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Yanhirnpien ikEluokkien
elSkeluFYa
Tyiieldkejiirjestelmdd arvostellaan siitd, ettd ne entiset palkansaajat,
jotka olivat tdyttdneet eldkeidn ennen tytieldkelakien voimaantuloa,
jiiiviit kokonaan jdrjestelmdn ulkopuolelle. Vastaavanlainen kes-
kustelu syntyi, kun sellaiset lesket ja orvot, joiden huoltaja oli
kuollut ennen tdmdn vuoden alkua, jdiviit ilman tytieldkelakien
mukaista perhe-eldkettd. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myds
kysymys siitd, miksi tytieldkkeet eivdt jhrjestelmdn alkuvuosina
ylld tdyteen tavoitetasoon vaan jiiiiviit huomattavastikin sen alle.
Arvosteleva asenne on ymmdrrettdvd, silld jos asiaa tarkastellaan
vain eldkepoliittisesti ja tiilltjinkin ehkd vain pintapuolisesti, ndyt-
tdd kysymyksessd olevan sosiaalinen epSoikeudenmukaisuus, jopa
kohtuuttomuus.

Tdtd on virheellisesti pyritty selittdmdln mm. vakuutusteknilli-
sistd syistd johtuvaksi, mutta kysymyksessd on yksinkertaisesti
rahan niukkuus. Vaihtoehtona on irrottaa korkeatasoisen eldke-
turvan vaatimat kustannukset jostakin muusta. Olemmeko esim.
valmiit tinkimddn ne palkkatasostamme, alentamaan investointe-
jamme, supistamaan muuta sosiaaliturvaamme, lisddmddn verotus-
tamme tms.? Kysymyksessd ei suinkaan ole pikkusumma. Sen
osoittaa yksinkertainen esimerkki. Usein olemme kuulleet vaati-
muksia eldketurvan kohentamisesta iskulauseena "tdydet 66 prosen-
tin virkamieseldkkeet koko kansalle". Jos tdhdn todella voitaisiin
viilittijmiisti mennd, merkitsisi se lisdkustannuksia noin 1 500 mil-
joonaa nykymarkkaa vuodessa. On tietysti vaikea sanoa missd todel-
listen rahoitusmahdollisuuksiemme raja kulkee, mutta jonkinlaisen
kuvan niistd antanee jo se, ettd paljon puhuttu yleinen perhe-eldke
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ei ilmeisestikddn voi toteutua vield ensi vuoden alusta nimenomaan
juuri rahoitusvaikeuksista johtuen, vaikka sen vaatima lisdkustan-
nus on vain noin kahdeskymmenesosa edelld mainitusta summasta.

Vaikkakin edelld on jo tuotu esille perussyy, ei se suinkaan ole
ainoa tekijd, joka on johtanut lainsddtdjdn siihen ratkaisuun, mikd
meillti nyt on. Tdssd todettakoon vain yksi syy, joka on laatuaan
teknillinen. Kdytdnncissa on mahdotonta selvittdd luotettavasti vuo-
sien - kenties vuosikymmenisn - takaiset tycissdoloaikaa ja palk-
kaa koskevat tiedot, jotka ovat viiltttimhtttimiii ty<ituloelSkkeen
mddrddmistd varten. Nimenomaan tdstd syystd on ennen tyiieldke-
turvan voimaantuloa sattuneet elhketapaukset jouduttu jiittdmddn
ilman tyiieliikettii. Mainitut syyt eivdt ole ominaisia ainoastaan
meiddn olosuhteillemme, vaan kaikkialla maailmassa on tydtulo-
eldkkeiden voimaantulo ollut edelld esitetysse mielessd asteittainen.
Ndin on asian laita myds Ruotsin ja Norjan uusissa eldkejdrjes-
teImiss6.

Tydeldkeiakien voimaantulovaiheessa niiden ulkopuolelle ikdnsd
perusteella jddneiden vanhusten ja tydkyvytttjmien eldketurvan
parantamiseksi niiyttiiisi sopivimmalta ratkaisulta, ettd asia pyrit-
tiiisiin hoitamaan kehitttimiillii kansaneldkejdrjestelmdd, jonka pii-
rissd he jo ovat. Ilman tytieliikettii jddneiden leskien ja orpojen
osalta olisi kansaneldkejirjestelmdd vastaavasti tdydennettdvd
perhe-eldkkeelll. Luonnolliselta tuntuu, ettd eldketurvan kohenta-
miseen kdytettdvissd olevat niukat varat on tiilltiin ohjattava sinne,
missi elSkkeen tarve on suurin. I(ansaneldke tulisi siis nykyistd
enemmdn porrastaa elakkeensaajan huoltovelvollisuuden, tulo- ja
varallisuusaseman, asuinpaikan kalleuden jne. mukaan. Tiillijin
aikaansaataisiin mahdollisimman vdhin kustannuksin kuitenkin
sosiaalisesti tarkoituksenmukainen lopputulos. Ihmetystd herdttd-
vdtkin ne viime aikoina tehdyt ehdotukset, joiden mukaan kansan-
eldke olisi maksettava tasasuuruisena kaikille eldkkeensaajille.
Tdllainen jdrjestelmd olisi hyvin kallis, eivdtkd jaetut varat usein-
kaan osuisi sinne, missd tuen tarve on suurin.

Entd sitten alkuvuosien pienet tydeldkkeet? Ensinndkin on todet-
tava, ett6 tytieliikelakien ikdluokkakorotusten iohdosta ovat tdlld
hetketlii myiinnettdvdt vanhuus- ja tytikyvyttbmyyseldkkeet jo
20-.40 prosenttia palkasta, jos eldkkeensaaja on jatkuvasti tytisken-
nellyt tyiieldkelakien alaisena. Usein j55 tydeliike kuitenkin viihiii-
seksi siitd syysta, etti eldkkeensaaja on osan ajasta ollut sellaisessa
tyiiss6, joka ei oikeuta tyiieldkkeeseen, esim. tehnyt omaa tyiitd
pienviljelystilallaan. Tilanteen korjaamiseksi olisikin mitd pikim-
min saatava tytituloeltikkeet myds omaa tytitddn tekeville yrittiijille.
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Tytieliikkeiden tason korottamista on vakavasti harkittava muuten-
kin - tietysti taloudelliset mahdollisuutemme muistaen. TdltI osin
on useitakin ratkaisuvaihtoehtoja, joista esimerkkind mainittakoon
voimaantuloajan lyhentdminen. Kestddhdn meidin tyciel[kejdrjes-
telmdssdmme vield ldhes 40 vuotta ennen kuin voimme mydnthd
tdyden tavoitetason mukaisia vanhuuseldkkeitd, kun esim. Ruotsin
tyrieliikejiirjestelmhssd vastaava voimaantuloaika oli alkuaankin
vain 20 vuotta. Kun tutkimus Suomen kansan eldketurvasta liihi-
aikoina valmistuu, antanee se lisdvalaisua eldketurvan kehittdmisen
asialliselle tarkastelulle.

Vanhimpien ikdluokkien eldkekysymystd on arvosteltava koko-
naisvaltaisesti. On otettava huomioon sekd eldketurvan tarve ettd
kansantaloutemme kantokyky, ja eldketurvan kehittdmisessd on
kdytettiivii hyvdksi niin kansaneldke- kuin ty6eliikejdrjestelmen
tarjoamat mahdollisuudet. Asiaa ei pidii tarkastella dogmaattisesti
jdrjestelmd- ja ideologiakysymyksend, vaan on pyrittdvd todella
toteuttamiskelpoisiin ratkaisuihin. Pddasiana tulee olla ihmiskeskei-
nen, sosiaalisesti oikeudenmukainen el5keturva.
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SIMO U. FORSS

ElEkeikEtulkirtrus gnaalisella alalla
Tylintekll5tn elEkelk55 koskevista odotuksista

Tdmdn lehden aikaisemmissa nume-
roissa on jo tarkasteltu graafisen teol-
lisuuden piirissd suoritetun eliikeikii-
tutkimuksen joitakin osatuloksia. Tut-
kimuksen kokonaistulosten keskeisim-
m5n osan muodostavat kuitenkin eri
vastaajaryhmien odotukset tytintekijtii-
den sopivasta eldkeidstd ja ndiden odo-
tusten tulkinta, joita kohtia kdsitellddn
seuraavassa.

Sopivan eldkeiiln odotukset
Tutkimuksessa pyydettiin ensinndkin
alan vanhemmilta tytintekijtiiltd arvio
heiddn kannaltaan sopivasta eldke-
i6std. Ldhtien nimenomaan omasta ase-
mastaan yrityksen organisaatiossa an-
toivat myiis tytinjohtajat ja tytinantajat
vastaavasti oman arvionsa. Lisdksi on
kdytettlvissii jo vanhuuseldkkeelle
siirtyneiden tytintekijtiiden mielipiteet
sopivasta eliikeiHstti. Niiin saadut eri
vastaajaryhmien luokitetut mielipiteet

tyiintekijiiiden eliikeidstd ndkyvdt ku-
viossa 1. Siinii ympyrdt siis edustavat
eri vastaajaryhmid ja ympyrdn sekto-
rit eri ikien kannatuksen ao. ryhmdssd
saamaa prosentuaalista osuutta kaikis-
ta vastauksista.

Tytintekijtiiden ja tyiinjohtajien ar-
vion mukaan pidetddn tyiintekijiiiden
sopivana eldkeikind varsin yleisesti alle
65 vuoden ikiiii, sillii noin 3,/4 nIiden
ryhmien vastauksista on tdmd,n suun-
taisia. Vain neljdsosa tytinjohtajista ja
viidesosa tytintekijciistd pitiiii 65 ikA-
vuotta sopivana eldkeikdnd, ja sitd kor-
keampaa ikee ei yleensd hyvhksytd
lainkaan. Tyiinantajista taas pitdii selvd
enemmistii 65 ikdvuotta sopivana eld-
keikiinii ja vain joka viides tyiinantaja
katsoisi alle 65 ikdvuoden sopivaksi.
Jonkin verran saavat tydnantajien mie-
lipiteissi kannatusta myds 65 vuotta
korkeammat iiit. Eliikeldisten kohdalla
mielipiteet hajoavat melko tasaisesti
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KUVIO 1

Eri vastaajaryhmien kdsitykset sopivasta elHkeidstii.
Eri ikdkausia sopivana pitdneet ol ikdarvion antaneista kussakin ryhmdssi

- 
alle 65 v. on sopiva

-4 65 v. on sopiva

-r,rlll yli 65 v. on sopiva

Tytintekijiit
(303 )

Tyiinjohtajat
(125)

ndiden kolmen vaihtoehdon osalle. Tu-
loksessa voidaan erityisesti panna mer-
kille tyiintekijiiiden ja tyiinjohtajien
samanmielisyys tdssd kysymyksessd,
josta taas tyiinantajien kanta jokseen-
kin selviisti poikkeaa. Tosin tytinanta-
jien prosenttikuvio perustuu vain 26
vastaajan antamiin tietoihin, joten hei-
diin kohdallaan satunnaisvaihtelun
osuus on suurempi kuin muissa ryhmis-
sd. Tydnantajien kohdalla tekee asian
ehkd ymmdrrettdvdksi se, etta he ovat
vastausta antaessaan joutuneet ajatte-
lemaan asiaa laajemmalta ndkiikannal-
ta kuin tycintekijiit ja tytinjohtajat.
Kuitenkin antaa nimenomaan tytinjoh-
don ja tytinantajien vastausten vdlinen
ero aihetta puntarointiin.

