti
Ndkyvimmdn osan Tietokonepalvelua
muodostaa kdytttiosasto tietokonesalei-

Konesali, jossa IBM 1410 ja IBM 1401 tyiiskenteleviit. Etualalla kirjoitusyksikkii, taus-
talla magneettinauhalaitteistot.
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neen. Yhtit n tie okoneisto kiisitti aluksi
kaksi tietokonetta, IBM 1410 ja IBM
1401. 1410 on varustettu 10:ll5 mag-
neettinauhayksiktillii, joista neljdd voi-
daan kdyttdd myds 1401:n yhteydessd.
Kumpaankin koneeseen kuuluu tisdksi
rivikirjoitin sek6 kortinluku- ja ldvis-
tyslaite. Vuoden 1967 lopulla saa iin
yhti<itin kolmas tietokone IBM 360/40.

Tdmi koneisto on varustettu kahdek-
salla magneettinauha- ja kolmella le-
vymuistiyksiktina, rivikirjoittimella ja
kortinluku ja -ldvistyslaitteella. EI6ke-
turvakeskuksen systeemit tullaan siir-
tdmiihn tiille uudemmalle ja tehok-
kaammalle koneistolle. Yhtitjn kdyttti-
osastolla tytiskentelee tdlld hetkellii 23

herrkiltid.
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KLAUS EKHOLM

Yaku ulu s rrraksu lai nau s

Tytieldkelaitoksiin kertyy erityisesti aI-
kuaikoina varoja, joita ei viilitttimHsti
tarvita eldkkeiden maksamiseen. Jo Ia-
kien valmisteluvaiheessa tytimarkkina-
jdrjesttit totesivat, ettd ndmd varat on
suu,nnattava takaisin niihin piireihin eti
tytinantajiin, jotka maksut suorittavat.
Ndin voidaan tehokkaasti qlvyttdH tuo-
tantoeldmdd. LEL:n tdytdnttitinpanosta
huolehtivien tyti,eldkekassojen sijoitus-
toiminnasta on sdddetty, ettd kassan va-
rat on ensisijaisesti sijoitettava asian-
omaisen alan tuotannollisiin tarkoituk-
siin. LEl-kassojen sijoitustoimintaa on
tarkoitus mytihemmin erikseen selostaa
tdssd lehdessS.

TEL-eldkelaitosten lainaustoiminta
voidaan jakaa kahteen osaan: sijoitus-
lainaus ja vakuutusmaksulainaus. Sijoi-
tuslainaus on rinnastettavissa esim.
pankkien lainaustoimintaan. Tytieliike-
laitokset antavat ,kuitenkin yleensd vain
pitkdaikaisia lainoja.

Vakuutusmaksulainaus, jota aikai-
semmin ytreensd kutsuttiin takaisinlai-
naukseksi, on elH.kevakuutukselle omi-
naista lainaustoimintaa. Sitd tarkastel-
laan seuraavassa eldkevakuutusyhtitii-
den osalta. Kaikissa yhtitiissd noudate-
taan samanlaista jdrjestelmdd.

Kenelld on oikeus vakuutusmaksu-
Iainaukseen?

Jokaisella eld"kevakuutussopimuksen
tehneelld tytinantajalla on periaa'tteessa
lainausoikeus. Tbmd oikeus on alempa-
na mainituin rajoituksin ehdoton.

Aivan pienien lainojen antaminen ai-
heuttaisi suhteettornasti hallintokustan-
nuksia, jotka saattaisivat korottaa va-
kuutusmaksuja. Pienillti lainoilla ei
mytiskddn olisi sanottavaa merkitysti
edes pientyiinantajalle. Tdstd syystd. on
lainoille vahvistettu alaraja, joka tiillii
hetkellti on ensimmeiisen lainattavan
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eran osalta kaikissa tapauksissa 3 000
markkaa.

Lainausoikeutta ei voi siirtdd toiselle
vakuutuksenottajalle. Samaan yhty-
mddn kuuluvilla tycinantajilla on kui-
tenkin, vaikka kukin yritys olisikin teh-
nyt oman vakuutussopimuksen, oikeus
lainata toistensa maksut. Edellii mainit-
tu 3 000 markan alaraja mhdrdytyy tHl-
Itiin maksujen yhteismddrdn perusteella.

Miti maksuja lainaus koskee?

Lainausoikeus koskee TEL:n mukaisen
perusvakuutuksen, lisdvakuutuksen ja
tycinantajavakuutuksen maksuja. Mak-
sut saadaan lainata kokonaisuudessaan.
Jos vakuutussopimus koskee lisdetuva-
kuutusta tai tytinantajavakuutusta,
tytinantaja on ehkd sitoutunut suoritta-
maan kertamaksuja. Mytis ndmd kerta-
maksut saadaan lainata kokonaisuudes-
saan. Edelld mainittua 3 000 markan
alarajaa mddrdttdessd otetaan kaikkien
eri vakuutusten maksut huomioon. Jos
siis tytinantajan maksut vuodelta 1968
ovat perusvakuutuksen osalta 2 500
markkaa ja tycinantajavakuutuksen
osalta 1 000 markkaa, hdn saa lainata
maksujen yhteismddrdn 3 500 markkaa.

Vakuutusmaksulainan ehdot

Lainan ehdot poikkeavat tuntuvasti si-
joituslainojen ehdoista.

Korkoa peritddn kulloinkin voimassa
olevan laskuperustekorkokannan mu-
kaisesti, tiillii hetkelle 5 ,1 :n mukaan.
Laskuperustekorkokannan mukaisen
korkomddrdn vakuutusyhtiiit hyvittiivdt
tytintekijiiin tileille eldkerahastoihin.

Lainaa kuoletetaan vuosittain niin
paljon, ettd koron ja kuoletuksen yh-
teismddrd on l0 16 kulloinkin lainana
olevasta mddrdstd. Niin kauan kuin
korkoprosentti on 5, kuoletuksen mddrd,
on siis myos 5 /6.

Lainaan ei sovelleta indeksiehtoa.
Vakuutusyhtiti ei yleensd voi sanoa

lainaa irti niin kauan kuin vakuuksia
koskevat lainan mydntdmisen edelly-
tykset ovat voimassa ja vakuutuksenot-
taja noudattaa vakuutusmaksulainaso-
pimuksen ehtoja. L,ainanottaja voi sa-
noa lainan irti suoritettavaksi kuuden
kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Lainauksen kdytdnniillinen jiirjestely

a. Yleistd
Lainauksen kdytdnntillinen jdrjestely
on hyvin joustava. Tytinantaja voi jat-
kuvasti lainata kaikki maksunsa. To-
dettakoon erityisesti, ettd aikaisemmin
kdytetty sana "takaisinlainaus" on jos-
sain mddrin aiheuttanut sekaannusta.
Lainausoikeuden kdyttdminen ei suin-
kaan edellytd, ettd tycinantaja ensin
suorittaa kdteiselld maksunsa ja vasta
sitten "takaisinlainaa" suorittamansa
maksut. Jos tycinantaja haluaa v?ilittti-
mdsti lainata maksunsa, mitddn raha-
transaktiota ei siis tapahdu.

Tytinantaja voi menetelld myiis siten,
ettd hdn ensin lainaa maksunsa ja siir-
tyy mycihemmin kdteismaksaj aksi. Mytis
pdinvastainen menettelytapa on mah-
dollinen.

Ty6nantaja, joka aikaisemmin on
suorittanut maksunsa kdteisell6, voi
myiihemmin nostaa maksujen perus-
teella kertyneen rahasto-osuuden mea-
rdn. Nostettava meare on luonnollisesti
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jonkin verran pienempi kuin suoritet-
tujen vakuutusmaksujen mddrd, koska
eldkelaitos tarvitsee mm. eldkkeiden
suorittamista ja kulujaan varten osan
maksusta. Tdllaista taannehtivaa lai-
nausta ei kuitenkaan yleensd voida
aloittaa vdlittcimhsti tycinantajan esitet-
tyii sitii koskevan toivomuksen, koska
vakuutusyhticjlle on varattava riittdv6
aika muualle sijoitettujen varojen ir-
roittamiseen.

b. Vakuudet
Kun tycinantajalla on ehdoton oikeus
lainata maksunsa, on tamen perusteella
joskus tehty sellainen virheellinen pdd-
te1m5, ettd vakuuksia ei tarvita. On
kuitenkin korostettava, ettd tdssd suh-
teessa vakuutusmaksulainat eivdt poik-
kea sijoituslainoista. Vakuusedelly-
tykset ovat kummassakin lainausmuo-
dossa samanlaiset. Yleisimmin kiiytet-
tyjd vakuusmuotoja ovat olleet Ela-
keturvakeskuksen sijoitusluottovakuu-
tus ja pankkitakaus. Sitii vastoin vai-
kuttaa silt[, ettd perinteellinen kiinteis-
tiikiinnitys on jddmdssd syrjddn. Eliike-
turvakeskuksen sijoitusluottovakuutuk-
sen saavuttama suosio perustuu ilmei-
sesti siihen, ettd sitd voidaan kiiyttiiii
vain TEL-varoja lainattaessa. Tytin-
antaja voi siten varata panttejaan ja
muita vakuuksiaan pankkilainojensa ja
muitten vakuutuslainojensa vakuudeksi.

c. L,ainasopimus
Kun vakuuksia koskevat jiirjes,telyt
ovat valmiit, vakuutusyhtiti toimittaa
ty6nantajalle vakuutusmaksulainasopi-
mukset ja lainannostokuitit allekirjoi-
tettavaksi. Kun lainasopimus ja lainan-
nostokuitti palautetaan vakuutusyhtitil-

le, on aina liitettiivli mukaan myijs
kaupparekisterinote tai muu vastaava
rekisterinote sekd yhtitijdrjestys tai
sddnntjt joko alkuperdisind tai valoko-
pioina. Niistd tulee ilmetd, ketkd ovat
oikeutetut yhtitin, yhdistyksen, sddtidn
jne. nimenkirjoittamiseen. Vakuudesta
riippuen saattavat myiis erddt muut
asiakirjat oIIa tarpeellisia.

