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Hengtshdyslauko
Vuoden 196? alkupuoli oli sosiaalipolitiikan kannaita virked. I{uusen
ja Tenhidldn komiteojen mietintcijen johdosta kdytiin niin inno-
kasta keskustelua, ettd oli aihetta pddtellii tdrkeiden ratkaisujen
olevan ldhellii. Puhuttiin yrittiijiieliikkeesti ja yleisestd perhe-eldk-
keestd sekd kansaneldkevakuutuksen kehittdmisestd. Jatko on kui-
tenkin tdssd mielessh muodostunut melkein oudon rauhalliseksi. Nyt,
kun budjetti on tiedossa ja vuosi loppumassa, voidaan todeta suur-
ten pddtiisten siirtyneen tuonnemmaksi. sosiaalipolitiikan kannalta
budjetti vielS oli niukahko, mikd osoittanee, ettd tdlld kertaa erddt
toiset asiat punnittiin painavammiksi.

Huomio mddrdtystd hiljentymisestii pitdii paikkansa mytis tyti-
elSkejdrjestelmddn ndhden. Piiiittyvii kalenterivuosi ei jtitd tyiieldke-
lakeihin yhtliin lainmuutosta, mikd on poikkeuksellista jdrjestel-
mdmme tdhhnastista kehittymisvauhtia ajatellen. Tavallaan tdmd on
luonnollistakin sen vuoksi, ettd jdrjestelmd toimi nyt ensimmdisen
vuotensa rakenteeltaan kokonaisena, kun perhe-eldke oli kuvassa
mukana, niin ettd omaa sisdistd viimeistelytycjtd ja suunnitteluteh-
tdviH on kdytdnntissd ollut riittdvdsti. Yhteistoimintaa muiden eldke-
jdrjestelmien kanssa on kehitetty. Tytieliikejdrjestelmdn taloudel-
lista toimintaa on leimannut harkittu piddttyvdisyys. Rahastointi on
ollut tervettii ja tehnyt mahdolliseksi myiis valtion tydllisyystilan-
teen auttamisen huomattavalla valtiolle annetulla lainalla.

Taakse jiidvdd vuotta arvioitaessa on tietysti muistettava, ettd
siihen mahtuu monta muuta asiaa, jotka ovat valloittaneet yleisen
mielenkiinnon. Taloudetlinen yleistilanne on vaikea, devalvaatio
mullisti monet laskelmat ja sen seurausten hallitseminen on edel-
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leen voimia kysyvd tehtdvd. Ensi vuonna pidettiiviit vaalitkin alka-
vat jo vaikuttaa eldmdnmenoon. Mutta ehkiipii sosiaalipolitiikan
alalla ndin syntynyt hengdhdystauko on hyvinkin paikallaan. Vasta
itsendisyytemme juhlavuoden ja mainittujen tlrkeiden tapahtumien
mentyd ohitse voidaan varmaankin viiledmmin mielin paneutua har-
kitsemaan myds tdmdn alan ratkaisujen tdrkeysjdrjestystd ja mer-
kitystE.

Eldketurvakeskuksella riittiiii tytitii jiirjestelmdn edelleen kehittii-
misessd ja kdytdnntin kysymyksissd. Eldkeikiiii kiisittelevd tutkimus
jatkuu, ja esille on noussut my6s toivomus tyiittiimyysajan elhke-
oikeuden mahdollisuudesta. Ndmd ja muut vireilld olevat valmis-
telutytit, mm. LEL:n soveltamisalan tarkistaminen ja koko jdrjes-
telmdn muukin yksinkertaistaminen, antavat edelleen tehtiiviiii kai-
kille asiantuntijavoimille, joita laitoksella on kdytettdvdnd5n.
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ALPO MUSTONEN

ElSkelaitosten yhteisesti
kuslannettavien
elEkkeiden vaslrrrrniako vuodelta 1966
(TEL t2 $:n I rnorrr:n 4. kohta)

Maksetut eldkkeet vuodelta 1966 toisen eldkelaitoksen kustannettavia.
Tdllaisia vastuunjaon yhteydessd selvi-
tettyjii eliikkeitii oli maksanut 13 elHke-
laitosta 57 eldkkeensaajan osalta yh-
teensd 54208 mk, mikd markkamddrd
perittiin 13 eldkelaitokselta.