Ammattien rasittavuus ja
eliikeiiin odotukset

Tutkimuksessa mS6ritettiin graafisen
alan eri ammattiryhmien yleinen rasit-
tavuus tytin eri piirteit?i ja ulkoisia tyti-
olosuhteita koskevien tyiintekijdarvioi-
den yhdistelmdnd. Tutkimuksen eri
ammattiryhmiit jaettiin tdmdn perus-
teella suhteelliselta rasitukseltaan kol-
meen eri ryhmddn, joista kHytetddn
nimityksid "rasittava tyd", "vdliryhm6"
ja "kevyt tyii". Tdmdn ryhmittelyn
puitteissa tutkittiin edelleen tyiinteki-
jiiiden ja tyiinjohtajien mielipiteitii
tyiintekijiiiden sopivasta eliikeiiistii.
Tarkastelun tulokset ndkyvHt kuviossa
2 ja taulukossa 1.

Tytinantajat
(26)

Eliikeliiiset
(e7)

7



KUVIO 2

Ty<intekijtjiden ja tytjnjohtajien arviot sopivasta eldkeihstd.

Eri ikdkausia kannattaneet '/5 ikdarvion antaneista
suhteelliselta rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissd

aktiivitytintekijdt

tytinjohtajat

t
a

,)0

I00

ti0

70

50

50

.+0

30

z0

10

RASITTAVA TY6:
ty6ntekij 5-arvioita
tydnjohtaj a-arvioita
alalohkot:
konelatojat (sanornal.)
stereotypoijat
syvdpahajat
rotaatioty<inteki j iit

Rasittava Vdli- Kevyt
tytj ryhmA tyt)

alle 60 v.

Rasittava VdIi- Kevyt
tytj ryhmd tytj

60-64 v.

VALIRYHMA:
tycintekijii-arvioita I 19
tytjnjohtaja-arvioita 49

alalohkot:
kiisinlatojat (sanomal.)
konelatojat (siv.)
painajat, alistajat
lito$., kemigr., valok.
sitomo, autom. tyci

Rasittava VdIi- Kevyt
tyri ryhmd tyci

65 v. tai yli

75
22

KEVYT TY6:
tyrinteki j d-arvioita
tyiinj ohtaj a-arvioita
alalohkot:
postittaj at
kAsinlatojat (siv.)
sytiv., kupar., kop.
sitomo, pciytiityti
sitomo, %-autom. ty<i

109
54
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Taulukko 1. Tycintekijtiiden ja tytinjohtajien arviot tycintekijtiiden sopivasta
eliikei5std. Eri ikdkausien kannatus /, ikdarvioiden yhteismddrdstl suhteelliselta
rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissd (suluissa luvut, joista /o:t on taskettu).

Sopiva ikd
Ty<intekijiit

Rasittava Veli- Kevyt
tyij ryhmii tyci

Tytinjohtajat
Veli- Kevytryhmd tyci

Rasittava
tyti

Alle 60 vuotta
60-64 vuotta
65 vuotta tai yli

Dq

61
7

28
54
1B

t7
54
,o

t4
82

4

22
43
35

15
63
22

100
( 75)

100
( 11e)

100
( 10e)

100
( 22)

100
( 4e)

100
( 54)

Tyiintekijiivastaajien arviot sopivasta
eldkeiSstI keskittyviit voimakkaasti
ikdvuosiin 60-64 vuotta. Trimhn ikii-
luokan kannatus sopivaksi eldkeidksi
on kaiken lisiiksi jokseenkin riippuma-
ton ammattiryhmien rasittavuudesta.
Ammattiryhmien suhteellinen rasitta-
vuusero on kuitenkin yhteydessii tyiin-
tekijiiiden eldkeikdarvioon sen vaiku-
tuksen nHkyessd nimenomaan iidri-
luokkien kannatuksessa.

Todettakoon vield, ettd tytintekijiii-
den ikdodotukset ovat myiis em. Iuoki-
tusten sisiillii painuneet alhaisiin ikl-
vuosiin. AIle 60 vuotta sopivana ikdnd
pitdneiden kohdalla saatiin arvioiden
keskiarvoksi 53,8 vuotta, ikdluokassa
60-64 vuotta vastaavasti 60,7 vuotta
ja luokan 65 vuotta tai yli kohdalla
65,1 vuotta.

Tytinjohtajien arviot alaistensa tyiin-
tekijiiiden sopivasta eliikeiiistii ovat
yleisesti ottaen samansuuntaisia kuin
tyiintekijtiiden omat arviotkin. Eniten
kannatusta saavat ikdvuodet 60-64
vuotta, ja tlmdn luokan sisiill5 saadaan
arvioiden keskiarvoksi tdsmdlleen sa-
ma luku kuin tyiintekijtiilliikin eti 60,?

vuotta. Tytinjohtajavastaajat ovat kui-
tenkin olleet ikdvalinnoissaan jonkin
verran varovaisempia sikdli, ettd huo-
mattavasti pienempi osa heistd kuin
tycintekijtiistd on kannattanut alle
60 vuoden eldkeikid. Myiis tyiinjohta-
jien kohdalla voidaan todeta ik6arvioi-
den yhteys ammattiryhmien rasitta-
vuusluokitukseen, joka yhteys niikyy
varsin selvHsti ikdluokissa 65 vuotta
tai yli ja 60-64 vuotta. Riippuvuuden
suunta on sama kuin tytintekijtiilldkin
eli se, ettd mitd rasittavammasta am-
mattiryhmdstd on kysymys, sitd suu-
remmassa mddrin tytinjohtajat ovat
valmiit suosittelemaan tdllaisen am-
mattiryhmdn sopivaksi eldkeidksi alle
65 vuoden ikdd. Huomattakoon kuiten-
kin tytinjohdon poikkeuksellinen aIIe
60 ikivuoden kannatus ryhmdssd "ke-
vyt ty6". Ao. ryhmdssd on paljon nais-
tyiintekijtiitii, mikd on mahdollisesti
vaikuttanut tyiinjohdon arvioihin tdssd
kohdin.

Eliikeiktiodotusten tulkinnasta
Tutkimuksessa pyrittiin mytis tulkitse-
maan edelld kuvattuja eri vastaajaryh-
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rnien odotuksia ty<intekijriiden eldke-
idstd ts. selvittdmd,Sn kysymystd siitd
miksi odotukset ovat sellaisia kuin ovat.
Tulkintamahdollisuus rajoittuu tdssd
aineistossa kuitenkin pddasiassa tycin-
tekijtiiden vastausten taustatekijiiiden
selvittelyyn. Muiden vastaajaryhmien
kohdalla on tulkintamahdollisuus suh-
teellisen vdhdinen.

Tyiinantajavastausten kohdalla on -kuten jo edellii huomautettiin - syytd
korostaa sitI, ettii he ovat vastanneet
ao. kysymyksiin nimenomaan tyiinan-
tajan ominaisuudessa - yrityksen kan-
nalta asiaa katsoen. Tdllciin ovat vas-
tausten taustalla luonnollisesti ne eri-
laiset vaikuttimet, jotka yrityksen ylei-
sessd toiminnassa asiaan kytkeytyviit.
Ilmeisesti ndyttelevHt tdtltiin erilaiset
tuotannolliset ja taloudelliset sekii ty<i-
markkinapoliittiset tekijiit thrkedti
osuutta asiassa. Tycinantajien haastat-
teluaineistossa tdmi heijastui esiin mm.
mielipide-eroissa pienten ja suurten
yritysten johdon edustajien viilillii.
Ty6nantaja-aineisto oli tutkimuksessa
tosin vdhdlukuinen, mutta kuitenkin
siitd voitiin pddtelld, ettd pienissd yri-
tyksissd oltiin jonkin verran haluk-
kaampia tytintekijciiden eldkeikdrajan
sdilyttdmiseen korkeampana kuin mitd
oli asianlaita tutkimuksen suurissa yri-
tyksissd.

Tutkimuksen tyiinjohtajia taas pyy-
dettiin ajattelemaan tyiintekijiiiden eld-
keikiiii juuri tyiinjohdolliselta kannalta,
jossa ovat tdrkeitd ilmeisesti mm. tuo-
tannollisten tavoitteiden tehokas ja
mahdollisimman kitkaton saavuttami-
nen. Tydnjohtajien jokapdivdinen ttii-
den jhrjestely ja kanssakdyminen alais-
tensa kanssa on varmaankin saanut ai-

kaan sen, ettii heilli on melkoisen tar-
kat kdsitykset siitd, miten hyvin vanha
tycintekijti tulee toimeen tuotannon
rattaissa.

Vanhuuseldkeldisten vastausten taus-
tasta olisi muistettava, ettd heidd,n nd-
kemyksensd ja kokemuksensa ovat
ajallisesti vanhempaa perua, josta liih-
tien katsomustavat ovat voineet huo-
mattavastikin muuttua. Lisdksi heidiin
vastaustensa vertailukelpoisuutta hei-
kentdvdt eldkelHisnhytteen erddt vaia-
vaisuudet,

Tyiintekijiiiden eldkeikdodotusten
tulkinnalle antoivat sopivan liihtijkoh-
dan ne ndkiikohdat, joilla tycintekijiit
itse perustelivat nykyistd alemman
eldkei:in odotuksiaan. Ndistii motiiveis-
ta kuvastui esiin ennen muuta kylliis-
tyminen ja vdsyminen tyiintekoon ja
halu pddsti ajoissa nauttimaan eldk-
keelldolosta. Ndin on vanhojenkin tytin-
tekijtiiden kohdalla ilmeisesti siirrytty
nykyaikaiseen vapaa-aika-ajatteluun,
jossa elSkkeelldoloa arvostetaan olo-
tilana ja jossa "koneen viereen kaatu-
miselle" ei endd anneta arvoa.

Jo edell[ todettu ammattien suhteel-
listen rasittavuuserojen yhteys elike-
idn odotuksiin muodostaa yhden tutki-
muksen tdrkeimmistd havainnoista.
Kuitenkin oli tutkittava myds muiden
taustatekijiiiden mahdollista vaikutus-
ta. Tiilltjin tarkasteltiin aina yksi ker-
rallaan kutakin taustamuuttujaa, va-
kioimalla samalla ammattiryhmien ra-
sittavuuden vaikutus. Pddttely suori-
tettiin osittain tilastollisten testausten
ja osittain jakautumien prosentuaalisen
tarkastelun avulla. Taulukossa 2 esite-
tddn tulos erdiden tdrkeimpien tausta-
tekijtiiden osalta. Siind ndkyvdt desi-
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Taulukko 2. Erdiden taustatekijiiiden yhteydet tytintekijtiiden sopivan eldkeidn
arviointeihin suhteelliselta rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissd. Testaus-
tulokset ja o/o-tarkastelun antamat viitteet.