Kun kaikki lainan antamiseen liitty-
vdt muodollisuudet on tdytetty, laina-
sopimus kuitteine,en allekirjoitettu ja
vakuudet kunnossa, vakuutusyhtiti toi-
mittaa tytinantajalle kuitin, jolla lainaa
vastaava mddrd vakuutusmaksusta kui-
tataan suoritetuksi.

d. Jatkuva lainaus
Jos vakuutuksenottaja haluaa jatku-
vasti lainata maksunsa, on yleensd kdy-
tiinnijllistii menetelld siten, ettd koko
vakuutuskauden maksu lainataan sa-
malla kertaa. Tdmd menettelytapa vd-
hentdd vakuusjdrjestelyihin liittyviiii
tyritd. Vuotuisen lainanlisdyksen mHdrd
on vakuutusmaksujen ja lainanlyhen-
nyksen erotus.

Hyvitys tyiinantajalle, joka ei kiiytl
vakuutusmaksulainausta

Kun vakuutusyhtitit sddnnrinrnukaisesti
perivdt sijoituslainoistaan korkoa 7,5 ,46

ja kun lainat on sidottu indeksiin, tycin-
antaja, joka kdytt!iii takaisinlainaus-
oikeuttaan ja joka joutuu suorittamaan
vakuutusyhtiijlle korkoa vain 5 /6, saa
itse asiassa voitonjakoa. Ellei maksunsa
kd"teiselld suorittanut tyiinantaja myiis-
kin saisi jotakin hyvityst5, hdn joutuisi
huonompaan asemaan kuin lainaaja.
Tdstd syyst[ on mddrdtty, ettd tyd,nan-
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tajalla, joka ei voi kiiyttdd hyvdkseen
takaisinlainausoikeutta tai joka ei sitd
halua kdyttdii ja joka tdstd syysti suo-
rittaa maksunsa kdteiselld, on oikeus
saada ns. kdteisalennusta sosiaaliminis-

teritjn vahvistamien perusteiden mukai-
sesti. Kdteisalennus on nyt 7 /6 vakuu-
tusmaksusta toisesta vakuutusvuodesta
ldhtien. Pienin alennus on kuitenkin 30
markkaa.
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Rva Katri Jylhii ja toim.joht. J. E. Niemi juuri paljastetun muotokuvan diresssi.

Toirn.ioht. Tauno rlylhEin trruotokuvan 1ratiastus
El5ketu Fvakesku ksessa

Eldketurvakeskuksen hallitus, johto ja
vanhimmat toimihenkiltit eri osastoilta
kokoontuivat joulukuun 29. p:nd halli-
tuksen kokoushuoneeseen 6. 2. 196?
kuolleen toimitusjohtaja fil.maisteri
Tauno Jylhiin muotokuvan paljastusti-
Iaisuuteen. Rouva Katri J y lh I ja hti-
nen tyttdrensd Marjaana olivat ldsnd
tilaisuudessa.

Edustajiston puheenjohtaj a, toimitus-
johtaja J. E. Niemi esitti ldmmin-
henkisessd puheessaan toimitusjohtaja
Jylhiin ellmdnkirjan, muistellen hdntd

kansainvdlisesti tunnettuna erikoisalan-
sa ammattimiehend ja tytieltikejdrjes-
telmdn toimeenpanon keskeisend hen-
kiltjnd sekd ihmis,end ja ystdvdnd. Kun
maalausta peittdnyt verho poistettiin,
saatettiin todeta taiteilijan suoriutunee,n
vaikeasta tehtdvdstSSn hyvin. Puhuja
lausuikin tunnustuksensa muotokuvan
maalaajalle taidemaalari Viljo Hur-
m e e I I e, ja luovutti taideteoksen Eld-
keturvakesktrksen haltuun.

Muotokuvan otti vastaan toimitusjoh-
taja Markku Kaikkonen.
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Ty6el Skei Elni eslel rrr 5 n
hallintoelirnel YY. 1968 - l97o

El5ketunvakeskrrksen eduslaiisto

Sosiaaliministeriti on 27. 12. 1967 mdh-
rinnyt kolmivuotiskaudeksi 1968-1970
Eldketurvakeskuksen edustajiston ko-
koonpanon seuraavaksi:

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja, vara-
tuomari Juho Eino Kullervo Niemi
ja hdnen henkildkohtainen varamie-
hensi toimitusjohtaja, filosofian mais-
teri Juho Ensio Mlintylii; vara-
puheenjohtaja: toimitusjohtaja, Iakitie-
teen tohtori Tauno Erland S u o n-
tausta ja hdnen henkiltjkohtainen
varamiehensd sosiaaliministeridn osas-
topiiiillikkii, hallitusneuvos Erkki Ensio
Salonen.

Muut edustajat ja heidiin
henkiliikohtaiset varamiehensd :

Tyiinantajajdrjestiijen edustajat: vuori-
neuvos Erkki Partanen (hdnen va-
ramiehensd vuorineuvos Helge B er g-
h e 11), toimitusjohtaja Johan N y-
kopp (toimitusjohtaja, varatuomari
Stig Herman H 6 s t ti), toimitusjohtaja,
varatuomari Piiiviti H etem iiki (va-
ratoimitusjohtaja, lakitieteen lisen-
siaatti, varatuomari Nils Erik Svart-
s t r ii m), puheenjohtaja, vuorineuvos
Lauri H i e t a n e n (toimitusjohtaja,
eversti Veikko Pesonius), ja Pdii-
johtaja, agronorni Olavi Jaakkola
(agronomi Viljo S i r k i ii).

Tytintekijiijiirjesttijen edustajat: pu-
heenjohtaja Niilo Hiimiil6inen
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(puheenjohtaja Viiintj Kuj anp dd),
puheenjohtaja Erkki Salomaa (kan-
sainvdlisten asiain sihteeri Olavi S a a-
rinen), puheenjohtaja Sulo pent-
til ii (puheenjohtaja Jaakko Viit a-
s a a r i), sihteeri-taloudenhoitaja Olavi
Jdrveld (sihteeri Erkki Lassi-
n e n) ja toimitusjohtaja, valtiotieteen
maisteri Aarne Ilmari Velikangas
(toiminnanjohtaja Kalervo T u u r e).

Eldkevakuutusyhti6iden edustajat:
toimitusjohtaja, filosofian maisteri Lars
PaIm6n (toimitusjohtaja, filosofian
maisteri Hikan Strandell), toimi-
tusjohtaja, lakitieteen lisensiaatti Nils

Erik Ingman (johtaja, varatuomari
Klaus Ekholm) ja johtaja, filosofian
maisteri Veikko Hauru (varatoimi-
tusjohtaja, filosofian tohtori Viljo K e i-
ndnen).

Avustuskassojen edustaja: filosofian
maisteri Artturi Tienari (hallinto-
opin kandidaatti Mikko Haramo).

Eldkesdiititjiden edustaja: varatuo-
mari JarI H o h e n t h a I (hallinto-opin
kandidaatti Olli Simoinen).

Edustajaksi, joka on perehtynyt va-
kuutuslddketieteeseen: professori Eero
Veli Po nt eva (lIdketieteen ja kirur-
gian tohtori Turo Niemi).

ElHkelautakunta
Eldketurvakeskuksen yhteydessd toimi-
van eldkelautakunnan kokoonpanon
sosiaaliministerici mddriisi 28. 18. 196?
seuraavaksi:

Puheenjohtaja:

Sosiaaliministeriiin hallitusneuvos Olof
O j aIa; va.rapuheenjohtaja: vanhempi
oikeussihteeri Erkki Ah on en.

Muut jisenet ja heidiin henkiliikohtaiset
varamiehensA:

KansanelSkelaitoksen osastopddllikkii,
varatuomari Kaarlo Oska,ri Saari
(kansaneldkelaitoksen osastopddllikkti,
varatuomari Olavi Johannes S u i h k o),
sosiaaliministeritin matemaatikko, filo-
sofian kandidaatti Armas Aarre S a v e -
I i u s (filosofian maisteri Kaarlo H o n -
k a), yliliiiikdri, lddketieteen lisensiaatti
Ruben Richard Bjtirkst6n (liidke-
tieteen lisensiaatti Alpo Luppi), yli-
lddkdri, lddketieteen lisensiaatti Erkki
Johannes L ehto s u o (ltiiiketieteen ja

kirurgian tohtori Eero Heikki V a -
lanne).

Tytinantaj ajdrjesttijen ehdottamat j d-
senet: lakitieteen lisensiaatti, varatuo-
mari Nils Erik Svartstrtjm (vara-
tuomari Pertti Justus R i p a t t i), vara-
tuomari Harry Mildh (varatuomari
Kalevi Ilmonen), lakitieteen li-
sensiaatti, varatuomari Tauno Juhani
J a a t e I a (oikeustieteen kandidaatti
Martti Uoti) jaagronomiViljo Sir-
kie (agronomi Erkki Palojbrvi).

Tytintekijdjiirjesttijen ehdottamat jd-
senet: toiminnanjohtaja Matti Henrikki
Kau k o r a n t a (toiminnanjohtaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri yrjti
Veikko Oskari R a i t a), sosiaaliasiain-
sihteeri Kauko Liukkonen (jdrjes-
ttjsihteeri Leo P i i t u I a i n e n), valtio-
tieteen kandidaatti Paavo Hyvti nen
(tytiturvallisuussihteeri Veikko Ka n-
sikas) sekd sihteeri Erkki Lassi-
nen (taloudenhoitaja Esko Honka-
vaara).
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Tyiiet5kekassoien waltuuskunnat ia
lrallitusten Puheeniohtaiat

Elhketurvakeskus on asettanut tycield-
kekassoille valtuuskunnat seuraavaksi
1. 1. 1968 alkaneeksi kolmivuotiskau-
deksi. Valtuuskuntien kokoonpano muo-
dostui seuraavaksi.