Eliikelaitosten osallistuminen
yhteisesti kustannettaviin eldkkeisiin

Eldkelaitoksen osuus TEL-vanhuus-
elHkkeiden kustantamiseen oli L7 %
TEL-vdhimmdisturvaa vastaavien va-
kuutusmaksujen tasausosista ja niiistii
tasausosista edellisen vuoden loppuun
mennessd kertyneestd rahastosta. Osuus
muiden tasattavien eldkkeiden kustan-
tamiseen oli 1,5 /o elakelailoksen ko-
konaismaksutulosta.

ElSketurvakeskuksen suorittama vas-
tuunjako johti 63 eldkelaitoksen osalta

Vuonna 1966 olivat TEL- ja LEL eliike-
laitosten eldkekulut yhteensd 54 702 293
mk. Ndistd oli elHkelaitosten yhteisesti
kustannettavia 25 236 124 mk eli ldhes
puolet. Viimeksi mainitut jakaantuivat
seuraavasti:

- ennen l. 7. L9l2 syntyneiden TEL-
vanhuuseldkkeet 18 852 655 mk,

- pelkdsthdn vapaakirjoihin perustu-
vat tyiikyvytttimyyseldkkeet 116 365
hk,

- muiden tycikyvyttiimyyseldkkeiden
indeksi- yms. korotukset 6 127 014
mk sekd

- lisHeliikkeiden rahastoimattomat osat
140 090 mk.

Vastuunjaon yhteydessd selvitettiin
my6s ne eldkkeet, jotka eliikelaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat mddrdtyn
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saatavaan tasauksesta ja 114 eldkelai-
toksen osalta suoritukseen tasaukseen.
Vastuunjaossa jAi El6keturvakeskuk-

selle ylitettd 4,23 milj. mk, joka mddrd
otetaan huomioon vuoden 1967 vastuun
selvittelyssS.

Seuraava taulukko selvittdd vuodelta 1966 toimitettua vastuunjakoa
eldkelaitostyypeittdin

Vakuutus-
yhticit

EIAke-
kassat

Eldke-
siiiitiiit

Tytjeldke-
kassat

Kaikki
yhteensd

Lukumddrd
Kokonaismaksutulo
milj. mk
Maksetut eldkkeet
miij. mk
Maksetut tasattavat eldk-
keet milj. mk
Saatavat tasauksesta
milj. mk
Suoritukset tasaukseen
milj. mk

9

273,42

27,73

14,70

0,45

4,72

10

31,21

2,56

1,5 1

0,07

0,83

154

65,93

10,60

6,14

2,68

1,00

4

63,97

13,81

2,28

t,4L

177

434,53

54,70

25,24

4,61

6,56

Huomattakoon, ettd tdssd ilmoitettu
maksutulo ei kaikilta osiltaan vastaa
eldkelaitoksiin todella siirrettyjen varo-
jen mddrdd. Ero johtuu mm. aikaisem-
pien eldkejHrjestelyjen varoista teh-
dyistii siirroista lakisddteisen eldketur-
van osalle, tdssd ilmoitetun maksutulon

perustumisesta lopullisiin vakuutus-
maksuihin ja siitti, ettd elSkesdetidille
ja osittain eldkekassoilla tasauksen pe-
rusteena kiiytetiiiin teoreettista maksu-
tuloa, joka vastaa vakuutusyhticiiden
keskimddrdistd vdhimmdisturvan mu-
kaista maksutasoa,
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PEKKA VILJANEN

Tdm[n ]ehden edellisessd numerossa
kiisiteltiin tytieldkelakien tuntemusta
selvittdvdn tutkimuksen alkuosan tu-
loksia. Niistd kdvi ilmi, missd mddrin
yleisti on perillii tyiieldkelakien olemas-
saolosta yleensd sekd missd mddrin se
tuntee erditd ndiden lakien yksityiskoh-
tia. Tycieldkelakien keskeisid yksityis-
kohtia koskevien kysymysten avulla on
pyritty mittaamaan mytis haastateltujen
"tiedon taso", mitd kysymystS kiisitel-
Iddn seuraavassa. Tiedon tason mddrit-
tdminen tapahtui yksinkertaisesti siten,
ettd haastatelluille annettiin kustakin
tytieldkelakien yksityiskohtia koskevas-
ta kysymyksestd tietopisteitii ja ndmd
laskettiin yhteen. Kunkin haastatellun
tiedon taso ilmeni siten hdnen saalnas-
taan tietopisteiden summasta. Sen tar-
koituksena on kuvata kunkin haastatel-
lun tytieldkelakien kokonaistuntemusta.