Taustatekijti Suht. rasittavat
ammatit VdliryhmA Suht. kevyet

ammatit

Vastaajan ikd
Tytin arvostus
Yrityksessdoloaika
Koettu tytin rasittavuus
Koettu tyciolosuhteiden vaivaavuus
Tycin vaatimien fysiologisten ominai-
suuksien lukumddrd
Asenne eldkkeelle siirtymiseen
Huoltovelvollisuus
Sukupuoli
Terveydentila
Harrastukset ....

0,95
0,95
0,90
0,90
0,95

0,995
0,95
0,99

X
0,995

X
X

0,95

X
0,975

X

0,95

maaliluvut osoittavat, missd kohdin ja
miten voimakkaana yhteyttd on ha-
vaittu olevan tilastollisen testauksen
perusteella, kun ,,tdysin varman,, joh_
topddtriksen todenndk<iisyys on yksi.
Taulukossa esiintyvd rasti osoittaa koh-
dan, jossa prosentuaalisen tarkastelun
avulla ndytti ao. tekijdn ja eldkeikii-
arvion vdlinen yhteys ilmeiseltd, vaikka
testi ei osoittanutkaan sitd tilastolli-
sesti merkittdvdksi. Viivoilla taas on
kuvattu kohtia, joissa ao. tekijd ei ole
yhteydessd el5keidn arviointeihin.
Kiiytt?imlilld hyvdksi taulukon antamaa
tulosta ja viemdlld analyysia vield
eteenpdin yksityiskohtien tarkasteluun
saatiin seuraavat johtopddtrikset:

Ensinndkin todettiin, ettd toisistaan
jokseenkin riippumatta ovat tyiinteki-
jiiiden eldkeikiiodotuksiin olleet vaikut-
tamassa mitattu ammattien yleinen ra-
sittavuus, tyiin arvostus, vastaajan oma
ike ja vastaajan yrityksessiioloaika.

Ndiden tekijciiden vaikutuksen yleinen
suunta on se, etta mitd rasittavammas-
ta ammatista on kysymys, mitd alhai-
sempi on vastaajan tycin arvostus, mitd
nuorempi vastaaja on kyseessd ja mitii
vdhemmdn aikaa hdn on ehtinyt yritys-
te palvella, sitd alempiin ikdvuosiin
eldkeiain odotukset yleensd keskittyvdt.

Ammattien yleinen rasittavuusmit-
taus perustui tycintekijdvastaajien ar-
viosta laskettuihin ryhmdkeskiarvoihin.
Jokainen vastaaja sai mycis oman, hen-
kilcjkohtaisen pistemddrdnsd tydn ja sen
olosuhteiden rasittavuutta koskevien
vastaustensa perusteella. Ndiden yksi-
Itjllisten pistearvojen mukainen analyy-
sin jatkotarkastelu osoitti, ettd tyiin
piirteiden henkiliikohtaisesti koettu ra-
sittavuus vaikuttaa selvdsti eldkeidn
odotuksiin ammatin yleisestd rasitta-
vuudesta riippumatta. Samoin on myiis
henkiliikohtaisesti koetun tyiiolosuhtei-
den rasittavuuden sekd tyiivaatimusten
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kokemisen yhteys elSkeikdodotuksiin
ilmeinen. Mitd. raskaammaksi ja vaati-
vammaksi tyii henkiliikohtaisesti koe-
taan, sit[ enemmdn odotetaan alhaista
eliikeikiiti.

Muiden taustatekijciiden osalta voi-
tiin todeta ensinndkin se, etteivdt vas-
taajien sukupuoli, terveydentila tai
harrastukset nHytb olevan yhteydessd
eldkeikdarvioiden vaihteluun. Tydnte-
kij<iiden todettiin lisdksi viihtyvdn tyiis-
sddn ja tydpaikassaan yleensd varsin
hyvin, joten odotukset alhaisesta eldke-
iiistii eiviit johdu ainakaan huonosta
tyiiviihtyisyydest6. Huoltovelvollisuu-
den havaittiin joissakin tapauksissa hil-

Iitsevdn ikdodotusten painumista kovin
alhaisiksi.

Analyysia jatkettaessa havaittiin vie-
ld vastaajien taloudellisen toimeentulon
ajattelun vaikuttaneen jossain mdhrin
annettuihin ikdarvioihin. Alhaisimpien
ikd.vuosien arviot lienee kuitenkin an-
nettu raha-asioista huolehtimatta.

Kokonaisuutena ottaen vastaavat ni-
menomaan tybntekijiiaineiston kohdalla
saadut tulokset teoreettisia oletuksia
siitd, ettd kyseessd voivat olla pysyvdis-
Iuontoiset arvondkdkohtien ja motivaa-
tioiden muutokset, jotka heijastuvat
esiin voimakkaana vaatimustason nou-
suna.
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KAUNO LIUKKONEN

J(ansainvEtinen ty6iEiniest6
5t. yleiskonlerenssi ia elEketuFvaa
koskeva sopirnus

Kansainvdlisen tyrijdrjestcin - ILO:n -51. yleiskonferenssi pidettiin Genevessd
kuluvan vuoden kesdkuun 7.-2g. pdi-
vind. Konferenssin tydskentelyyn osal-
Iistui virallisia edustajia 109 jdrjestdn
jdsenmaasta yhteensd 1 235. Ntiistd oli
jdsenmaiden hallitusten edustajia ja
asiantuntijoita 626, tytinantajien edus-
tajia ja avustavia asiantuntijoita 282 ja
ty<intekijciiden edustajia asiantuntijoi-
neen 327. Edelld mainittujen lisdksi
Yhdistyneet Kansakunnat, muutamat
valtiot ja erilaiset kansainvdliset jdr-
jestcit olivat ldhettdneet edustajiansa
seuraamaan konferenssin tyciskentelyd.
Osanottajamddrd nousikin kokonaisuu-
dessaan 1 39? henkeen.

Konferenssin kdsittelemistd asioista
mainittakoon tdnd vuonna lopullisessa
kdsittelyssd olleet: Suurin sallittu yh-
den tytintekijdn kannettavaksi tarkoi-
tettu taakka, jota koskevana hyvdksyt-
tiin sekd sopimus ettd sitd tdydentdvd
suositus. Valitusten tutkiminen ja rii-
tojen ratkaiseminen yritysten sisdlki oli
tdnd vuonna toisessa kdsittelyssd, sa-
moin yritysten sisdistd tiedotustoimin-
taa koskeva asiakirja. Molempia viime-
mainittuja koskevat asiakirjat hyvtik-
sytiin suosituksen muodossa. Lopulli-
sessa kdsittelyssd olivat mytis viime
vuonna ensimmdisen kdsittelynsd saa-
neet vanhuus-, tydkyvyttiimyys- ja
perhe-el6kkeitd koskevat asiakirjat,
sopimus ja suositus.
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Kansainvdlinen tyiijdrjestii -mitii se on?

Kansainvdlinen tytijiirjesttj on vanhin
Yhdistyneiden I(ansakuntien erikois-
j?irjesttiistd. Se perustettiin jo 1919 en-
simmdisen maailmansodan jiilkiselvit-
telyjen yhteydessd ja on ainoa sotien
jdlkeen puretun Kansainliiton yhtey-
dessd toimineista erikoisj drj est<iistd,
joka on osoittautunut kyllin elinvoimai-
seksi. jatkaakseen toimintaansa toisen
maailmansodan i6lkeen. Vuonna 1946

siitii tuli ensimmdinen Yhtyneitten
Kansakuntien erikoistehtiiviii hoitava
j iirj estti.

Tydjdrjesttin toiminta rakentuu kol-
mikantaiselle pohialle. Jisenind jiirjes-
tiissd ovat vain valtiot, mutta hallitus-
ten lisdksi osallistuvat tyiijlrjesttin toi-
mintaan edustajiensa kautta mytis tytin-
antajat ja tyiintekijdt. Erikoisen sel-
vdsti tdmei kolmikantaisuus tulee esille
vuosittain pidettdvdssd tytikonferens-
sissa, johon jdsenvaltiot ldhettiivdt kah-
den hallituksen edustajan lisdksi yhden
tytjnantajain ja samoin yhden tyiinteki-
jdin edustajan.

Nykyisin kuuluu Kansainvdlisen tyii-
jiirjesttjn jdsenyyteen 119 valtiota, PoD-
nistellen keskeytymdttd tytiolosuhtei-
den parantamiseksi ja elintason kohot-
tamiseksi tavoitteenaan yleismaailmal-
linen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuu-
teen perustuva PYsYva rauha.

Organisaatio

Kansainvdlisen tytjjdriesttjn korkeinta
pdtitiintiivaltaa kiiyttdd kerran vuodes-
sa kokoontuva tyiikonferenssi. Se ko-
koontuu vuoden alkupuolella, tavalli-
sesti kesdkuussa, Genevessd, entisessd

Kansainliiton palatsissa (Palais des Na-
tions). Tiihdn konferenssiin saavat j6-
senmaat ldhettdii kaksi hallitusten, yh-
den ty6nantajien ja yhden ty<intekijtji-
den edustajan sekd ndille tarpeellisen
mddrdn avustajia, enintddn kuitenkin
kaksi avustajaa kutakin piiiviijdrjes-
tyksessl olevaa teknillistd asiaa kohti.
Kuluvan vuoden konferenssiin osallis-
tui 425 varsinaista edustajaa ja 810 tek-
nillistii avustajaa. Suomen edustus kd-
sitti 12 henkiltiii.

Hallintoneuvosto

Toimeenpanevana elimend on 48-jiise-
ninen hallintoneuvosto, joka valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallin-
toneuvostoon valitsevat jdsenmaiden
hallitusten edustajat keskuudestaan 24
jdsentd ja tycinantajat sek5 tytintekijiit
kumpikin omasta ryhm6stddn 12 edus-
tajaa. Hallintoneuvosto valitsee omasta
keskuudestaan puheenjohtajan vuo-
deksi kerrallaan. Vuoden 1966 tyiikon-
ferenssissa valittiin hallintoneuvoston
jdsenet kolmeksi konferenssikaudeksi.
Heiddn toimiaikansa kestdd vuoden
1969 tycikonferenssiin asti, jolloin jdl-
leen suoritetaan hallintoneuvoston jd-
senten vaali. Viime vuonna suoritettu
hallintoneuvoston jdsenten vaali oli si-
kdli historiallinen, ettd silloin tuli itii-
ryhman maiden tytintekijtiitd edustava
jdsen ensimmeisen kerran valituksi
hallintoneuvostoon.

Kansainviilinen tyiitoimisto

Kansainvdlinen tytitoimisto kiisittiiii
tyijjdrjesttin sihteeristijn, tutkimuskes-
kuksen, pddmajan ja kirjapainon. Hen-
kiltikunta kdsittdii talousarviosta saatu-
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jen tietojen mukaan 1 188 henkiltid,
mutta nousee ensi vuoden aikana
arviolta I 224 henkeen. Lisdyksestd
tulee melkein puolet Afrikassa, Keski-
ja Eteid-Amerikassa, Aasiassa ja Ldhi-
iddssd toimivien aluetoimistojen osalle.