Maatalousalan tyiieldkekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: toimi-
tusjohtaja J. E. Niemi, varapuheen-
johtaja professori Samuli Suomela'

Tyiinantajajiirjestijjii edustavat jdse-

net: fil.maisteri Nils-6sten Gro te n-
f e I t (hhnen varamiehenddn maanvilj '

neuvos Iivo AntiIa), talousneuvos
Arvo L aut o nen (maanviljelijii Paa-
vo Hietalahti), agronomi Martti
Posti (maanvilj. Pekka faala),
kauppapuutarhuri Kalle S ipil ii (agr'
Hemming Fr a n k e nheu s er), agro-
nomi Pehr Tammelander (talous-
neuvos Yrjti Ko r ho ne n).

Valtiota edustava jdsen: dipl.ins' Antti
S. Verdvdinen (diPl.ins. SePPo I'
Kokkinen).

Tytintekiiiijdrjesttjjii edustavat jdse-

net: maataloustydmies Viiintj S av e1a
(sekatytimies Kalle T u o m i n e n) puu-
tarhatydntekijii Aune L aht i (puutar-
hatyiintekijii Raiti L e h t o), maata-
loustytimies Lauri S a 1o (sekatytimies
Paavo Kirvesoj a), turvetYtimies
Vdinti Vesala (turvetytimies Eino
KuIt a ne n), autonkuliettaja Eino
Hyttinen (maatYiimies Veikko
Lehtonen) ia Pddsihteeri Ahti
Er e dr i k s so n (maataloustytjntekijii
Elis S a a r r e).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
Eldlceturvakeskus on samaksi kolmi-
vuotiskaudeksi nimennyt hallitusneu-
vos Torsten Mur6nin ja varapu-
heenjohtajaksi osastopddltikkti Jouko
Sirkesalon.

Metsiialan tyiieldkekassa'

Valtuuskunnan puheenjohtaja: toimi-
tusjohtaja Tauno Angervo, vara-
puheenjohtaja professori Kalle P u t-
kisto.

Tytinantajajhrjesttijii edustavat jase-

net: maat. ja metsat. tohtori Yrjti
Roitto (uittoPdalikkti Tapio Va-
ris), johtaja Mikko Kolehmainen
(metsiipiiiillikkii Mauri Me 1am i e s),
m,etsdneuvos Veikko Mikkola (met-
siiphiillikkti Santeri Sauvo), vuori-
neuvos Aarne Pelkonen (metsd-
piiiillikkti OUi Sarantola) ja met-
saneuvos Kalevi Seppiilii (metsd-
piiiillikkcj ToPi E. Heikkerii)'

Valtiota edustava jhsen: piiiijohtaja
Antero Piha (Ylijohtaja J' E' Arn-
kit).

Tytintekijiijiirjesttijii edustavat jdse-

net: metsdtYdmies Aatto Lindelijf
(tarkastaja Viiintj T i ainen), kirves-
mies AlPo Jokinen (metsdtYtimies
Pauli Pettersson), tarkastaja En-
sio Ikonen (metsdtYdmies Heikki
Ohtonen), lastaaja Arvo Pessi
(uittotytimies Tauno R a ant i) toimit-
sija Teuvo Honkanen (taloudenhoi-
taja Toivo Rekola) ja puheenjohtaja
Olavi Keitele (sihteeri Berndt Jo-
hansson).
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Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimetty fil.maisteri H5kan S i m-
b erg ja varapuheenjohtajaksi metsd-
tieteen tohtori Olli Makkonen.

Rakennusalan tyiieldkekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: toimi-
tusjohtaja Kalervo Peitsalo, va-
rapuheenjohtaja kansliapiiiillikkti Klaus
Hakkdnen.

Tytinantajajiirjestcjjii edustavat jdse-
net: vuorineuvos Ilmari Helanto
(toimitusjohtaja Lauri R eun a 1 a),
teollisuusneuvos Jussi Ketola (joh-
taja Aarre Mattinen), teollisuus-
neuvos P. P. Halonen (teollisuus-
neuvos Martti Ruo I a), dipl.insintitiri
Erkki P a I o h e i m o (dipl.insintitjri
Risto Mussalo) ja toimitusjohtaja
Thure Nyberg (talousneuvos Paavo
Kaires).

Valtiota edustava jiisen: pdiijohtaja
Martti Ni s k al a (rakennusneuvos
Viljo Suvanto).

Tytintekijdjiirjestdjii edustavat jdse-
net: sihteeri Olavi Saarinen (toi-
mitsija Lauri Kirvesniemi), pu-
heenjohtaja Erkki S a Io m a a (kassan-
johtaja Matti Kanerva), sihteeri
Viljo Rajala (toimitsija Veikko Vii-
liranta), asentaja Heikki Rikala
(palkkasihteeri Sulo Koskela), toi-
mitsija Oskari Leskinen (puheen-
johtaja Niilo Ahava) ja puheenjoh-
taja PauI Lindberg (toimitsija SuIo
Ojanen).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimetty vakuutusjohtaja Ilmari K e-

to Ia ja varapuheenjohtajaksi toimi-
tusjohtaja Urpo M. H i 1s k a.

Satama-alan tyiielIkekassa

Valtuuskunnan puheenjohtaja: vakuu-
tusneuvos Helmer Spolander, va-
rapuheenjohtaja toiminnanjohtaja Tau-
no Terds.

Tytinantajajiirjesttijii edustavat jdse-
net: maisteri Sixten Erikson (kap-
teeni Erkki Salonen), toimitusjoh-
taja J. O. Malmstrtjm (merikap-
teeni K. Ginman), konsuli B.
H ac kli n (kauppat. maisteri Erik'Wallin), varatuomari T. SivuIa
(toimitusjohtaja E. L a pp a I ai n e n),
dipl.insiniitiri Pekka P a r t a n e n (kon-
suli Gerhard Eriksso n), met:enkul-
kuneuvos E. Stjernvall (toimitus-
johtaja U. Martin).

Tytintekijiijiirjestiijii edustavat jdse-
net: satamatytimies Ossian Sotka
(satamatytimies L,auri Puu st ine n),
satamaty6mies Vdintj Tani (satama-
tytintekijii Taito Mdke15), piiiiluot-
tamusmies Helge Suikkanen (sa-
tamatytimies Sulo V ii iirt ine n),
satamamies Arvo Nurmi (satamamies
Esko Helander), satamamies Eero
Nummila (satamamies Taisto Ha-
k a la) ja satamamies Kaarlo K i v i-
mdki (satamamies Paavo Kosken-
heiy).

Kassan hallituksen puheenjohtajaksi
on nimetty vanhempi hallitussihteeri
Erkki Miikelii ja varapuheenjohta-
jaksi sosiaalineuvos Toivo V. Tarkka.
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MARTTI HANNIKAINEN

ElSkkeiden rnaksarrrisesla
kertasuonitrrksena

Yleistii

Eldkkeen tarkoituksena on joko tur-
vata edunsaajan toimeentulo tai tukea
sitH eldkkeen lakkaamishetkeen asti.
Niiin ollen on johdonmukaista, ettii
eldke maksetaan kertasuorituksena
vain silloin, kun siitd voidaan olettaa
olevan edunsaajalle itselleen jatkuvan
eldkkeen normaaliin pddttymisajankoh-
taan asti enemmHn hytjtyti kuin mitd
elHkkeestd sellaisenaan tulisi olemaan,
tai silloin kun hoitokustannukset muo-
dostuisivat kohtuuttoman suuriksi
eldkkeen mddrHdn verrattuna.

Kertasuoritukset voidaan jakaa kah-
teen ryhmddn. Ensimmdisen muodosta-
vat ne tapaukset, joissa lain perusteella
eldkkeen sijasta maksetaan kertasuori-
tus aina, tai silloin kun edunsaaja suos-
tuu kertasuoritukseen. Tiillaisia kerta-
suorituksia maksetaan mm. tapaturma-
vakuutuslain, merimiesel6kelain, val-
titjn eldkelain ja tydntekijiiin eldkelain
sekI lyhytaikaisissa tytisuhteissa ole-

vien ty<intekijdin elhkelain piirissS.
Toisen ryhmdn muodostavat ns. har-
kinnanvaraiset kertasuoritukset. Tel-
laisen kertasuorituksen saamiseksi on
esitettdvd hyvin perusteltu tarkoitus sen
lisdksi, ettii tietyt ehdottomat edelly-
tykset ovat tHytetyt. Harkinnanvaraisia
kertasuorituksia voidaan maksaa tapa-
turmavakuutus-, sotilasvamma- ja lii-
kennevakuutuslakien piirissd.

Kertasuorituksena maksetaan yleensd
eldkkeen pd5oma-arvoa vastaava sum-
ma. Tdstd poiketen maksetaan tapatur-
mavakuutuslain perusteella my6nnet-
tyjen alle 30 %:n pysyvddn tycikyvyt-
ttimyyteen perustuvien elinkorkojen
kertasuorituksena haitta-asteesta riip-
puva osa vuositytiansiosta. Toisen poik-
keuksen muodostaa uudelleenavioitu-
valle edunsaajana olevalle leskelle
maksettava kertasuoritus. Tiill6in ni-
mittHin Ieskelle maksetaan yleensd
kahden tai kolmen vuoden eldkettd vas-
taava mdHrd kertasuorituksena.
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Mielenkiintoisena seikkana mainitta-
koon, ettii kertasuoritusta ei lueta
vuosituloksi kansaneldkkeen tukiosaa
ja tukilisiiii mddrdttdessd. Sen sijaan
kertasuoritus voi lisdtd omaisuutta ja
taiten mahdollisesti vaikuttaa tukiosan
ja tukilisiin saantioikeuksiin.