Yleis6 ia ty6eltl<elait
Tiedon taso

Tietopisteitd annettiin vastauksista
seuraavasti:

Tdysin oikeasta vastauksesta 2, osit-
tain oikeasta vastauksesta 1 ja tdysin
vddrdstd vastauksesta 0 pistettd seu-
raavia aihepiirejd koskeneista kysy-
myksistd:

- TEL:n takaamat etuudet

- LEL:n takaamat etuudet

- Eldkelakien piiriin kuulumiseen
tarvittava palvelusaika

- Tytieltikkeen suuruuteen vaikuttavat
seikat

- Etujen sdilyminen tytipaikkaa vaih-
dettaessa.

Oikeasta vastauksesta sai 2, vddrdstd
0 pistettd seuraavista kysymyksistd:

- Eldkelakien piiriin kuulumisen ala-
ikdraja

- Yleinen vanhuusel[keikd

- TytielSkkeiden rahoitus
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Haastateltujen saamat pistemddrHt
saattoivat siten vaihdella 0 ja 16 pisteen
viilillii.

Eri taustamuuttujia apuna kdyttden
on tarkoituksena saada selville niitd te-
kijtite, joitla on vaikutusta tiedon ta-
soon. Koska tietopistekysymykset olivat
samat kuin vuonna 1964 suoritetussa
vastaavanlaisessa tutkimuksessa, on
mahdollista saada selville myds kolmen
vuoden aikana tiedon tasossa tapahtu-
neet muutokset.

Taulukossa 1 on esitetty haastateltu-
jen sijoittuminen tiedon tason eri luok-
kiin. Luokittelun periaatteena on ollut
muodostaa tietopisteitd saaneista kolme
mahdollisimman yhtd suurta luokkaa.
Taulukossa esiintyvd ryhmd "tietdmdt-
ttjmdt" koostuu henkilijistH, jotka eiv5t
olleet lainkaan tietoisia tyiiel5kelakien
olemassaolosta sekd sellaisista, jotka
eivdt "tietokilpailussa" saaneet yhtiiiin
pistettii

Taulukosta havaitsemme, ettd tiedon
taso on nyt - samoin kuin se oli mytis
vuonna 1964 - korkeampi tydeliike-
lakien piiriin kuuluvien kuin ulkopuo-

listen keskuudessa. Ero johtuu pae-
asiassa siitd, ettd ulkopuolisilla tytield-
kelakien olemassaolosta tietdmdttdmien
osuus on suurempi kuin lakien piiriin
kuuluvilla. Ty<ieldkelaeista tietoisten
osalta ei ndiden ryhmien kesken ole
tiedon tasossa havaittavissa juuri lain-
kaan eroja.

Keskimddrin saivat kaikki lakien pii-
riin kuuluvat 6,44 tietopistettd; ulko-
puolisilla oli vastaava pistemddrd 5,08'
Lakien piiriin kuuluvien saama tieto-
pisteiden keskiarvo on siten 27 prosent-
tia suurempi kuin ulkopuolisten saama
keskiarvo, ja se kertoo mytis osaltaan
tyiieliikelakien piiriin kuuluvien kor-
keammasta tiedon tasosta suhteessa
ulkopuolisiin. Toisaalta esitetyt luvut
kertovat mytis siitd, ettii tytieliikelake-
ja koskeva informaatio on levinnyt suh-
teellisen hyvin mytis lakien piiriin kuu-
lumattomien keskuuteen ja tiimii infor-
maatio on otettu mytis aktiivisesti vas-
taan. Ulkopuolisista menestyivdt "tieto-
kilpailussa" parhaiten julkisten yhtei-
siijen palveluksessa tytiskentelevdt, joi-
den saamien tietopisteiden keskiarvo oli