Tyiitoimiston toimintaa johtaa hallin-
toneuvoston valitsema ja sen ohjeiden
mukaan toimiva piiiijohtaja. Nykyisin
tate tehthvdd hoitaa entinen USA:n
tytiministeritjn valtiosihteeri Mr. David
A. Morse. Hanet valittiin ensimmdi-
sen kerran vuonna 1948 ja on hdn siitd
lShtien hoitanut tiitii tehtiivdH yhden-
jaksoisesti. Askettdin hdnet valittiin
jdlleen uudeksi toimikaudeksi.

Perusperiaatteet

Kansainvdlisen tytijdrjestdn perussddn-
niin johdannossa todetaan yleismaail-
mallinen ja kestdvi rauha voitavan luo-
da vain sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den muodostamalle perustalle. Koska,
todetaan johdannossa edelleen, vallitse-
vista tyciolosuhteista johtuva eploikeu-
denmukaisuus, kersimykset ja kiiyhyys
ovat laajojen ihmisjoukkojen keskuu-
dessa niin suuret, ettd niiden aiheutta-
ma levottomuus on uhkana maailman
rauhalle ja sopusointuiselle kehityksel-
le, on nHiden olosuhteiden kehittiimi-
nen vdlttdmdtttimiin kiireellinen teht?i-
vd. Esimerkkeind tytiolosuhteiden ke-
hittdmisestd mainitaan johdannossa
mm. tytiaikasHdnn6stely, ty6voiman
tarjonnan sddnn6stely, taistelu tytittti-
myytti vastaan, takuu kohtuulliseen
elintasoon riittdvlstd palkasta, tytinte-
kijdn suojelu sairautta, tauteja ja tyiis-
td aiheutuvia tapaturmia vastaan, las-
ten, nuorten ja naisten suojelu, van-

huus- ja tycikyvytttimyyseldkkeiden
jdrjestely, ulkomailla tytiskentelevien
etujen suojelu, samasta tytistd sama
palkka-periaatteen hyvAksyminen, yh-
distymisvapaus-periaatteen tunnusta-
minen ja ammatillisen sekd teknillisen
koulutuksen jdrjesthminen. Esimerkki-
iuettelon lopussa oleva maininta muis-
ta samaan pd,Smddrhdn tdhtiiSvistb toi-
menpiteistd antaa aiheen olettaa, ette
luetteloa voitaisiin jatkaa loppumatto-
miin.

Kansainvilinen tyiisddnniistii

Tyiijiirjesttin johtosddnntin johdannossa
lausuttujen korkeiden pddmddrien saa-
vuttamiseen pyritddn kansainvdlisesti
hyvdksyttyjen ja kansallisesti kdytdn-
ttjcin sovellettujen standardien avulla.
Tydkonferenssissa hyvdksytyt sopimuk-
set ja suositukset muodostavat kansain-
vdlisen tytisddnndstiin, joilla luodaan
pohjaa ja asetetaan tavoitteita tytiolo-
suhteiden ja yhteiskunnallisten olojen
kehittdmiseksi jdsenvaltioissa. Ottaen
huomioon tdmdn vuoden tyiikonferens-
sissa hyvdksytyt kaksi uutta sopimusta
ja neljd suositusta, on hyvdksyttyjen
sopimusten lukumdHrd 128 ja suositus-
ten 131. Sopimusten ratifiointi velvoit-
taa asianomaisen jdsenmaan huolehti-
maan siitd, ettd sen lainsddddnttj ei ole
ristiriidassa sopimuksen kanssa. Rati-
fiointien lukumddrd nousi tdmdn vuo-
den tyiikonferenssin aikana rekistertii-
tyjen kymmenen uuden ratifioinnin an-
siosta 3 302.

Eldketurvaa koskeva sopimus

Eldkekysymykset olivat ttimdn vuoden
tyiikonferenssissa laajan ja mytis pe-
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rusteellisen tarkastelun kohteena. Tyii-
konferenssin 17. istuntokaudellaan
vuonna 1933 hyvdksytyissd eldketurvaa
koskevissa sopimuksissa mddritellddn
eldketurva erikseen teollisten ammat-
tien ja maatalouden osalta. Myiis eldke-
turvan eri muotoja vanhuus-, tytiky-
vyttcimyys- ja perhe-eldkettd varten
luotiin tuolloin omat sopimuksensa.

Mainittujen sopimusten uudistami-
nen, joka nyt on saatettu loppuun, on
varsin pitkdaikaisen ja vaiherikkaan
prosessin tulos. Vuoden 1962 joulukuus-
sa pitdmdssddn kokouksessa pddttivdt
Kansainvdlisen tydtoimiston sosiaalipo-
litiikan asiantuntijat esitt?i5 ILO:n hal-
lintoneuvostolle vuonna 1933 hyvtiksyt-
tyjen eldkkeitd koskevien sopimusten
tarkistamista. Hallintoneuvosto teki tiitI
koskevan mytinteisen pddtdksen vuo-
den 1964 marraskuun kokouksessaan.
Asia oli ensimmdisessd konferenssikd-
sittelyssd vuosi sitten ja otettiin konfe-
renssin hyvdksymdn asiaa koskevan
pddttislauselman mukaisesti toiseen
konferenssikdsittelyyn tdmdn vuoden
tytikonferenssissa. Viime vuonna tapah-
tui asian kdsittely tytitoimiston kokoa-
man aineiston ja suorittamien tieduste-
lujen perusteella Iaadittujen ehdotus-
ten pohjalla. Tiinii vuonna tapahtui
asian kdsittely viime vuoden tyiikonfe-
renssissa asiaa kdsitelleen sosiaaliturva-
l<omitean laatimien ja tdysistunnossa

hyvdksyttyjen asiakirjojen muodosta-
malla perustalla.

Jo ensimmdisessd konferenssikdsitte-
lyssii piiiidyttiin yhden, kaikki kolme
eldketurvan muotoa kdsittdvdn sopi-
muksen ja tiitii tdydentdvdn suosituksen
Iuomiseen. Asiakirjojen laadusta ja lu-
kumhdristd oltiin tdysin yksimielisid,
mutta niiden sisdllcistd ktiytiin sekh en-
simmdisen ettd toisen konferenssikdsit-
telyn aikana varsin vilkasta keskuste-
lua niin komiteassa kuin tdysistunnos-
sakin, missd piidtettiin komitean laati-
mien asiakirjojen lopullisesta hyvdksy-
misestd tai hylkdiimisestd.

Sopimus, vaikka sisiiltd[kin huomat-
tavia parannuksia aikaisempiin asia-
kirjoihin verrattuna sekd sen katta-
maan henkiliipiiriin ettii eldketasoon
ndhden, hyvdksyttiin yksimielisesti; si-
tdvastoin suositus, jonka tarkoituksena
on toimia ldhinnd ohjeena eldketurvaa
edelleen kehitettdessd, tuli kirpedn kes-
kustelun saattelemana hyvdksytyksi
vasta aanestyksen jdlkeen, tyijnantaja-
ja erhiden hallitusten edustajien pi-
tdessd suosituksen sisdlttjd tdysin epd-
realistisena toteutettavaksi ldhimpien
vuosikymmenien aikana, tyiintekijiiiden
ja erdiden muiden hallitusten edusta-
jien puhuessa suosituksen hyvdksymi-
sen puolesta, todeten sen olevan tdy-
dessd sopusoinnussa Philadelphian ih-
misoikeuksien julistuksen kanssa.
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ETK:n osastoa viilittiimiisti niiyttelyn avauksen jiilkeen. Vasemmalla SHK:n valtuuston
puhemies, kansliapiiillikkti Aarne Tarasti uutistoimittajien haastateltavana.

Ty6elSkeiSnieslel rn5 nEiytlelyssE

Sosiaalihuollon Keskusliitto jtirjesti
elokuun 17-20. pdivind Otaniemessd
yleisvaltakunnalliset huoltopdivdt ja
50-vuotisjuhlansa. Pdivien yleisaiheena
oli "sosiaaliturva ja ihmisoikeudet".
Niihin liittyi sosiaalialan ndyttely, joka
oli sijoitettu urheiluhalliin. Eldketurva-
keskuksen osasto edusti koko tycieldke-
jHrjestelmdd. Edellisten huoltopdivien
ndyttelyyn verrattuna siind ollvat uutta

ldhinnd perhe-eldke ja rekisteriotepal-
velu.

Ndyttelyn yhteydessd esitettiin uutta
iiiinitettyti vdrikuvasarjaa perhe-eldk-
keestd.

Huoltopdivillii pidettyihin esitelmiin
sisdltyi sunnuntaina 20. B. mytis osasto-
piiiillikk<i Jouko Sirkesalon esitys
tytieiiikejiirjestelmdn perhe-eldkkeestS.
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PEKKA VILJANEN

r. TUTKIMUKSEN LAHTOKOHTA

Eldketurvakeskuksen tutkimustoimis-
ton toimesta on kuluneena kevHdnd
suoritettu haastattelututkimus, jonka
tarkoituksena on mitata yleisiin tdmdn-
hetkistd' tycieldkelakien tuntemusta
sekd selvittdd yleisiin asennoitumista
ty<ieldkejdrjestelmdd kohtaan. Vastaa-
vanlainen tutkimus on tehty aikaisem-
minkin (vuosien 1963-64 vaihteessa),
joten nyt on mahdollista saada kuva
paitsi nykyisestd tilanteesta, mycis ku-
luneiden kolmen vuoden aikana tapah-
tuneesta kehityksestd.

Nyt suoritetussa tutkimuksessa haas-
tateltiin ns. kiinticipoiminnan perusteel-
la valittuina kaikkiaan 995 tytiikiiistl
( 18-64-vuotiasta) henkilciii 37 eri
paikkakunnalla. Tutkimusta suunnitel-

Yleis6 ia ty6el5kelait
il

taessa katsottiin tdrkedksi saada tulok-
set riittdvdn luotettavina nimenomaan
tydeldkelakien piiriin kuuluvien osalta.
Koska haastattelujen kokonaismddrdA
ei kdytdnntillisistd syistd voitu paisut-
taa kovin suureksi, kiinticiitiin ndyte si-
ten, ettd kaikkien Pohjois-Suomessa
asuvien henkilciiden, samoin kuin koko
maassa maaseudulla asuvien perheen-
emdntien kohdalla, otantaosuus valit-
tiin puolta pienemmdksi kuin muissa
ryhmissd. Kdsittelyvaiheessa ndmd ali-
edustetut ryhmdt tehtiin yhdistdmiskel-
poisiksi muiden kanssa kaksinkertais-
tamalia niihin kuuluvat tapaukset. Td-
ten tuli nhytteen lopulliseksi kdsittely-
lukumddrdksi 1 359, mikd luku esiintyy
mycis oheisissa taulukoissa. Menettelys-
td seuraa, ettd taulukoiden "kaikki"
-sarakkeissa ovat eri vdesttipiirit edus-
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tettuina oikeassa suhteessa. Tilastolli-
sissa testeisse on aliedustetuista ryh-
mistd saatujen tietojen heikompi luotet-
tavuus kuitenkin otettu huomioon.