Tyiintekijiiin eliikelaki ja
lyhytaikaisissa tyiisuhteissa olevien
tyiintekijiiin eliikelaki

TEL:n ja LEL:n mukaan pienempi kuin
20 mk/kk oleva eldke maksetaan kerta-
suorituksena, jos edunsaaja niin haluaa.
LEL:ssa eldkkeen tdytyy lisdksi olla
suurempi kuin 7,50 mk/kk, jotta elii-
kettd ylipiidnsd maksettaisiin. Tytiky-
vyttiimyyseldke voidaan maksaa kui-
tenkin kertasuorituksena vain silloin,
kun tulevaa palvelusaikaa ei ole luet-
tu eldkkeeseen oikeuttavaksi. I(erta-

suorituksena maksetaan eldkkeen pdd-
oma-arvo. Kuitenkin on huomattava,
ettii tydkyvytttimyyseldkkeen kerta-
suorituksena maksettava paaoma-arvo
lasketaan edunsaajan vanhuuseldke-
ikiidn asti, joten edunsaajan oikeus
vanhuuseldkkeeseen sdilyy. Perusteet,
joiden mukaan kertasuoritus on lasket-
tava, ovat mm. ElSketurvakeskuksen
eldkelaitoksille liihettiimissii yleiskir-
jeissd n:o Ll/67 ia 13/67.

Nykyisin voimassa olevien sdhnntis-
ten mukaan kertasuoritusten markka-
mddrdiset suuruudet vaihtelevat tyti-
kyvytttimyyseldkkeen tapauksessa ku-
van 1 a) mukaisesti ja erdissi perhe-
eldkkeen tapauksissa kuvien 1 b)
(edunsaajana leski) ja 1 c) (edunsaa-
jana leski ja 2 lasta) mukaisesti.
Kuvasta ilmenee, ettii sur.lrin mah-
dollinen kertasuoritus on noin 3 700 mk.
Vertailun vuoksi mainittakoon, ettii

Perhe-elake (eduns. leski
ia 2 lasta)

Ty6kyvytt6mYyselake
1. 7. 1968

kertasuoritus (mk)

Kuva 1

Perhe-elike (eduns. leski)
1. 7. 1968

kertasuoritus (mk) kertasuoritus (mk)

30q)

2@0

10@
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2000

1000

3000

2000

1000
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vanhuuselekkeen suurimmat mahdolli-
set kertasuoritukset ovat 65-vuotiaalla
miehelld noin 2 270 mk ja 65-vuotiaalla
naisella noin 2 700 mk.

Vuoden 1967 alusta voimaan tulleen
perhe-eldkelain mukaan maksetaan
edunsaajana olevalle leskelle hdnen
avioituessaan kahden vuoden kerta-
kaik'kinen eldke. Tiimii kertasuoritus
saattaa joissakin tapauksissa olla jopa
muutamia kymmenidtuhansia mark-
koja. Erikoinen tapaus muodostuu sil-
loin, kun lesken eldke on pienempi kuin
20 mk/kk ja leski aikoo avioitua. Tdl-
liiin htinelld olisi oikeus saada elHk-
keensd pdSoma-arvo kertasuorituksena,
mikd olisi esimerkiksi 40-vuotiaalle
Ieskelle noin 15 kertaa vuoden eldke.
Mutta jos leski ei ennen avioliittoaan
ole vaihtanut eldkettiiiin kertasuorituk-
seen, hHn saa vain kahden vuoden e15k-
keen kertasuorituksena. Ero ndiden
kahden mahdollisuuden vdlilld voi ol1a
jopa 3 200 markkaa.

Mainittakoon, ettii vuonna 1967
TEL:n piirissd maksettiin vanhuus-
eldkkeen kertasuorituksia n. 57 000 mk

Et5kevakuutusyhfiOt
TytirnaFkkinaedrrstusla IisEtSSn

Tytieldkelaitosten Liittoon kuuluvat
eldkevakuutusyhticit ovat phdttdneet
perustaa kuhunkin yhtititin el5keasiain
neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan

ja tytikyvyttdmyyseldkkeen kertasuori-
tuksia n. 17 000 mk.

Yhteenveto

EdeIIii on kdynyt ilmi, ettii kertakaik-
kisena korvauksena jatkuvan korvauk-
sen asemesta suoritetaan yleensd eldk-
keen pddoma-arvo. Eri lakien mukai-
set pHdoma-arvojen Iaskuperusteet
eroavat kuitenkin jonkin verran toisis-
taan. Merkittdvimmdt erot aiheutune-
vat erilaisista korkokannoista ja kuo-
levuusluvuista. Ainakin TEL:n ja
LEL:n osalta voidaan sanoa, ettd kerta-
suorituksena maksettavien peaoma-
arvojen laskuperusteet ovat alhaisen
korkokannan (5 %) ja laskuperuste-
mallin alhaisten kuolevuuslukujen
vuoksi edunsaajalle edulliset.

Lopuksi todettakoon, ettd olisi ehkh
aiheellista tutkia, onko TEL:ssa ja
LEL:ssa nykyisin kertasuorituksen y15-
rajana oleva 20 markan kuukausieldke
sopiva ja voitaisiinko tdmd raja sitoa
esimerkiksi TEL- ja LEl-palkkaindek-
siin.

tehtdvdnd on antaa yhtiiille suosituksia
tyiintekijiiin eldkelain mukaisia tyti-
kyvyttcimyysela'kkeitd koskevissa asiois-
sa. Tdmdn tarkoituksen toteuttamiseksi
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neuvottelukunnat tarkastavat vdhin-
tddn kerran kuukaudessa ja tarpeen
vaatiessa useamminkin yhtiiiissd rat-
kaistut elHketapaukset sopivaksi katsot-
tavassa laajuudessa, antavat lausuntoja
periaatteellista laatua olevista tai raja-
tapausluontoisista kysymyksistd sekd
kuntoutusasioista. Neuvottelukunnat
koostuvat eri tytin,tekijii- ja toimihen-
kiltijHrjesttiistii sekd tyiinantajajdrjes-
t<iistd kutsutuista henkiltiistd, minkd
lisdksi asianomainen yhtiii asettaa neu-
vottelukuntaan puheenjohtajan ja mui-
ta edustajia, kuitenkin niin, etteivdt

Siioitustoirnlnta
Lakisddteistd eldkevakuutusta harjoit-
tavat vakuutusyhtitit pitiviit tdrkednd
tyiillisyyden, kansantulon kasvun ja
maan vaihtotaseen positiivisen kehityk-
sen turvaamista. Voidakseen omalta
osaltaan mahdollisimman tehokkaasti
mytitdvaikuttaa ndiden tavoitteiden
saavuttamiseen ovat elHkevakuutus-
yhti<it hyvdksyneet seuraavat suositus-
ohjeet lainsddtdmdstd eldkevakuutuk-
sesta kertyneiden, yhtitiiden vapaasti
pddtettdvissd olevien varojen sijoitta-
misesta:

Etusija sijoituskohteita valittaessa
annetaan investoinneille, jotka lisii2ivdt
uusia, vakinaisia tytipaikkoja; lisiiiivdt
vientid tai parantavat viennin edelly-
tyksiii; tai merkitsevdt elinkeinotoimin-
nan rationalisoimista ja suomalaisten
yritysten kilpailuaseman parantamista.

Sijoituskohteiden keskindistd tdr-
keysj drj estystd md.{rdttdessd otetaan
huomioon asianomaisen yrityksen kan-
nattavuus.

yhticin ja tycinantajain edustajat yhdes-
sH muodosta enemmistdd.

Neuvottelukuntien avuIla pyritddn
lisddmddn tytieliikejiirjestelmdn osapuo-
Iina olevien tytinantajien ja tydntekijcii-
den vaikutusta tytieliikejdrjestelmdn
kiiytiinntillisessh hoitamisessa ja myiis
varaamaan heiddn edustajiltreen mah-
dollisuus molempien osapuolten eduksi
tehokkaammin seurata jdrjestelmdn
toimintaa.

Eri yhti<iiden hallintoelimissd on Ii-
sdksi useita tytimarkkinaedustajia.

Elhkevakuutusyhtitit voivat harkin-
tansa mukaan rahoittaa myds asunto-
tuotantoa, mm. rakennuttamalla vuok-
ra-asuntoja paikkakunnille, joissa on
puute asunnoista, sekii kiiyttiid varoja
eldkkeensaajien asuntojen rakentami-
seen ja muihin tytielSkevakuutustoi-
mintaan ldheisesti liittyviin sosiaalisiin
tarkoituksiin.

Edellii olevien suositusohjeiden so-
veltamiseksi tulisi lainahakemusasia-
kirjoihin liittaa selvitys lainan kiiyttci-
tarkoituksesta, jota varten suositellaan
kiiytettiiv?iksi erityistI lomaketta. Suo-
situksen mukaan tulisi myiis sellaisille
sijoituskohteille, joista on saatavissa
Teollistamisrahasto Oy:n tai vastaavan
laisen rahoituslaitoksen yritystutki-
mukseen perustuva lausunto, antaa etu-
sija.

Eldkevakuutusyhtiriiden vapaasti si-
joitettavat varat olivat vuoden 1966
pddttyessd 514 milj. mk eli 2,4 /o koko
maan antolainauksesta.
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PEKKA VILJANEN

Yleisii ia ty6elSkelail
IUlielipidekysyrnyksel

Tdmiin lehden kahdessa edellisessd
numerossa on jo esitelty eriiitii tulok-
sia haastattelututkimuksesta, jonka
tarkoituksena on selvittdd tytieldke-
lakien tuntemusta. On selvitetty, miten
yleisti tuntee erditd tytjel6kejdrjestel-
mdn keskeisid yksityiskohtia (Tyiieliike
3/L967 )sekd tarkasteltu niitd tekijtiitii,
joilla on todettu olevan vaikutusta ylei-
stin tytieldketietouden tasoon (Tytjeldke
4/1967). Kdsi116 olevassa artikkelissa
tarkastellaan sitd, minkd merkityksen
ihmiset antavat tytieldkelaeille toimeen-
tulon turvaajana vanhuuden, tytikyvyt-
ttimyyden tai perheen huoltajan kuole-
man varalta sekd kuinka he suhtautu-
vat maamme tdmdnhetkiseen elHke-
turvaan.

l. Kiisitykset vanhuus- ia
tyiikyvyttiimyyseliikkeen
merkityksestd toimeentulon turvana

Kdsityksid tytieldkkeen merkityksesti
toimeentulon turvaajana koskeva ky-
symys kuului sananmukaisesti seuraa-
vasti: "Kun ajattelette tytintekijiiin
toimeentulon turvaamista vanhana tai
tyiikyvytttimdnd, niin onko tytieliike-
laeilla siind suhteessa merkitystd ja
jos on, niin kuinka paljon?" Vastaa-
jalle annettiin kortilla valmiit vastaus-
vaihtoehdot, jotka vaihtelivat m5irees-
td "hyvin paljon" aina mddreeseen "ei
lainkaan". Koska kysymys oli tiismiil-
leen sama kuin vuonna 1964 suorite-
tussa vastaavanlaisessa tutkimuksessa,
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Taulukko 1. Tytieldkkeiden merkitys toimeentulon turvana. prosenttia.