Taulukko 1. Haastateltujen sijoittuminen tiedon tason eri luokkiin. Prosenttia

Tycieldkelakienpiiriin kuuluvat
1967 1964
%v,

Ulkopuoliset
1967 1964
%%

Kaikki
1967 1964
%%

Tietiimdtttimiit 3

Heikot tiedot (1-5 Pist.) . . . . 36

Kohtalaiset tiedot (6-8 Pist.) 36

Hyvdt tiedot (9-16 Pist.) 25

22
30
27
2l

40
30
20
10

10
35
32
23

33
30
22
15

20

34
26
20

Yhteensd 100 100 100 100 100 100

(?84) (562) (5?5) (e06) (135e) (1468)*)

*) Suluissa luvut, joista prosentit on laskettu
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vain 7 prosenttia tyiieldkelakien piiriin
kuuluvien vastaavaa lukua pienempi.

Taulukosta 1 voidaan myiis havaita
yleistin tytieliiketietouden Iisddntyneen
voimakkaasti siirryttdessd vuodesta
1964 vuoteen 1967. Tdmd ilmenee eri-
tyisesti "tietdmdtttjmien" osuuden sel-
vdnd vahenemisend - pienenihdn tdmd
osuus kaikkien haastateltujen osalta pe-
rdti 23 prosenttiyksiktille. "Hyvbt tie-
dot" saaneiden osuuden kasvu ei sen
sijaan o1e ollut - ymmdrrettiiviiii kyilii

- yhtd ripedd. Erityisesti on huomat-
tava tdmdn osuuden paikallaan pysy-
minen tytieldkelakien piiriin kuuluvien
keskuudessa. Eriidt lakien yksityiskoh-
dat ovat ilmeisesti verrattain vaikeasti
omaksuttavissa, mutta osittain voi
asiaan tdssd tutkimuksessa vaikuttaa
sekin, ettd muutamat esitetyistd kysy-
myksistd ovat ilmeisesti olleet kdsit-
teellisesti vaikeita niille vastaajille, jot-
ka eivdt tHsmdllisesti tunne esim. eri
sosiaaliturvaetuuksien nimityksid, vaik-
ka olisivatkin suunnilleen perilld asiois-
ta sindnsd.

Seuraavassa tarkastellaan erdiden
taustatekijiiiden ja tytieliiketietouden
vdlisid riippuvuussuhteita.

Sukupuoli

Miesten ja naisten jakaantuminen tie-
don tason eri luokkiin ilmenee alla ole-
vasta asetelmasta

I(uten asetelmasta havaitaan, ovat
miehet naisia paremmin perilld ty6elii-
kelakien keskeisistd yksityiskohdista.
Kun asiaa tarkasteltiin eri vastaajaryh-
miin kuuluvien miesten ja naisten kes-
ken, voitiin todeta, ettd eroa miesten ja
naisten tiedon tasossa on nimenomaan
tydeldkelakien piiriin kuuluvien kes-
kuudessa. Ulkopuolisten ryhmdssd eivdt
miesten tiedot osoittautuneet merkittd-
vdsti naisten tietoja paremmiksi. Ylle
esitettyihin kokonaisjakautumiin vai-
kuttaa lisdksi olennaisesti se, ettd nais-
ten joukossa on suhteellisesti enemmen
ulkopuolisia kuin miesten joukossa. Ku-
ten edelld on esitetty, tuntevat ulko-
puoliset tytieldkelakeja huonommin
kuin lakien piiriin kuuluvat.

Asuinpaikka

Sen selvitthmiseksi, onko haastateltu-
jen asuinpaikalla vaikutusta heiddn tie-
don tasoonsa, jaettiin sekd lakien pii-
riin kuuluvat etti ulkopuoliset kaupun-
gissa, asutustaajamissa sekd avoimella
maaseudulla asujiin. Lakien piiriin
kuuluvien keskuudessa ei asuinpaikan
todettu vaikuttavan haastateltujen tie-
don tasoon. Ulkopuolisista sen sijaan
kaupungeissa ja asutustaajamissa asu-
vien tiedon taso oli korkeampi kuin
avoimella maaseudulla asuvien. Tel-
lciinkin ero johtui pelktistiitin siitd, ettd
avoimella maaseudulla asuvista ulko-
puolisista perdti 28 prosenttia sijoittui
ryhmddn "tietdmdtttjmdt".

Ike

Eri ikdisten henkiltiiden tiedon tason
selvittdmiseksi jaettiin haastatellut vii-

Miehet Naiset
dd70 70

Tietiimiitttimiit .