Tutkimuksen haastattelutycin, aineis-
ton tarkistuksen, reikdkorttikdsittelyn
sekd perustaulukoinnin suoritti Kulu-
tustutkimus Oy (Marketing Radar Ltd).

2. TYoELAKELAKIEN TUNTEMUS

2.1. Tietoisuus tyiieldkelakien
olemassaolosta

Haastateltujen tietoisuutta tyiieldkela-
kien olemassaolosta pyrittiin selvittd-
mddn kysymykselld, jossa tiedusteltiin
oliko haastatellut kuullut tai lukenut
TEL:sta tai LEL:sta. Taulukossa 1 on
esitetty vastausjakaumat ryhmiteltynd
sen mukaan kuuluiko vastaaja tytinte-
kijtiin eliikelakien piiriin vai ei.

Taulukon perusteella voidaan todeta,
ettd tycieldkelakien piiriin kuuluvat
olivat selvdsti paremmin perilld ko. la-
kien olemassaolosta kuin lakien piiriin
kuulumattomat. Ilahduttavana voidaan
pitiid sitd, ettd lakien piiriin kuuluvista
oli. ainoastaan 2 prosenttia sellaisia,
jotka eivdt olleet kuulleet tai lukeneet
kummastakaan tycieldkelaista.

Mytis voidaan todeta, ettd TEL:n
oiemassaolo on tiedetty selvisti parem-
min kuin LEL:n olemassaolo: TEL:sta
kuulleiksi tai lukeneiksi osoittautui pe-
rdti B6 prosenttia haastatelluista, vas-
taavan osuuden ollessa LEL:n osalta
70 prosenttia. LEL:n alaisessa tyiisuh-
teessa tyciskentelevdt ovat tavallisesti
olleet perilld kummankin tycield,kelain
olemassaolosta, kun taas TEl-tybnteki-
jciistii runsas 20 prosenttia ei ollut
kuullut LEL,:sta, vaikka tunsikin

Taulukko 1. Haastateltujen tietoisuus tycieldrkelakien olemassaolosta.

Kuullut tai lukenut
tycieldkelaeista

Tyrieldkelakien piiriin kuuluvat
TEL:n piirissd LEL:n. -.ht

M N Yht. Piirissd
eln%%7o%

Lakien
piiriin
kuulu-
matt.

/o

Kaikki 1964

TEL:sta ja LEL:sta
Vain TEL,:sta
Vain LEL:sta
Tietoisia uudelleen
tiedusteltaessa r)
Tietiimdttcimiit

75
19

1

60
13

1

69
t7

1

79
16

86

6

3

4
1

4
3

3

2

72

:

3

3

5B

o

2

4
2

I 4
19 10 32

Yhteensd 100 100 100 100 100 100 100 100

Luvut, joista pro-
sentit on laskettu:n: 318 3t4 632 r52 784 575 1359 1468

t) Tankoittaa sellaisia haastateltuja, jotka osoittautuivat tycielAkelaeista tietoisiksi sea
idlkeen, kun heille oli selitetty tydeldkelakien tulleen voimaan vuonna 1962 sekA kos-
kevan valtaosaa palkansaajia.
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TEL:n. Mainittakoon vield se osittain
taulukostakin ilmenevd seikka, ettd
miehet olivat yleensd paremmin perilld
tytieldkelakien olemassaolosta kuin
naiset.

Verrattaessa nyt saatuja vastauksia
vuoden 1964 tutkimuksen vastaavasta
kysymyksestd saatuihin vastauksiin,
voidaan todeta tietoisuuden tycieldke-
lakien olemassaolosta selvdsti lisddnty-
neen. Vuonna 1964 tyiieldkelaeista tie-
tdmdtt<imien osuus oli perdti 32 pro-
senttia. Nyt oli tietdmd,ttbmid enati
10 prosenttia. Tietoisuuden kasvu on
tapahtunut kaikilla rintamilla - sekH
lakien piiriin kuuluvien ettd ndiden
ulkopuolella olevien keskuudessa. Mie-
Ienkiintoista on, ettd molemmissa edel-
ld mainituissa ryhmissd on tietdmdtttj-
mien osuuden vaheneminen ollut kuta
kuinkin yhtii suurta: kummassakin
ryhmdssd on tycieldkelakien olemassa-
olosta tietdmdtttjmien osuus pienenty-
nyt noin 20 prosenttiyksiktillii.

Haastatelluilta tiedusteltiin mytis,
olivatko he kuulleet tai lukeneet ELA-
KETURVAKESKUS-nimisestd laitok-
sesta. My6ntdvdn vastauksen antoi tyii-
eldkelakien piiriin kuuluvista 77 pro-
senttia ja ulkopuolisista 60 prosenttia,
joten my6s tHstd tycieldkejdrjestelmdn

organisaatiota koskevasta seikasta oli-
vat lakien piiriin kuuluvat paremmin
perilld kuin lakien piiriin kuulumatto-
mat. Koska vastaavat prosenttiluvut
olivat vuonna 1964 lakien piiriin kuu-
luvilla 55 ja ulkopuolisilla 41, voidaan
mycis tdmdn kysymyksen kohdalla to-
deta tietoisuuden lisddntyneen kolmen
viimeksikuluneen vuoden aikana varsin
huomattavasti.

2.2. Tietoisuus perhe-elH,kkeestd

Kuten tunnettua, liitettiin perhe-eld-
ke tydeldkelakien perusteella makset-
taviin etuuksiin kuluvan vuoden alusta
lukien. Tdmdn vuoksi on mielenkiin-
toista tietdd, missd mddrin yleisdn kes-
kuudessa on havaittu tdmd merkityk-
sekds tycieldkejdrjestelmdn parannus.

Yleiscin tietoisuutta perhe-eldkkeen
olemassaolosta pyrittiin selvittdmddn
kahden kysymyskokonaisuuden avulla.
Ensiksikin tdtd tiedusteltiin kysymyk-
sesse n:o 7, missd vastaajan oli hdnelle
ndytetystd yhdeksdn sosiaaliturvaetuu-
den luettelosta valittava ne, jotka oli-
vat tytieldkelakien mukaisia.

Mainittakoon jo tdssd yhteydessd,
ettd edelld esitetty kysymys 7 - sa-
moin kuin kaikki muutkin tycieliikejdr-

Taulukko 2. Perhe-eldkkeen tytieldkelakien takaamana etuutena maininneet.
Prosenttia kaikista haastatelluista.

Perhe-eIAkkeen
mainitsi

Tyiieldkelakien
piir:iin kuuluvat

TEL LEL
%%

Yht
%

Ulko-
puoliset

%
Kaikki

%

TEL:n etuutena
LEL:n etuutena

2l
11

22

l2
t4
I

19
I

20

n: 632 152 784 575 1 359
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jestelmdn yksityiskohtia koskevat ky-
symykset - esitettiin ainoastaan niille
henkiliiiIIe, jotka aiemmin ilmoittivat
kuulleensa tai lukeneensa tytieldke-
Iaeista. Taulukossa 2 esitetyt prosentti-
luvut on kuitenkin laskettu kaikista eri
vastaajaryhmiin kuuluvista otokseen
vaiituista henkiltjistH. Tyiieldkelaeista
tietdmdttcimdt on siten katsottu tietd-
mdtttimiksi myiis ndiden lakien eri yk-
sityiskohdista.

Taulukosta 2 kiiy ilmi ensinndkin se,
etth tieto perhe-eldkkeen liittdmisestd
tycieldkelakien takaamiin etuuksiin on
levinnyt toistaiseksi verraten harvojen
keskuuteen. Myiis voidaan todeta, ettd
perhe-eldke on osattu mainita TEL:n
etuutena useammin kuin LEL:n etuu-
tena. Jonkin verran ylliittiiviiii on, etta
tycieldkelakien piiriin kuuluvat eivdt
ole tienneet perhe-eldkkeen olemassa-
oloa paremmin kuin lakien piiriin kuu-
lumattomatkaan.

Erityistd huomiota on kiinnitettdvd
siihen taulukosta ilmenevddn tietoon,
jonka mukaan vain 9 prosenttia LEL:n
alaisissa tyiisuhteissa tyiiskentelevistd
osasi mainita perhe-eldkkeen LEL,:n
takaamana etuutena. TEL:n alaisissa
tycisuhteissa tyiiskentelevistd sentddn
runsas viidennes tiesi TEL:n perus-
teella maksettavan myds perhe-e1d-
kettii.

Verrattaessa perhe-eldkkeen tunte-
musta muiden, ajallisesti vanhempien
tycieldkelakien takaamien etuuksien
tuntemukseen, voidaan todeta, ettd nd-
md vanhemmat etuudet on tunnettu
jonkin verran paremmin kuin perhe-
eldke. Ty<ieldkelakien piiriin kuuluvis-
ta 36 prosenttia tiesi, ettd TEL:n perus-
teella voidaan maksaa vanhuuseldkettd,

ja 60 prosenttia mainitsi tydkyvyttd-
myyseldkkeen TEL:n takaamana etuu-
tena. LEL:n perusteella maksettavaksi
etuudeksi mainitsi vanhuuseldkkeen
19 prosenttia ja tyiikyvyttiimyyseldk-
keen 29 prosenttia tytieldkelakien pii-
riin kuuluvista. Luvuista havaitsemme,
ettd mycis ndmd etuudet on tiedetty pa-
remmin TEL:n kuin LEL:n osalta ja
ettd tycikyvytttimyyseldke on tunnettu
molempien tycieldkelakien osalta pa-
remmin kuin vanhuuseldke. Tdtd taus-
taa vasten tarkasteltuna ei perhe-eldk-
keen tuntemus endd ndytd kovin hei-
kolta, joskin parantamisen varaa on
paljon.

Toinen perhe-eldkkeen tuntemusta
selvittdmddn pyrkivd kysymys oli jdr-
jestysnumeroltaan 23 ja se kuului sa-
nanmukaisesti seuraavasti: "Voidaanko
tydeldkelakien mukaan maksaa myiis
perhe-eldkettd? "

I(uten taulukosta (seur. siv.) havai-
taan, miltei puolet haastatelluista vas-
tasi, ettd tycieldkelakien perusteella voi-
daan maksaa mycis perhe-eldkette. 16
prosenttia ilmaisi kdsityksenadn, ettd
perhe-eldkettd ei voida maksaa. Loput
37 prosenttia eivdt osanneet sanoa
asiasta mitddn tai olivat kokonaan tie-
tiimiittcimiii ty6eldkelaeista. Mycis voi-
daan todeta, ettd lakien piiriin kuulu-
vat eivdt antaneet myrintdvdd vastausta
useammin kuin ulkopuolisetkaan.

Kun tdmdn kysymyksen vastauksia
verrataan kysymyksestl 7 saatuihin,
taulukossa 2 esitettyihin vastauksiin,
voidaan ndissd todeta melkoista risti-
riitaisuutta. Tdmdn ristiriidan voi olet-
taa johtuvan ensinndkin siitii syystd,
ettd osa kysymykseen 23 vastanneista
lienee antanut myiintdvdn vastauksen
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Tauiukko 3. Voidaanko tydeldkelakien mukaan maksaa my6s perhe-eldkettd?