Ty<ieldkkeet merkitseviit
toimeentulon turvana

Lakien piiriin
kuuluvat

1964 1967

Ulkopuoliset
1964 1967

Kaikki
1964 1967

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vdhdn
Hyvin vdhdn tai ei lain-
kaan .

Ei osaa sanoa
13

L7
12

13

/o

26

42
t4

t2
6

%

37
40
11

10

,,
38
10

%

38
4l
I

%
24
40
11

%

37
4l
10

4
o

5

7

5
dI

Yhteensd 100 100 100 100 100 100

Haastateltuja 453 610 630 385 1083 995

on mahdollista tehdd mytis vertailuja
yleisiin kdsitysten muutoksista kolmen
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tau-
Iukossa 1 on esitetty vastausjakautumat
sekii tyiieldkelakien piiriin kuuluvien
ettd ndiden lakien ulkopuolella olevien
osalta.

Taulukosta t havaitaan ensinndkin
se, ettd tytieliikkeilld katsotaan olevan
varsin suuri merkitys toimeentulon
turvaajana vanhuuden ja tytikyvyttti-
myyden varalta. Mytis on syytd huo-
mata, ettd negatiiviset mielipiteet ovat
vdhentyneet selvdsti siirryttdessd vuo-
desta 1964 vuoteen 1967.

Vuonna 1964 oli tytieldkkeet vihii-
merkityksellisiksi tai kokonaan merki-
tyksetttimiksi katsoneita 23 prosenttia
kaikista; nyt heitd on endd 15 prosent-
tia.

Mielenkiintoisena seikkana mainitta-
koon vield, ettd vuonna 1964 lakien
piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten vas-
tauksissa havaittavissa olleet pienet
eroavuudet ovat ajan mytitd tasoittu-

neet niin, ettd molemmat vastaajaryh-
mdt antavat nyt tytielHkelaeille yhtii
suuren merkityksen. Vuonna 1964 ulko-
puolisten suhtautuminen oli vield hie-
man negatiivisempaa kuin lakien pii-
riin kuuluvien suhtautuminen. Eri-
ikdisten henkiliiiden vastauksia tarkas-
teltaessa voidaan todeta, ettd vanhem-
mat henkiltjt suhtautuvat tytiel6kela-
kien merkitykseen selvdsti mytinteisem-
min kuin nuoret. Erot syntyviit pd[-
asiassa siitii, ettd vanhat asettuvat nuo-
ria useammin kannattamaan mSdrettd:
tytieldkelaeilla merkitystd "hyvin pal-
jon". Tdmdn lisdksi voi todeta, ettd 18

-24 vuotiaat antoivat negatiivisen
vastauksen hieman useammin kuin
45-64-vuotiaat.

Vastaajien tyiieldkelakitietouden voi
taulukon 2 perusteella todeta mytis vai-
kuttavan selvdsti heiddn kdsityksiinsd
tytieliikkeiden merkityksestd toimeen-
tulon turvaajana: tytieldkelakien mer-
kitystd korostavat eniten ne, jotka my6s
tuntevat nAmS lait parhaiten.
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Taulukko 2. TytielHketiedon taso ja kdsitys tytieliikkeiden merkitykseste toimeen-
tulon turvana

Tytieldkkeet merkitsevdt
toimeentulon turvana heikko

Tyiiel5ketiedon taso 1)
kohtalainen hyvA

Hyvin paljon
Melko paljon . .

Melko vdh5n . .

Hyvin vdhdn tai ei lainkaan
Ei osaa sanoa

/o

28
46
11

6
I

%

42

%

46
37
11

4
2

39
9

5

5

Yhteensd 100 100 100

Haastateltuj a 345 o90 235

t) Haastateltujen sijoittumista tiedon tason eri luokkiin on selostettu tdmdn lehden
edellisessd numerossa (Tytieldke 4/1967).

Haastatellun asuinpaikan mukaan
vastauksia tarkasteltaessa voitiin to-
deta, ettd suhtautuminen on laimeinta
lakien piiriin kuuluvien maaseudulla
asuvien keskuudessa, joista ainoastaan
24 prosenttia katsoo tytjeldkelaeilla
olevan "hyvin paljon" merkityst6 toi-
meentulon turvana. Ndidenkdln kes-
kuudessa ei kuitenkaan ole negatiivises-
ti suhtautuvia keskim[5rdist6 enemp55.
KeskimiiiiriiistH vHhemmdn antavat
tytieliikelaeille merkitystd my6s lakien
ulkopuolella olevat kaupungeissa asu-
vat vastaajat. Varsin ylldtt5vdii on, etta
vastaajien sosiaaliryhmHn ei todettu
vaikuttavan heid?in suhtautumiseensa
tyiieldkelakeihin, vaan se on yht6
myiinteisth sekii johtavassa asemassa
olevien ett5 tytiv5est6n keskuudessa.

2. Kiisitykset perhe-eldkkeen
merkityksestd toimeentulon turvana

Yleistin suhtautumista perhe-el5kkeen
merkitykseen selvittdvd kysymys kuu-

lui seuraavasti: "Miten paljon Teiddn
mielestdnne perhe-elbkkeill5 on mer-
kitystii perheiden toimeentulon turva-
na?" TdmH kysymys esitettiin ainoas-
taan niille, jotka aiemmin olivat osoit-
tautuneet tietoisiksi perhe-eldkkeen
olemassaolosta, joten ulkopuolelle jHi
per6ti 54 prosenttia kaikista. Haastatel-
Iuil1e annettiin kortilla samat vastaus-
vaihtoehdot kuin edell5 esitetyssdkin
kysymyksessH.

Kuten edellii kdsitellynkin kysymyk-
sen kohdalla eiv[t tiissHkdln ty6eliike-
lakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolis-
ten vastausjakautumat poikkea juuri
nimeksikS6n toisistaan. Lakien piiriin
kuuluvien keskuudessa sen sijaan
TEl-:lhisten suhtautuminen on selv5sti
myiinteisempHh kuin LEL:liiisten.

Taulukon 3 mukaan naisten suhtau-
tuminen perhe-eldkkeeseen on hieman
positiivisempaa kuin miesten, joskaan
mitddn suuria eroja ei sukupuolten kes-
ken ole havaittavissa-
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Taulukko 3. Kdsitykset perhe-elHkkeen merkityksestd toimeentulon turvana vas-
taajan sukupuolen mukaan. Prosenttia.

Perhe-el6kkeillii merkitystii Miehet Naiset Kaikki

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vdhdn
Hyvin vdhdn tai ei lainkaan
Ei osaa sanoa

%
25

43
22

,l

3

%

32

39
24

2

3

%

29
4l
23

4
3

Yhteensd 100 100 100

Haastateltuja 264 230 494

Varsin mielenkiintoinen on kysymys
siitd, poikkeavatko naimisissa olevien
ja naimattomien henkiltiiden kdsitykset
perhe-eldkkeen merkityksestd toisis-
taan. Tutkimus osoittaa, ettd ndin on
todella asian laita. Naimisissa olevat
antavat perhe-eldkkeille selvdsti suu-
remman merkityksen perheen toimeen-
tulon turvana kuin naimattomat. Myds
ika todettiin vaikuttavaksi tekij?iksi:
vanhemmat henkiltit katsovat perhe-
eldkkeen merkityksen suuremmaksi
kuin nuoret.

Haastateltujen sosiaaliryhmSlld ei
sen sijaan todettu olevan vaikutusta
heiddn kdsityksiinsd perhe-el5kkeen
merkityksest6.

Verrattaessa yleiscin suhtautumista
perhe-eldkkeen ja toisaalta vanhuus-
ja tytikyvytttimyyseldkkeen merkityk-
seen toimeentulon turvaajana, voidaan
todeta, ettd ajallisesti vanhempiin el6-
kelajeihin - siis vanhuus- ja tytikyvyt-
ttimyyseldkkeeseen suhtaudutaan
selvdsti mytinteisemmin kuin uuteen
tulokkaaseen perhe-eldkkeeseen.

3. Suhtautuminen maamme
tdminhetkiseen eldketutvaan

Haastateltujen suhtautumista maamme
tdmdnhetkiseen eldketurvaan pyrittiin
selvittdmddn kahden eri kysymyksen
avulla, joiden perusteella heidiit voitiin
jakaa kolmeen eri ryhmddn: "my6ntei-
sesti", "vdlittdvdsti" ja "kielteisesti"
suhtautuviin. Toisessa ndistd kysymyk-
sistd tiedusteltiin yksinkertaisesti, min-
kdlaiseksi haastatellut katsovat maam-
me tdmdnhetkisen eldketurvan tason.
Kysymys oli ns. avoin kysymys; val-
miita vaihtoehtoja ei annettu. Toisessa
kysymyksessd ndytettiin vastaajille
eriiitli eldketurvaa koskevia lausumia
ja heitii pyydettiin valitsemaan niistd
se, joka parhaiten vastaa heiddn omaa
mielipidettddn.