Vastaus

Tyrieldkelakien
piiriin kuuluvat

TEL LEL
dd/o /o

Yht
/o

Ulko-
puoliset

%
Kaikki

Voidaan maksaa
Ei voida maksaa
Ei osaa sanoa
Tydeldkelaeista tietdmdttijmid

49
18
31

2

46
18
33

3

48
18
31

3

44
14
23
19

47
16
27
10

Yhteens[ 100 100 100 100 100

n: 632 t52 784 575 1 359

pelkdstddn arvauksen perusteella ja
vailla "parempaa tietoa". Toisaalta on
r.uultavaa, ettd kysymyksessd 7, missd
perhe-eldke esiintyi yhtend etuutena
pitkdssh, kdsitteellisesti vaikeassa
etuuksien luettelossa, osa asiasta tietoi-
sista on voinut jdttdd vastaamatta huo-
limattomuuden tai kdsitteellisten vai-
keuksen vuoksi. Niinpii voidaan arvioi-
da, ettd perhe-eldkkeen olemassaolon
todella tietoisten mddrd on jossakin
taulukoissa 2 ja 3 esitettyjen prosentti-
lukujen puolivd,lissd - kenties hieman
ldhempdnd taulukon 2 lukuja. Esiintul-
Iut ristiriitaisuus on joka tapauksessa
synnyttdnyt jatkotutkimuksissa huo-
mioon otettavan ongelman: Mikd on
paras tapa mitata tarkasti yleistin to-
dellista tietdmystd tdmdn kaltaisista
asioista.

2.3. Mistii asioista tiedettiin eniten

Tyiieldkelaeista tietoisille esitettiin
mycis erditd ty<ieliikejiirjestelman kes-
keisid yksityiskohtia koskevia kysy-
myksid. Naille pyrittiin selvittdmddn
mistd seikoista ja missd mddrin on ole-

massa oikeita tietoja ja mistd taas vdd-
rid tai virheellisid.

Taulukosta ( seur. siv. ) havaitaan,
ettd parhaiten on tunnettu TEL:n mu-
kaisten eldke-etujen jatkuvuusperiaate.
Tdmd seikka oli parhaiten selvilld mytis
vuonna 1964. Yli puolet haastatelluista
tunsi yleisen vanhuuseldkeidn sekd oli
perilld LEL:n e15ke-etujen jatkuvuus-
periaatteesta.

Varsin ylliittiiviid on taulukon anta-
ma tieto siitii, ettii vain pieni osa haas-
tatelluista vastasi oikein tytieldkelakien
takaamia etuuksia koskeviin kysymyk-
siin. Eri etuuksista tunnettiin tyciky-
vytttimyyseldke parhaimmin; perhe-
eldkkeen tuntemus puolestaan oli -kuten edelld on jo mainittu - vdhiii-
sintd. Taulukosta kdy edelleen ilmi, ettd
miltei kaikkien kysymysten kohdalla
oli ty<ieldkelakien piiriin kuuluvien tie-
tdmys parempi kuin ulkopuolisten. Ai-
noa poikkeus tassa suhteessa oli tyti-
eldkkeiden rahoitusta koskevan kysy-
myksen kohdalla. Lakien piiriin kuu-
luvien ja ulkopuolisten tietdmyksessd ei
siind kohdin ollut havaittavissa tilas-
tollisesti merkitsevdd eroa.

22



Taulukko 4. Eri kysymysten kohdalla tdysin oikean vastauksen antaneiden osuu-
det kaikista haastatelluista.

Kysymyksen aihe

Tdysin oikein vastanneita, prosenttia
Tycieliike-

lakienpiiriin UIko-
kuuluvat puoliset Kaikki 1964

TEL:n eldke-etujen jatkuvuusperiaate . .

Yleinen vanhuuseldkeikd
LEL:n eldke-etujen jatkuvuusperiaate .

Lakien piiriin kuulumisen alaikdraja
Tytieldkkeiden rahoitus
Palvelusaika LEL:n piiriin kuulumiseksi
Eldkkeen suuruuteen vaikuttavat seikat .

Palvelusaika TEL:n piiriin kuulumiseksi
TEL:n takaamat etuudet
LEL:n takaamat etuudet

80
67
61
44
37
38
20
2t
t2

I

35
32
31
15
10

6
3

35
39
o2

27
29
t4
20

7
4

60
55 62

55
40
35
35
1B
16
I
5

50

+l

n: 784 5?5 1 359 146 B

Tarkasteltaessa tycieldkelakien eri
yksityiskohtien tuntemuksessa kolmen
viimeksikuluneen vuoden aikana ta-
pahtunutta kehitystd, voidaan todeta,
ettd yleisiin tietojen kasvu on ollut
suurinta juuri niiden seikkojen koh-
della, jotka jo vuonna 1964 oii tunnet-
tu parhaiten. Neljdn vdhiten tunnetun
yksityiskohdan osalta yleisdn tiedot ei-
vdt sen sijaan ole lisddntyneet lainkaan.
Ndin ollen voitaneen puhua helposti ja
vaikeasti omaksuttavista tiedoista. Vai-
keasti omaksuttaviksi osoittautuivat
tydeldkkeiden suuruuteen vaikuttavat
seikat sekd TEL:n ja LEL:n takaamat
etuudet.

Eri kysymyksiin annettujen vastaus-
ten yksityiskohtaisempi tarkastelu
osoittaa, ettd pelkdstddn oikean vas-
tauksen antaneiden osuudet antavat
liian synkdn kuvan yleiscin keskuudes-
sa vallitsevasta tycielSkelakien tunte-
muksesta. Joidenkin kysymysten koh-

dalla on havaittavissa selvdsti kdsit-
teellisistd vaikeuksista aiheutuneita
virhevastauksia. Toisaalta on monia
vastaajia jdiinyt pois edelld esitetystd
taulukosta sen vuoksi, ettd vastaaja on
oikeiden vastausten lisiksi antanut
myds vddrid vastauksia. Seuraavassa
tarkastellaan vastauksia yksityiskoh-
taisemmin erdiden kysymysten osalta.

Tyiieldkelakien takaamat etuudet

Taulukon 4 mukaan antoi tycieldkela-
kien takaamia etuuksia koskevaan ky-
symykseen oikean vastauksen TEL:n
osalta 9 prosenttia ja LEL:n osalta
5 prosenttia haastatelluista. Perhe-
eldkkeen tuntemusta kdsittelevdn kap-
paleen yhteydessd esitetyistd vanhuus-
ja tybkyvyttdmyyseldkkeistd tietoisten
osuuksia kuvaavista luvuista kdy kui-
tenkin ilmi, ettd ndmd etuudet on tun-
nettu huomattavasti paremmin kuin
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taulukon 4 lukujen perusteeila saattaisi
piiiitellii. Mainitsihan 54 prosenttia kai-
kista haastatelluista tycjkyvytttjmyys-
eldkkeen TEL:n takaamaksi etuudeksi
ja neljdsosa tiesi sen mytis LEL:n etuu-
deksi. On luultavaa, ettd tdmdn kysy-
myksen kohdalla on saatu my<is jonkin
verran kdsitteellisistd ja terminologi-
sista vaikeuksista johtuvia virhevas-
tauksia. Runsas viidennes haastatel-
Iuista nimittdin oletti tapaturmakor-
vauksen ja vajaa viidennes sairauskor-
vauksen olevan tytjeldkelakien mukai-
sia etuuksia. NiiyttSd siltd, ettd osa nain
vastanneista - mahdollisten arvaajien
iisdksi - on tiennyt suurin piirtein sen
syyn, minkd vuoksi tytikyvytttimyys-
eldkettd voidaan mytjntdri, mutta ei ole
osannut mainita tdmdn etuuden oikeaa
nimed.

Mainittakoon vield, ettd tdmdn kysy-
myksen kohdalla ilmeni selvdsti ylei-
scin heikko LEL:n tuntemus. LEL:n ta-
kaamia etuuksia kysyttdessd miltei
puolet (48 prosenttia) haastatelluista ei
tiennyt LEL:n etuuksista mitddn. LEL:n
alaisissa tydsuhteissa tytiskentelevien-
kin kohdalla tietdmdtttimien osuus oli
perdti 25 prosenttia.

Ikiirajat

Kuten taulukosta 4 havaittiin, antoi
62 prosenttia haastatelluista oikean
vastauksen tytielSkelakien mukaista
vanhuuseldkeikdd koskevaan kysymyk-
seen. Tavallisin virhevastaus tdmdn ky-
symyksen kohdalla oli 60 vuotta, minkd
vastauksen antoi 10 prosenttia haasta-
telluista. Mytis 63 ikdvuosi sai kannat-
tajikseen 6 prosenttia haastatelluista.

Tyrieldkelakien piiriin kuulumisen
alaikdrajaa koskeneeseen kysymykseen
saatiin oikea vastaus - 18 vuotta -40 prosentilta haastatelluista. Tavalli-
sin virhevastaus o1i 16 vuotta, jota eh-
dotti 23 prosenttia. Niiistii osa lienee
sekoittanut tdltd osin tycieldkelait kan-
saneldkelakiin, minkd mukaan tyijky-
vyttcimyyseliikettii voidaan maksaa jo
16. ikdvuodesta ldhtien. Seuraavaksi
useimmin ehdotettiin lakien piiriin
kuulumisen alaikdrajaksi 21 vuotta,
minkd vastauksen antaneita oli 5 pro-
senttia haastatelluista.

Tyiieliikkeiden rahoitus

Tycieldkkeiden rahoitusta koskevaan
kysymykseen vastasi 39 prosenttia
haastatelluista, ettd tyiinantajat yksin
maksavat tytieldkelakien mukaiset eld-
kevakuutusmaksut. Vastausten yksi-
tyiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, ettd
haastatelluista perdti 67 prosenttia oli
sellaisia, jotka katsoivat ty<inantajien
olevan ainakin osallisina eldkevakuu-
tusmaksujen rahoituksessa. Huomau-
tettakoon, ettd ainoastaan 1B prosenttia
haastatelluista oli sitd mieltii, ettd mytis
valtio on osallisena tyiieldkejdrjestel-
mdn kustannusten rahoituksessa, ja ettii
vain 2 prosenttia katsoi kuntienkin
osallistuvan ndihin kustannuksiin.