Mytinteisesti suhtautuviksi luettiin
sellaiset henkiltit, joiden vastaukset
molempiin kysymyksiin kertoivat
mytinteisestd asennoitumisesta. Velitta-
vdsti suhtautuviksi katsottiin ne, jotka
ensinmainittuun kysymykseen antoivat
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positiivispitoisen, mutta jdlkimmdiseen
kysymykseen negatiivisen vastauksen.
Kielteisesti suhtautuviksi katsottiin
Iopulta ne, joiden vastaus molempiin
kysymyksiin oti kielteinen.

Edelll kuvatulla tavalla ryhmitelty-
ni osoittautui vastaajista 42 prosenttia
mytinteisesti, 35 prosenttia viilittHvdsti
ja 23 prosenttia kielteisesti asennoitu-
viksi. I(orostettakoon erityisesti, ettti
esitetty luokittelu ei kysymysten vdhd-
Iukuisuuden vuoksi pysty kovinkaan
tarkasti kertomaan yleistin todellisesta
asennoitumisesta maamme elSketur-
vaan. Se on ymmdrrettdvd ldhinnd ty<j-
vdlineeksi yritettdessd selvittrid, missd
vdestciryhmissd ollaan eldketurvaamme
kohtaan tyytyvdisempiS, missd taas
tyytymiitttimiimpiii kuin muissa ryh-
missd.

Valtaosalla tutkimuksessa kdytetyis-
td taustamuuttujista ei todettu olevan
merkitsevdd vaikutusta vastaajien suh-
tautumiseen maamme eldketurvaan. Se
on samansuuntaista lakien piiriin kuu-
luvien ja ulkopuolisten keskuudessa;

myiiskddn ei vastaajan sukupuolella,
asuinpaikalla tai idlld ole merkittdvdd
vaikutusta heiddn asennoitumiseensa.

Ainoa mukana olleista taustatekijiiis-
ta, jolla todettiin olevan vaikutusta
suhtautumiseen, on haastatellun sosiaa-
liryhmH, kuten alla oleva asetelma tar-
kemmin osoittaa.

Suhtautu-
minen
elAke-

turvaan

Toimihenkiltitja johtavassa
asemassa

olevat
%

Tytjn-
tekijdt

/o

Myiinteinen
Viilittiivi
Kielteinen

Yht. 100 100

Asetelman mukaan tytintekijdviiestt)
on tyytymiitttim[mpdii maamme ta-
miinhetkiseen eldketurvaan kuin toimi-
henkiltjt ja johtavassa asemassa olevat.
Erot asennoitumisessa eivdt kuitenkaan
ole kovin suuria.

38
35
27

49
32
19

to



MUUALLA TUTKITTUA

Sosiaalitunva ia kehilysohielrnat*)

Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys-
politiikka pyrkivdt molemmat listiii-
m65n vdestcin hyvinvointia, vaikka ne
usein ndyttdvdt enemmdn kilpailevan
keskenddn kuin tdydent:ivdn toisiaan.
Ndin on varsinkin kehitysmaissa, joiden
rajoitetut rahavarat asettavat esteitd
kansalaisten taloudellisten vaatimusten
tdyttdmiselle. Ndissi oloissa sosiaalitur-
vaan liittyvdt kehityssuunnitelmat jd-
tetddn helposti vdhemmdlle huomiolle.

Sosiaaliturvaohjelmien yhdistdmistii
kehityssuunnitelmiin on suositeltu mo-
nissa kansainvdlisissd kokouksissa,
mutta suosituksia on noudatettu har-
voin. Usein syynd on ollut se, ettd so-
siaaliturvaohjelmia on vaikea sovittaa
perinteellisiin suunnittelun tavoitteisiin
ja menetelmiin.

Suunnittelun tavoitteissa korostetaan
tavallisesti pddoman muodostusta. So-

*) Paul Fisher: Social security and
development planning: Some issues, Sooial
Security Bulletin 1967/6, ss. 13-25

siaaliturvaohjelmia on varustettu silld
perusteella, ettd ne lisiidvdt kulutusta
ja vdhentdvtit sddstdmistd ja sijoitus-
alttiutta, ja siten ehkdisevdt uuden pdd-
oman muodostumisen. Harkittaessa to-
teuttamiskelpoisinta kehityssuunnitel-
maa pyritddn useimmiten vertaamaan
suunnitelman kustannuksia ja siitd saa-
tavaa hytity?i. Sosiaaliturvaohjelmiin
liittyy se vaikeus, ett6 niiden pdHmiiii-
rdt eivdt ole ilmaistavissa suunnittelun
tavanomaisella, keskeisellti piilimiiiirtillii

- Iisddntynyt tuotanto henked kohti.
Viime vuosina on kuitenkin alettu

yhd enemmdn korostaa, ettd sosiaali-
turvaohjelmien ei tarvitse olla ristirii-
dassa taloudellisten kehityssuunnitel-
mien kanssa, vaan niihin taitavasti ni-
vellettyind sosiaaliturvaohjelmat voivat
jopa auttaa suunnitelmien pddmHdrien
saavuttamista.

Useat kehitysmaat ovat tehokkaasti
pyrkineet parantamaan kansalaistensa
sosiaaliturvaa. Tate osoittaa S€, ettii
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vuoden 1967 alussa maailmassa oli vain
kahdeksan maata, joissa ei ollut min-
kddnlaista sosiaaliturvajtirjestelmiiii.
Teollisuusmaihin verrattuna kehitys-
maiden sosiaaliturva on vield kuitenkin
puutteellinen, mitd osoittavat seuraavat
tiedot.

Vanhin ja lukumddrdisesti yleisin
sosiaaliturvajdrjestelmistd (117 maas-
sa) on tydtapaturmavakuutus. Ttimii
on myds yleisin kehitysmaissa toteu-
tettu sosiaaliturvamuoto. Jonkinlainen
vanhuus-, tycikyvyttiimyys- ja perhe-
eldkejdrjestelmd on 92 maassa, joista
puolet voidaan laskea kehitysmaiksi.
Sairaus- ja ditiysvakuutus on 65 maas-
sa. Tdmdn lisdksi erdiss[ maissa makse-
taan vain joitakin sairausvakuutukseen
kuuluvia e,tuuksia ja 20 maassa pelkds-
tiiiin iiitiysetuuksia. Valtaosa viimelcsi
mainituista on kehitysmaita. Perhe-
avustusjdrjestelmid on 62 maassa, jois-
ta puolet on kehitysmaita. Ty6tt6myys-
etuuksia maksetaan 34 maassa, joista
kehitysmaita on kuusi.

Kehittyneissd maissa ovat muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta kdyttiss[
kaikki mainitut sosiaaliturvamuodot.
Ilmeisesti useimmat kehitysmaat eivdt
vielii pitkiitin aikaan voi tdssd pliiistii
kehittyneiden maiden tasolle. Parhaan
mahdollisen tuloksen saamiseksi tiillai-
sessa tilanteessa on harkittu sitd, mikd
sosiaaliturvajdrjestelmien yhdistelmii
olisi sopivin kullakin taloudellisen ke-
hityksen asteella. Asiasta ei ole kuiten-
kaan pddsty yksimielisyyteen. Etusijan
antaminen tietyille jairjestelmille ei ole
helppoa, koska useimmissa maissa on
tarpeellista turvata kansalaiset kaikkien
sosiaalisten riskien varalta.

Sosiaaliturvaohjelmat eroavat mones-

sa suhteessa muista sosiaalisista kehi-
tysohjelmista. Yksi t5llainen eroavuus
on se, ettd sosiaaiiturva soveltuu varsin
hyvin moniin sosiaalis-taloudellisiin
toimenpiteisiin, joista tdrkeimpid kehi-
tysmaissa on tulojen uudelleenjako.

Monissa kehitysmaissa, varsinkin La-
tinalaisessa Amerikassa, varallisuus on
keskittynyt hyvin harvoihin kdsiin.
Tdllainen tulonjako muodostaa esteen
kehitykselle sekd taloudellisista ettd
poliit isista syistd. Tulojen uudelleen-
jaon pddtavoite on voimistaa tuotanto-
kiihokkeita ja kansakunnan tuotanto-
kykyii. Kehitysmaissa tdmd kuitenkin
edellyttiiisi sitd, ettd tuloeroja supistet-
taisiin. Tdmd merkitsisi ala- ja keski-
tuloluokkiin kuuluvien henkiliiiden
ostovoiman kasvua. Monien talousmies-
ten mielestd tdmd ostovoima kohdistuisi
ennen kaikkea kotimaisiin tuotteisiin.

Yksi keino tulojen uudelleenjakoon
kehitysmaissa ovat sosiaaliturvaohjel-
mat. Nykyisin mycinnetddn yleisesti,
ettd sosiaaliturva on tdrked tekijii riit-
tdmdtttjmien tulojen tiiydentiijiinii ja si-
ten elintason kohottajana. Sosiaalitur-
van ulottuvuudella, etuuksien raken-
teella ja erilaisilla rahoitusmenetelmillri
voidaan luoda halutunsuuntainen ja
-laajuinen tulojen uudelleenjako.

Tulojen uudelleenjako-ongelmat ovat
kehitysmaissa seurausta useimpien so-
siaaliturvajdrjestelmien rajoitetusta
ulottuvuudesta. Esim. vuonna 1960 La-
tinalaisessa Amerikassa sosiaaliturvan
piiriin kuuluvdn vdestijn osuus vaihteli
4 o/o:sta 73 o/o:iin tydikiiisestii vdestijstd
ja | /6:sla 34 0/6:iin koko vdesttjstti.
Vuonna 1959 vain keskimddrin 23 /,
Latinalaisen Amerikan tytiiktiisestii
vHestcistd oli jonkin sosiaaliturvajtirjes-
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telmdn piirissl. Useimmissa tapauksissa
maaseutu oli jdrjestelmien ulkopuolella.
TSllainen kdytiintci luo tilanteen, jossa
tuloja siirretddn "kiiyhimmiltd k<iyhil-
le". Ndin sen vuoksi, ettd ndissd jdrjes-
telmissd klytetty valtion tuki rahoite-
taan kulutustavaroihin kohdistuvilla
veroilla, joihin kdyhd maaseutu osallis-
tuu rasituksen kantamiseen, mutta jdii
ilman etuuksia.

Pddomien niukkuus on tunnusomaista
useimmille kehitysmaille. Sosiaalitur.-
van vakuutusmaksujen rahastoinnin
avulla voidaan, samalla kun lisdtS6n
kansalaisten sosiaalista turvallisuutta,
saada pd6omia, joita ndissd maissa ei
muuten olisi saatavissa. Ndin koo,ttuja
rahavaroja voidaan kiiyttdd talouseld-
miin kehittiimiseen. Tdllii hetkelld on-
kin 42 kehitysmaalla kiiytetrtdvisstiiin
sosialiturvamaksujen avulla koottuja
rahastoja.

Rahastoon hertyvien rahavarojen
kasvu riippuu hyvin monesta eri teki-
jistd. Jos kyseessd on vanhuusvakuu-
tusjdrjestelmdL, voidaan mainita kolrne
piiiitekijdii. Ensinndkin vakuutusmak-
suja yleensai kootaa,n usean vuoden ajan
ennen kuin etuuksia vield aletaan mak-
saa. Kehitysmaissa vd.esttin ikiijakautu-
ma on yleensd sellainen, ettd nuoret
henkiltit muodostavat huomattavan
osan vdestSstd. Tiimiin vuoksi on ndiss6
maissa uuden eldlejiirjestelmd.n tulles-
sa voimaan paljon vakuutusmaksun

suorittajia, mutta vdhein etuuksien saa-
jia. Kolmantena rahaston kasvuun vai-
kuttavana tekijdnii voidaan maini,ta in-
flaatio, jonka vaikutuksesta vakuutus-
maksujen kokonaismddrdt kasvavat,
kun palkat ja niihin perustuvat vakuu-
tusmaksut kohoavat.

Sosiaaliturvarahasrtoihin muodostu-
vien pakollisten sdzisttijen merkitys ke-
hitysprosessille riippuu rahastojen koos-
ta ja niiden kiiyttistii. Varsinkiin kehi-
tysmaiden osalta ei ndistd ole saatavis-
sa tarkkoja tietoja. Monet kehitysmaat
ovat kuite,nkin koonneet melko huo-
mattavia sosiaaliturvarahastoja. Erdis-
sd ndistd maista rahastojen koko ver-
rattuna bruttokansantuotteeseen on
suurempi kuin esim. Ldnsi-Sakassa ja
Yhdysvalloissa.

Sosiaaliturvarahasto j en kdytcistd esiin-
tyy useita toisistaan poikkeavia kdsi-
tyksid riippuen siit6, tarkastellaanko
asiaa valtion, sosiaaliturvajbrjestelmien,
sosiaalipolii ikkojen tai tycimarkkina-
jSrjestiijen ndktikulmasta. Useimmissa
kehitysmaissa rahastot ovat maan hal-
lituksen kdytettdvissd. Ttistti huolimat-
ta niiitH rahastoja ei ole aina sijoitettu
tuottaviin kohteisiin. Monilla tahoilla
onkin alettu vaatia sijoitustoiminnan
siirtdmistd sosiaaliturvalaitoksille. Sa-
malla on esitetty, ettd sijoitustoiminta
pitiiisi ko-ordinoida kansallisten talcius-
ja sosiaalikehityssuunnitelmien kanssa.
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Ennakkolielola ty6el5kkeen saalista
31. t2. 196-7

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mytintdmien 31. 12. 1967 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimHdrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Vanhuuselikkeet

Tyiikyvyttiimyyseld.kkeet

Kaikki

136

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyselikkeet

Eldkekassat
Eliikesiidtitit

1 198
2 947

24 otr
2 236
? 809

1BB

2t4

9B
tt2
113

125

Keskimddr. eldke mk/kk
I(aikki

t47
161
176

97
114
t23

142
155
177
150
89

102
62

155
83

131

Lis5ksl edellisiste sai TEl-liseelekette 34? vanhuuselekkeensaaja keskimearin 356 mk/kk ia 233 tyti-
kyvytt,Omyyselakkeensaaiaa keskimeerin 261 mk/kk.

II Perhe-eliikkeet

Eldkkeen myiintdjd

1 433
723
460

152
201
177

1 371
110
448

LEL-eliikelaitokset

Edeltisiin keskimdariin siseltymatt6mien, TEL-liseetujen mukaisten perhe-elakkeiden tukumeere oli
201 ja keskimeere 405 mk/kk. Liseetujen mukaista perhe-elekette sai 193 leskee ja 234 lasta.
Huom! Taulukon mukaiset eltikkeet nousivat 1. 1. 1968 alkaen palkkaindeksin muutoksen johdosta
noin 8,6 o/0.

Eldkkeensaajia Keskimddr. elAke mk/kk
Miehet Naiset KaikkiYhteensd

5 497
624
6941

1 2
1

4

563,,,
6BB

194
224
215

99
109
105

t52
166
175

TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset

10 658
6 249

7 815
428

18 473
6 677

202
74

101
53

159

Kaikki tydeliikelaitokset | 16 907 B 243 25 150 | 154 9B

Eldkkeensaajia Keskimd:ir. eliike mk/kk
Eldkkeen mycintdjd

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset
tusyhtitit 6 096

440
1 868

5 352
574

| 253

r1 448
1 014
3 121

181
209
214

Eldkekassat
Eliikesddtiiit
TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset

B 404
I 776

179
BB9

15 583
10 665

190
91

103
66

Kaikki ty<ieldkelaitokset | 18 180 8 068 | 26248 137 99

Miehet Naiset
ElSkkeen mytintdjd

Naiset Yhteensd

ElAkkeensaajia

99

Eldkevakuutusyhtiiit
El6kekassat
ElSkesddtitit

1 31135 087
16 02s
19

Kaikki tyiieldkelaitokset 51 145

13 162
1 038
4 862

TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset

74 994
1 31?

34 0s6
t7 342

196
85

134
94

295

1

Lesket Lapset

Eldkkeensaajia
Yht.
,

Keskim.
eldke

mk/kk
Etekk.
lukum.

204

2 016
835

161
lt

5

1 811
2 5232 851 136 2 740

1 523
1 000

1 929
811

Eldkkeen mytjntdjd
Miehet Naiset

ElAkekassat
EliikesAlti<it

7

2

066
598
994

Eldkevakuutusyhtitit

Kaikki tyrieldkelaitokset

I vri"n"t



Sosiaalirninisteni6n pEi5liiksi5
Tukiosan saajien keskimIdriiinen
kansaneldke

LEL:n rajamiiirit

Tycintekijdin eldkelain B g:n 2 momen-
tissa tarkoitettu kansaneldkkeen tuki-
osan saajien keskimddrdistd kansaneld-
kettd vastaava mddrh on 1. 1. 1968 tu-
kien 158 mk/kk.

Rekisteniotteen pyyteiie
oli viirn(E Y. 47 o,o,o-
Vuoden 1967 alusta laajennettuna toi-
miva rekisteriotepalvelu perustuu ty<in-
tekijdlle laissa taattuun oikeuteen saada
ty<iel6kettiiiin koskevia tietoja El5ke-
turvakeskuksen rekisteristd. Tarkistus
on tycintekijdn oman edun mukaista,
silld puutteelliset tai epdtarkat tiedot
saattavat eliikettd haettaessa viivdstyt-
tdd sen mycintdmistd, ja vuosien takaa
on tdllaisia tietoja vield usein vaikea
saada. Eldketurvakeskus onkin suositel-
Iut, ettd TEL-tytisuhteissa tiedustelu
suoritettaisiin aina paikanvaii-rdosta
seuraavan vuoden aikana ja LEL:n pii-
rissd esimerkiksi joka toinen vuosi. Tie-
tojen saanti on pyritty tekemddn mah-

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o L7/67 koski kansanel5k-
keerr uutta keskimddrdd 1. 1. 1968 lu-
kien. Kirje jaettiin tytintekijdin eldke-
lakien mukaista toimintaa harjoitta-
ville eldkelaitoksille.

Lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijdin eldkelain 5 ja 7 g:ssd mai-
nittu 800 markan rajamddrd on edel-
leen 1200 markkaa ja 8 $:ssii mainittu
rajamddrd 7,50 markkaa.

Niimi piiiittikset on annettu 30. 11.
1967.

dollisimman helpoksi ja saatu postitse-
kin tytintekijdlle maksuttomaksi.

Viime vuonna nditd tiedusteluja saa-
pui ElSketurvakeskukselle noin 47 000
kappaletta. Vastauksessa ei ole rajoi-
tuttu ainoastaan luettelemaan rekiste-
riin ilmoitetut tycisuhteet, vaan kysy-
jiille on ilmoitettu myiis joko markka-
tai prosenttimddrdinen eldkelaskelma.
Normaalitapauksissa ote on voitu toi-
vittaa kaikille kahden viikon kuluessa.

Mielenkiinto otepalvelua kohtaan on
vuodenvaihteen jdlkeen paljon vilkas-
tunut. Jo lehtemme painoon menon
aikaan otepyyntcijd oli saapunut enem-
mdn kuin koko vuonna 1967.

Yleiskirje n:o 1/68 koski luottova-
kuutuksen rahastolaskelmaa varten
tarvittavia tietoja. Se jaettiin ty6nteki-
jdin eldkelain mukaista toimintaa har-
joittaville vakuutusyhticjille.
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Yleiskirje n:o 2/68 kiisitteli vastuun-
jakoperusteita vuodelle 1967. I{irje
jaettiin tyiintekijHin eldkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-
toksille.