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeen
suuruuteen vaikuttavat seikat

Tytieldkelakien mukaisten vanhuus- ja
tycikyvyttrimyyseldkkeiden suuruuteen
vaikuttavia seikkoja koskevaan kysy-
mykseen tdysin oikean vastauksen an-
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taneiden pieni mddre (18 prosenttia)
johtuu ensi sijassa siitd, ettd vastaajat
ovat oikeiden seikkojen lisdksi mainin-
neet myds vd,drid. Kaikista haastatel-
luista 70 prosenttia - Iakien piiriin
kuuiuvista jopa ?7 prosenttia - tiesi,
ettd ansaitun palkan suuruus vaikuttaa
tycintekijiiin eldkelain mukaisen van-
huus- ja tydkyvyttrimyyseldkkeen suu-
ruuteen. Palvelusvuosien Iukumldrdn
tiesi vaikuttavaksi tekijiiksi 51 prosent-
tia haastatelluista. Useat vastaajat kui-
tenkin olettivat, ettd edelld mainittujen
seikkojen lisdksi myds sellaiset tekijdt
kuin perhesuhteet, asuinpaikka tai
eldkeaikaiset tulot voivat vaikuttaa tyci-
eldkkeen suuruuteen, jolloin heitd ei
luonnollisestikaan voitu lukea tdysin
oikean vastauksen antaneiksi.

Saman kysymyksen yhteydessd tie-
dusteltiin haastatelluilta my<is kansan-
eldkkeen suuruuteen vaikuttavia teki-
j<iitii. Tiissii kohdin on vieli aiheellista
huomauttaa siitd, ettd tdmdkin kysy-
mys esitettiin vain niille henkiltjille,
jotka olivat tietoisia tycieldkelakien ole-
massaolosta. Kiiytetty rnenettely antaa
siten kenties hieman liian negatiivisen
kuvan kansaneldkelain tdmdn kohdan
tuntemuksesta, silld sen kymmeneksen

joukossa, joka ei ollut perilld tytieldke-
lakien olemassaolosta, saattaa olla sel-
laisia henkiltiitii, jotka tuntevat kysees-
sd olevia kansaneldkelain yksityiskoh-
tia. Saatuja tuloksia voitaneen kuiten-
kin pitiiii ainakin suuntaa-antavina.

Kaikista haastatelluista 55 prosenttia
tiesi eLdkeaikaisten tulojen ja omaisuu-
den vaikuttavan kansaneldkkeen suu-
ruuteen. Perhesuhteet mainitsi vaikut-
tavaksi tekijiiksi 2B prosenttia ja asuin-
paikan 24 prosenttia haastatelluista.

Verrattaessa kansaneldkelain ja tyd-
eldkelakien tuntemusta tdltd osin voi-
daan todeta, ettd. haastatellut ovat mai-
ninneet oikeita eldkkeen suuruuteen
vaikuttavia tekijriitii tyrieldkkeen osal-
ta useammin kuin kansaneldkkeen
osalta. Toisaalta on syytd huomauttaa,
ettd tydeldkkeen kohdalla mainittiin
oikeiden tekijiiiden lisiiksi mycis vddri:i
tekijtiitii useammin kuin kansaneldk-
keen kohdalla. Joka tapauksessa saa-
dut tulokset osoittavat, etta verraten
harvat ovat tdysin perilld kyseessd ole-
vista asioista - onpa sitten kysymys
kansaneldkelaista tai tycieldkelaeista.

Tutkimuksen tuloksia tullaan edel-
leen kdsittelemddn tdmdn lehden seu-
raavissa numeroissa.
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Ennakkotietoia ly6el5kkeen saaiisla
3(,. 6. 1967

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntamien 30. 6. 196? voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eliikkeiden keskimddrdt seuraavan tauiukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Vanhuuselikkeet

Eliikkeen mydntiijii

ElAkevakuutusyhtitit
ElAkekassat
EldkesAiitirit

Eldkkeensaajia Keskimddr. eldke mk/kk
Miehet Naiset KaikkiMiehet Naiset

5 791
507

2 571

4 I 195,61
224,29
207,74

98,72
106,82
105,74

1 54,1 0
167,40476

I 426
983

3 997 171 5

B 869
4 883

15 112
5 210

200,76
73,94

100,94
54,32

159,53
77

13 752 20322 | 155,73 98,62 IJ I 27

TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tytjeldkelaitokset

Tyiikyvyttiimyyselikkeet

Eldkkeen mytjntdjd

Eldkekassat
Eldkesddtitit

tokset
LEL-eliikelaitokset

tycieliikelaitokset

Vanhuus- ja tyiikyvyttiimvyselikkeet
Keskimddr. eldke mk/kk

El:ikkeen mycintdjd

Eliikevakuutusyhtitit
Eldkekassat
Eliikesiidtiiit
TEL-eliikelaitokset
LEL-eliikelaitokset
I{aikki

Lisgksi sai 448 vanhuus- ja tytikyvytttjmyyseldkkeensaaiaa TEL-lisaelekette, joka oli suuruudeltaan
keskimddrin 307,21 mk kk.

II Perhe-eliikkeet
Keskim.

eldke
mk/kk

El6kkeensaajia
Eldkkeen mytjntdjd

Lesket
Eldkevakuutusyhti6t
Eldkekassat
Eliikesiiiiticit
TEL-eliikelaitokset
LEL-eI:ikelaitokset
Kaikki tytieldkelaitokset

7
o

57 7
1

92
77

13 004
I 763992

15 946
13 875

Elakk.
lukum,

TEl-liseetujen mukaisten perhe-elAkkeiden lukumdiire oli 154 ja keskimeara 454,36 mk/kk. Lis:i-
perhe-etekett:i sai 147 leskea ja 193 lasta.
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Naiset Yhteensd NaisetMiehet

119,50
122,76

Keskimiidr. eliike mk/kkEldkkeensaajia
Miehet Kaikki

159,44
176,88

5 055
359

1 663

4 363
439

1 125

418
798
7BB

208,29
213,90

I
,

99

r50,58
90,3292,35

0
66,76

124,746 698 22 767

Miehet
Eldkkeensaajia

Miehet Naiset Yhteensii

915
2 551

I 781
6 785

188,30
217,65
210,16

98,44
1 12,90
7t2 B

846
866
234

10

4

1 098 63.06
102

85,87
28 II6
14 973

195,

Naiset I{aikki

84,20

163,84
173,63

144,6029 821 43 0891

Lapset
t52,34
190,38
158,2 1

491
4B

203
156,41

72,92
716
220

539
256

742,,,
I e36 795 1 1

Yht
476

47
199

370
54

115

846
95

3t4
1 255

476
964 | 137,18

Yhteensi

I

6 570

16 069 135,07

99,30 130,65



MUUALLA TUTKITTUA

YEesliinkehitys Suorrressa

Maisteri Tor Hartman on laatinut "Lii-
ketalous"-lehteen selvityksen Suomen
vdkiluvun kehityksestd ldhivuosikym-
menin5. 1) Selvitys perustuu viime
vHesttilaskennasta laadittuun vdestti-
ennusteeseen. Tarkastelun kohteena
ovat tdssd vuodet 1975 ja 1990.

Vdesttinkehitykseen vaikuttavat syn-
tyvyys, kuolevuus, siirtolaisuus ja
muuttoliike. Ennusteessa katsotaan
syntyvyyden tulevan laskemaan ja syn-
tyvyyden eroavuuden maan eri osien
viililld tasoittuvan. Syntyvyyden las-
kua osoittaa se, ettd vuonna 1963 syn-
tyi 82 000 lasta, mutta vuonna 1965
vain 78 000 lasta.

Kuolevuuden ei oleteta tulevaisuu-
dessa laskevan nykyisestH tasostaan
kovinkaan paljon. Sodanjiilkeisen6 ai-
kana kuolevuus on laskenut ldhinnii
nuoremmissa ikdluokissa. Vastasynty-
neiden kuolemanvaara vuosina 1946-
50 oli 56 %. Ajanjaksona 1956-60 se
oli 27 /r. Sen sijaan vanhemmissa ikh-
luokissa lasku on ollut suhteellisesti
paljon pienempi.

Nettosiirtolaisuuden katsotaan tule-
vaisuudessa pysyvdn samalla tasolla
kuin 1950-luvulla eli 7 000 henkiltinii
vuodessa. Muuttoliikkeen ns. talous-
alueiden vdlillti sekd toisaalta kaupun-
kien ja kauppaloiden ja toisaalta maa-
laiskuntien vdlisen muuttoliikkeen ole-
tetaan suunnaltaan ja suhteelliselta voi-') Tor Hartman: Vdesttinkehitys Suo-

messa, Liiketalous, 2/L967, ss. 1?-lg,
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makkuudeltaan pysyvdn 1950-luvun
jtilkipuoliskon tasolla. Muuttoliike vil-
kastui Suomessa 1950-luvulla. Se on
suuressa mddrin suuntautunut kaupun-
keihin ja kauppaloihin sekd etelddn.

Suomen vdkiluku tulee ennusteen
mukaan vuonna 1975 olemaan 4 914 000.
Lisdys vuodesta 1960 on 10,5')'(. Las-
ten eli 0-14-vuotiaiden osuus koko
vdesttistd laskee. Vuonna 1975 se on
25 !f, kun vastaava Iuku vuonna 1960
oli 30 9i. Tytiikiiisten, 15-64-vuotiai-
den, suhteellinen osuus kasvaa 62 (;(,'.sla

65 %:iin ja eldkeidssa olevien, 65 vuot-
ta tdyttdneiden 7 ',/,:sta 10 ')(,:iin.

Vdestiin ikhrakenne toisaalta kau-
pungeissa ja kauppaloissa, toisaalta
maalaiskunnissa tulee vuonna 1975 ole-
maan suunnilleen sama. Niinpd tytjikiii-
sen vdest6n osuus on kaupungeissa ja
kauppaloissa 67 cfi, ja maalaiskunnrssa
63 %. Eliikeikiiisten osuus tulee vas-
taavasti olemaan B ')i :a \2 'i .

Naisvaltaisuus kaupungeissa ja kaup-
paloissa pienenee jonkin verran. Vuon-
na 19?5 niissd on 1132 naista 1000 mies-
td kohti. Vastaava luku vuonna 1960
oli 1186 naista. Maalaiskunnissa muut-
tuu nykyinen naisvaltaisuus miesval-

taisuudeksi. Niissd tulee olemaan 978
naista 1000 miestd kohti.

Muuttoliikkeen ansiosta Uudenmaan
vHestti kasvaa huomattavasti. Sen osuus
koko vdest<istd on vuonna 1975 noin
23 ,X,, kun se vuonna 1960 oli 18 (,.',.

Vuonna 19?5 kaupungeissa ja kauppa-
loissa asuu 53 ii koko vdestijstd. Vuon-
na 1960 vastaava luku oli 4l %.

Vuonna 1990 Suomessa on 5 250 000
asukasta. Lisdys vuodesta 1960 on
800 000. Alueellisesti kehitys on epeta-
saista. Maan eteldisilld alueilla vdki-
Iuku lisddntyy niin paljon, ettd ne nie-
levdt koko vdesttinlisdyksen. Keskim-
mtiisilld alueilla vdkiluku vdhenee noin
157 000 henkilcillii. Maan pohjois- ja itii-
osissa tapahtuu sen sijaan jonkin ver-
ran vdesttinkasvua.

Kaupunkien ja kauppaloiden vaes-
tcinlisdys on vield tuntuvampi kuin ete-
ldisten alueiden. Vuonna 1990 on kau-
punkien ja kauppaloiden osuus vdesttis-
ta 64 ,:,(. Vuonna 1960 vastaava luku oli
4l * . Naisten enemmyys kaupungeis-
sa ja kauppaloissa pienenee edelleen
vuoteen 1990 mennessd. Eldkeikdisten
luku kasvaa 327 500:sta (v. 1960)
535 200:aan.

28



JARJESTELMAN PIIRISTA

El5ketur.vakeskrrs
Eldketurvakeskuksen hallitus on muut-
tanut laitoksen tutkimustoimiston ja
tiedotustoimiston tutkimusosastoksi ja
tiedotusosastoksi. Samalla muodostet-
tiin yleiselle osastolle rekisteritoimisto
ja kansliatoimisto.

Apulaisosastopiiiilliktiksi lainopillisel-
le osastolle on nimitetty oik.tiet. kand.
Matti Uimonen.

Yleisen osaston rekisteritoimiston
toimistopdHllikiiksi on nimitetty ekon.
Heikki R i e k k i n e n ja kansliatoimis-
ton toimistopddllikciksi ekon. Lauri
Mdkeldinen.

RAINA PERHE-ELAKKEESTA

Vuoden alussa voimaan tulleen perhe-
eldkkeen esittelemiseksi havainnollises-
sa muodossa on Eldketurvakeskuksessa
valmistettu 29 kuvaa kdsittdvii vdrilli-
nen diapositiivisarja, johon liittyy mag-
netofonille talletettu puheselostus. Esi-
tys kestdd noin 16 minuuttia. Rainaa

voi esittdd kaikilla tavallisilla diaposi-
tiiviheijastimilla. Magnetofoni ei esitet-
tdessd ole vdlttdmdttin, sill6 ldhetystii
seuraa moniste kuviin liittyvHstd teks-
tistd, joten esittiijii voi sen perusteella
itsekin selostaa asian.

Rainaa ja magnetofoninauhaa laina-
taan ilmaiseksi, kuten elokuvaamme
"Tyti ja eldke". Tilaukset pyydetdhn
osoittamaan ElHketurvakeskuksen pos-
tittamoon (rva Hirvonen), puh. 642 5ll/
46.

OSOITTEENMUUTOKSIA

Kesdn aikana on tapahtunut erditd
osoitteenmuutoksia. Julkaisemme alla
uudet osoitteet.

E I eket i e d o tu sto i m i st o. Osoi-
te nyt: Yrjtinkatu 17, Helsinki 12. Pu-
helin: Vaihde 640 301.

Eldkevakuutusosakeyhtiti I lm a ri-
n e n. Osoite nyt: Eerikinkatu 41, Hel-
sinki 18. Vaihde (entinen): 640921.

I(u n n a I Ii n e n e I ii k e I a i t o s.

Osoite: Kalevankatu 20, Helsinki 10.
Vaihde: 648 911.
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Engllsh Surtrrnaries
Pension protection of older age classes
(The leader on pages 3-5)
Critics of employment pension protection
have drawn attention to wage-earners who
had reached pension age before the appli-
cation of the employment pension acts and,
therefore, were left outside the system.
There was a similar argument when the
survivors' pension which became operative
at the beginning of 1967 excluded the
widows and orphans whose breadwinner
had died before the beginning of 1967. The
third point of criticism is that for the
initial years employment pensions are
under the target level.

The editorial notes that the question at
issue is lack of money. The alternative is
to cover the costs of high-level employ-
ment security from some other source, and
it is no small sum that is involved. If, for
instance, we were to implement "full 66 per
cent salaried employee pensions for the
entire nation" the additional cost would
be 1,500 million Finnmarks per annum. It
is just because of financing difficulties
that the much-desired general survivors'
pension obviously cannot be realised from
the beginning of 1968, although the addi-
tional outlay involved would be only about
l/20 of the above sum.

In addition to this fundamental reason,
the solution now adopted has a technical
background. It is impossible in practice
to obtain reliable information on the dura-
tion of employment and pay - going back
decades perhaps - that is necessary to
determine the employment pension. It is
for these reasons that the implementation
of employment pensions has been gradual
everywhere else as well.

As the old and disabled excluded from
the employment pension system at its
inception because of their age are already
covered by the national pensions system,
the most suitable solution would seem to
be to develop the national pensions sys-
tem. The cause of widows and orphans
left without employment pensions could
also be settled by supplementing the natio-
nal pensions system in a corresponding
way. In developing pension security, the

meagre funds available should, of course,
be channelled to where the need for a
pension is greatest, and the national pen-
sion should be scaled more than it is now
in accordance with the maintenance ob-
ligations of the beneficiary and other cir-
cumstances.

As regards the small size of employment
pensions in the initial years, since the age-
class increases were incorporated in the
employment pension acts, old age and em-
ployment pensions are already 20-40 per
cent of the pay if the beneficiary was
employed continuously as foreseen in the
employment pension acts. The pension is
often small because the beneficiary was
engaged for a part of the time in working
for his own account on his small farm.
Correction of this situation necessitates
the introduction of employment pensions
as soon as possible for the self-employed.
The raising of the level of the employment
pensions must be given serious considera-
tion even otherwise. There are several
alternatives. A study now nearing comple-
tion will probably throw additional light
on the problem. The writer concludes by
pointing out that the pension problem for
the oldest age classes must be appraised
in the overall view, eschewing dogmatic
issues of system and ideology, and an
endeavour must be made to achieve really
workable solutions.

Study on pension age
(Article on pp. 6-12)
The article continues with the presenta-
tion of the results of the pension age stu-
dies of printing workers. The expectations
of different replier groups - 11761kgrs,
foremen, employers and old age pensioners

- as to a suitable pension age for em-
ployees is the point reviewed this time. The
expectations of workers and foremen are
similar on the whole, favouring an age of
under 65. The majority of the employers,
in contrast, consider 65, the commonest
pension age at present, a suitable pension
age for employees.
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The article goes into greater detail con-
cerning the relative stress in the different
occupational groups in relation to the
desirable pension age for workers and
foremen. Both groups suggest 60-64 years
as the suitable pension age, and they
appear to relate this to the strain of their
occupations.

The results of the interpretation of the
workers' pension age expectations are
described in the final part of the article. In
addition to job stress, the expectations
appear to have been influenced indepen-
dently by the general assessment of job
performance, the age of the repliers and
their length of service in the enterprise.

General conference of ILO anal pension
security agreement
(Article on pp. 13-16)

The article deals with the activity and aims
of the International Labour Organization
and its 51st general conference in 1967.
Special attention is paid to the pension
questions which were discussed in out-
Iine at the conference and the results of
the discussions.

The public and employment pension acts II
(Article on pp. 18-25)

In Spring 1967, the Research Office of the
Central Pension Security Institute conduc-
ted a poll to find out what the public
knows of and what its attitude is to the
employment pensions system. A similar
survey was made at the end of 1963. Thus,
it is now possible to obtain a picture not
only of the present situation but also of
the changes that have occurred in the past
three years.

This article reviews the results of the
first part of the study, public knowledge
of the employment pension system. This
review will be continued and the second
part of the study - attitudes - wiII be
dealt with in the following issues of this
periodical.

One of the most important findings re-
ported in the current issue is that know-
ledge of the existence of employment pen-
sion acts has grown considerably in the
last three years. Information to the public
about the salient points of these laws has
also improved distinctly. Persons covered
by the employment pensions acts have
generally been better informed about them
than those who are not beneficiaries.

The table on page 26

contains data on the recipient of employ-
ment pensions in the second quarter of
1967. In addition to numerical data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

Population development
(Article on pp. 27-28)
According to the population prognosis
based on the most recent population census,
the population of Finland will increase by
10.5 per cent between 1960 and 1975. The
increase will be seen chiefly in the persons
of working age and those of pension age.
The total population of the country in 1990
will be 5.25 million. The greatest growth
will occur in the southern parts, especially
because of migration. Sixty four per cent
of the total population in 1990 will live in
towns and urban districts. The number of
persons of pension age wiII increase from
327,000 (in 1960) to 535,200.
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Basic lealunes ol Finland's pensions
systerrrs
l. Development of the pension 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 persorc 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 195?, 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 on
July 1, 1962, covers wage and salarY
earners with the exception of civil ser-
vants, local government officers and sea-
men, who have long had their own specigl
systems.

2. The national pensions system
Under the National Pension Act all old
and disabled persons receive a peruion
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 adiusted
to movements of the cost of living index.

The general age of entitlement to an old
age pension is 65 years. An invalidity pen-
sion is paid to persons of 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 Pensions Institute, which is subordi-
nate to Parliament.

3. The emplo,'ment Pension system

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

The compulsory pension protection under
the acts consists of old age and invalidity
pensions and from the beginning of this
year also survivor pensions. The regula-
tions concerning the survivor pension
entered into force on January 1, 1967. The
system covers cases of death occurring
after this date.

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

Entltlement to an lnvaltility penslon
arises on attaining 18 years of age.

Entitled to a survivor pension is the
widow and the children of the employee.
The children are entitled to a survivor
pension after the death of both the female
and male employee.

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 widow
has r"eached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive a pension, if she has a dependant
child who i,s entitled to a suryivor pe,nsion;
the paying of the pension will continue
even if the child's entitlemmt to the
pension would cease. A pension will be
payable to the widow u,ntil her death. The
paying of survivor pension ceases if the
widow remamies, but she then receives a
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lump-sum equal to the amount of twoyears' pension.
A child is entitled to a pension until he

reaches the age of 18 and even after this
age, if he is disabled.

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

The size of the old age pension is
calculated as the percentage, equal to the
number of years of service, of the wageor 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
recejved during the years employed.The rate of pension accumulation isgreater than the above for the older agegroups, born in 1916-1892, and glows in
accordance with the year of birth.

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

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

The size of the survivor pension is cal-
culated on the basis of the old age pension
or invalidity pension 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 srurvivor pension,
they will receive a full pens,ion, which is
equal to tJre deceased empolyee's old age or
invalidity pension. If ttrere are two bene-
ficiaries, the size of the pension is three-
fourttrs of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the pension is
one-half of the full pension.

Automatio linkags 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 compulsory
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 atlilitional voluntary benefit"s,
creating even better pension benefits thanthe minimum level guaranteed by law.

Benefits that come into question here in-
clude a higher pension, survivor pension
and funeral grant. Employees generally
participate in the costs of such additional
benefits.

The administrative organisation of the
employment pension 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
Iabour pension funds, one for each of the
four branches concerned.

The work of the various pension insti-
tutions is coordinated by a central organ,
the Central Pension Security Institute. It
keeps a register of the insured and their
pension benefits. It will also keep a re-
gister of persons covered by special pen-
sion 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 pension 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. How-
ever, the system contains obsolete features,
and its reform to correspond to the
principles of the employment pension sys-
tem has been adopted by Parliament.

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

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

Finland's total population is 4.6 million
(1964), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of 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 populatlon by occupatlon is: agxi-
culture and for.estry 35 per cent, industry
and construction 32 per cent, and trade,
communications and service industries 33
per cent,

Population by age groups (1960): 0-17
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. ll per
cent of the total population.

TYOELAKE on tilattavissa rlm. ElAketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki.
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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