Yleiskirje n:o 3/68 koski perusteita
valtiolle suoritettavien LEL 5 $:n 2

momentin mukaisten pddoma-arvojen
laskemiseksi. Se .jaettiin tyiintekijdin
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 4/68 sisHlsi tytieldke-

UUSI TIEDOTUSLEHTINEN

Eldketurvakeskuksessa valmistuu par-
haillaan rekisteriotepalvelun apuna
kiiytettdvii tiedotuslehtinen. Siind se1-
vitellddn mm. ketd tycieliikelait koske-
vat, miksi jokin tytisuhde saattaa puut-

kassojen tyiinimikkeille vahvistetut
LEA 5 $:ssd tarkoitetut keskipalkat
vuodeltre 1968. Jakelu tapahtui kaikille
TEL- ja LEL-eldkelaitoksille.
Yleiskirje n:o 5/68 koski eldkkeen-
saajien valvontaa. Se jaettiin kaikille
tyiieliikelakien mukaista toimintaa har-
joittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 6/68 koski eliilejdr-
jestelyn ilmoittamista ja rekistertji-
mistI. Kirje jaettiin TEL:n mukaista
toimintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

tua rekisteristd ja miten puuttuvasta
tytisuhteesta ilmoitetaan. Lehtinen so-
veltuu myiis sellaisenaan jaettavaksi.
Sitd on saatavana Eldketurvakeskuk-
sesta (postittamo).
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English Surtrrrraries
The editorial
(On pages 3-4)
reviews current prospects and notes that
there are several important pension policy
decisions pending. Pension security for the
self-employed people is still the most im-
portant.

About 1,000 milloin marks is paid out
annually in national pensions in Finland.
Conversion of these pensions to the flat-
rate line would raise only the pensions of
those who today receive less than the full
national pension because of their other in-
come or property. This solution would
involve an additional annual expenditure
of 200 million marks. On the other hand,if the funds were directed to where the
need for support is greatest, it would be
possible to raise the present national pen-
sion by 275-220 marks per month at an
additional cost of no more than 50 mil-
lion marks. The wage- earner organisations
advocate the latter alternative.

The government has submitted to Par-
liarnent a bill on a general survivor's pen-
sion which will cost about B0 million marks
per annum. According to the bill, there
would still be over 20,000 widows of small
means or childless widows without a pen-
sion, but if a means test were to be applied
to widow's pensions it would be possible
to grant a pension also to childless widows
without increasing the costs.

An endeavour should be made in deve-
loping the employment pension system to
raise the pensions of the older age classes
and to speed up the application of the
system. The system today pays out c. 100
million marks a year in pensions, and the
sum is growing rapidly.

There has been silence about the
question of pensions for the farming popu-
lation, except for the wishes expressed by
other self-employed that the issue be han-
dled early. The main obstacle is financing.

The pension sum in Finland has doubledin real value in ten years, and everyone
except self-employed is already covered
by the employment pensions system. The
sum of the pensions paid is 1,750 million
marks per annum, i.e. over 7 per cent of
net national income. Further development
and the future trend must be considered
carefully. The growth of the economy must

not be weakened while social security is
being improved. Useful additional mate-rial for plans will probably be obtained
from the study on the pensions security of
the Finnish people. The study, which willbe completed in the near future, was
financed jointly by the National Pensions
Institute and the Central Pension Security
Institute.

Computers in the employment pension
system
(Article on pp. 5-8)
The automatic data processing of the
Central Pension Security Institute has
been done from the outset by a separate
limited company Oy Tietokonepalvelu Ab.It was founded in 1961 by the Central
Pension Security Institute and four in-
surance companies. The automatic data
processing of the Central Pension Security
Institute is concentrated at present onpreparing a contract of employment
register for the employment pension sys-
tem as a whole, writes Mr. Heikki Varho,
managing director of the compa,ny. It
now covers c. 1.9 million employees. The
register is kept on magnetic tapes. Per-
sonal data and all information pertaining
to the pension are recorded for each em-
ployee. The register wiII enable the pen-
sion institute in question to find the infor-
mation needed to settle a pension question
rapidly and correctly. It is also possible
to use the register for various studies and
statistical compilations.

Re-lending insurance premiums
(Article on pp. 9-12)
Funds accumulate in the employment pen-
sion system which are not needed im-
mediately for the payment of pensions,
especially in the early years. Re-chan-
nelling of these funds to the sector that
pays the premiums, i.e. the employers, is
an effective means of stimulating produc-
tion.

The lending business of the TEL (Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
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Employees) pension establishments can be
divided in two parts: investment lending
and insurance premium lending. Employ-
ment pension institutes generally advance
only long-term loans. Every employer who
has made a pension insurance contract is
entitled in principle to borrow, and this
right is absolute. However, the first loan
must be at least 3.000 marks. The bor-
rowing right is not transferable, but
employers of the same company may bor-
row one another's premiums. The pre-
miums may be borrowed in their entirety.It has been estimated that the total loan
may amount to 40 per cent of the total
\^/age biII. The present rate of interest is 5
per cent. The annual repayment including
interest is equal to 10 per cent of the
outstanding loan sum. No index clause is
applied .

The practical arrangements are very
flexible. The employer can borrow all his
premiums continuously. If he has paid all
his premiums in cash, he can, after giving
certain notice, draw on the reserve that
has accumulated on the premiums.

As regards guarantees, there is no
difference from the normal lending prac-
tices of financial institutions. The com-
monest forms of guarantee are credit
insurance granted by the Central Pension
Security Institute and a bank guarantee.
Pledging of real property is falling out of
use.

An employer who does not make use of
his right to borrow is entitled to so-called
cash rebate in accordance with premisses
fixed by the Ministry for Social Affairs.It is today 7 per cent of the insurance
premium from one insurance year to
another. The minimum rebate is 30 marks.

In memory of Mr. Tauno Jylhi
(Page 13)

Mr Tauno Jylh5, first managing director of
the Centra,l Pension Security Institute, died
on February 6, 1967. The management of
the Institute has had his portrait painted.
It was unveiled at the Central Pension
Security Institute on December 29, 1967.
The picture hangs in the board roorn of
the Institute.

Composition of the administrative organs
(Article on pages 14-17)

The cornposition of the administrative
organs in the employment pension system

was to be decided in 1967. Not all the
organs had been finalised in time for in-
clusion in our last issue. The administra-
tive organs are appointed by the Ministry
for Social Affairs and the Central Pension
Se:urity Institute.

Lump-sum payment of pensions
(Article on pp. 18-20)

The employment pension may be paid in
certain cases as a lump sum at one time.
The article discusses these conditions and
the procedure for both pension acts. The
capital value of the pension is generally
paid or.r,t as a lu,mp sum.

New negotiating bodies
(Article on pp 20-21)
Pension insurance companies working
under the TEL (Pension Act for Wage
Earners and Salaried Employees) have
decided to establish a negotiating body in
each company to increase the influence of
the employers and employees on the prac-
tical management of the system. The aim
is to give their representatives a chance
of following the working of the system
more effectively. The negotiating bodies
will make recommendations to the compa-
nies and issue statements concerning inva-
lidity pensions. They will be composed of
representatives of the organisations of
wage earners, salaried employees and
employers, and of the pension insurance
company in question. The ratio will be
such that the representatives of the com-
pany and the employers together are not
in the majority.

Employment pensions and the public
(Article on pp. 22-26)

This article of the series examines the
significance attached by the public to
employment pensions as a means of securi-
ty in old age, against disability or the
death of the family's breadwinner and the
attitude to the present pension security
system in our country. The public's know-
ledge of some essential details of the
employment pension acts (Tyrieliike 3/
1967) and the factors affecting the stan-
dard of information about employment
pensions (Ty<ielSke 4/1967) have been
analysed earlier.
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Seventy eight per cent of the inter-
viewees considered that the employment
pension acts were of very or fairly great
importance for ensuring a livelihood, and
15 per cent held that they have little or
no importance; 7 per cent were unable to
comment. Older interviewees attached
more significance to the employment pen-
sion acts than younger. Those better
acquainted with the acts, too, regarded
them as more important than the persons
who knew little about them. The employ-
ment pension acts are better appreciated
now than they were three years ago.

Regarding attitudes to the current pen-
sion security in Finland, 43 per cent of
the people interviewed took a positive
attitude, 35 per cent a "fairly" positive
and 23 per cent a negative stand.
The table on page 30
shows the number of the recipients of
employment pensions and the size of the
pensions at the turn of the year. The
distribution first shows the types of em-
ployment pension acts separatetry and then
together. The table lists the beneficia,ries
by type of pension and pension institutes.
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Basic lealunes ol Finland's pensions
systerrrs

l. Development of the pensions systems
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
contributory principle was abandoned, and
a flat-rate system was i,ntroduced.

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
JuIy I, 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 incapaci-
tated for work. In connection with these
two pensions, assistance and attendance
supplements are paid to those requiring
continuous assistance and care.

According to the law, old age support is
paid 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 is
a special law for those employed under
short-term contracts (in forestry, agxicul-
ture, construction and dock work). TEL
covers all other employees. Employers too
may elect to subscribe to the system,

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

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

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

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

The survivor's pension is payable to a
widow, provided that she was married to
the employee before he reached the age of
65. A further condition is that the widow
has reached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive the pension, if she has a dependent
child who is entitled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pension will continue
even if the child's entitlement to the
pension would cease. The pension rvill be
payable to the widow until her death. The
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paying of survivor's pension ceases if the
widow remanries, 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 period
of service completed. Earned entitlement
to a pension benefit continues when the
job is changed or when the employee ceases
to work.

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

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older age
groups, born in 1916-189?, and grows in
accordance with the year of birth.

The maximum pension is 42 per cent of
the salary. However, 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 o1d
age pension. Ilowever, 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 the employee re-
ceived or would have been entitled to at
the time of his deattr. If there are at least
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 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 ttre 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
of earlier years and adiusting 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
employees atltlitional voluntarv 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 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
wliom 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-
vi.vor pensions and funeral grants. These
benefits are financed by the State alone.
The administrative organ is the 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 jointly 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.
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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. Od the gainJully employed
4 per cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprisers and family members assisting
them, 9 per cent are State employees, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

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

TY9ELAI(E on tilattavissa mm. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki.
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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Saariston Kirlapaino Oy, H€lsinki 1968