Heikot tiedot
Kohtalaiset tiedot
Hyviit tiedot

7

32
32
,o

9

13
38
32
17

Tiedon taso



teen ikdryhmddn. Eri ikhryhmiin kuu-
Iuvien henkiltiiden tiedon tason todet-
tiin vaihtelevan jonkin verran. Suurim-
mat poikkeamiset keskiarvoluvuista
ilmenivdt vanhimman ja nuorimman
ikdryhmdn kohdalla. Nuorimpaan ikd-
ryhmddn (18-24-vuotiaat) kuuluvien
tiedon taso oli selvdsti alhaisin. Van-
himmassa ikdryhmdssd (55-64-vuo-
tiaat puolestaan oli poikkeuksellisen
suuri "hyvdt tiedot" saaneiden osuus.
Ilmeisesti iiikkiiiimmillii henkilciillii
eldkekysymysten ajankohtaisuus on
saanut aikaan aktiivista eldketietouden
hankkimista. Selityksend nuorimman
ikdryhmdn muita ikdryhmiii heikom-
malle tiedon tasolle lienee osaltaan se,

ettd tdssd ikdryhmhssd on lakien piiriin
kuuluvien osuus pienempi kuin muissa
ryhmissd.

Sosiaaliryhmd

Eri sosiaaliryhmiin kuuluvien tiedon ta-
son selvitthmiseksi jaettiin haastatellut
viiteen eri sosiaaliryhmddn. Ryhmityk-
sessd on noudatettu Helsingin kaupun-
gin tilastotoimiston juikaisemaa so-
siaaliryhmitysmallia, joka perustuu eri
ammattien nauttimaan yhteiskunnalli-
seen arvonantoon. Perusteena kdytet-
tiin tdssd tutkimuksessa kunkin vastaa-
jan omaa ammattia. Korkeimpaan
sosiaaliryhmddn I sijoittuvat yleensd
johtavassa asemassa olevat yms. Seu-
raavaan ryhmh5n tulevat pienyrittdjdt,
ylempi toimihenkilcistti, maanviljelijdt
jne., ryhmddn III ammattityiintekijiit,
alempi toimihenkiltistti, pienviljelijiit
jne., sekd ryhmddn IV apu- ja seka-
tytintekijiit. Ammatittomat perheenjd-

senet (esim. kotirouvat, opiskelijat
jne.) sijoittuvat mallin mukaisesti seka-
ryhmddn V. Tiimii ryhmd ei ole raken-
teeltaan endd niin homogeeninen kuin
ensimmdiset neijd ryhmdd, silld siihen
tulevat vastaajat voivat vaihdella esim.
koulutustasoltaan huomattavasti. I(u-
viossa 1 (seuraavalla sivulla) on esi-
tetty eri sosiaaliryhmiin kuuluvien
henkiltjiden sijoittuminen tiedon tason
eri luokkiin.

Kuviosta havaitaan tiedon tason kas-
vavan selvdsti siirryttdessd alemmista
sosiaaliryhmistd, ylempiin. Tiedon tason
iuokkaan "hyvdt tiedot" ylti neljdnnes-
t6 sosiaaliryhmdsth vain 19 prosenttia;
ensimmdisestd sosiaaliryhmdstd perdti
42 prosenttia. I(uviosta voidaan mycis
todeta, ettd ensimmdisessd sosiaaliryh-
mdssd esiintyvdt useimmin "hyvdt tie-
dot", toisessa sosiaaliryhmdssd "kohta-
Iaiset tiedot" sekd kolmannessa, neljdn-
nessd ja viidennessd ryhmdssd, "heikot
tiedot". Merkille pantavaa on my6s se,

ettii tietiimiitttimien osuudet eivdt kovin
paljon vaihtele eri sosiaaliryhmissd.

Yleistietous

Kokeilumielessd esitettiin haastatelta-
ville kaksi suomalaista yhteiskuntaa
koskevaa yleisluonteista kysymystd,
joista toinen koski maamme vdkilukua
ja toinen pddministerid. Ylliittiiviin suu-
ri osa vastaajista, 82 prosenttia, vastasi
oikein kumpaankin kysymykseen, 15
prosenttia vastasi oikein jompaan kum-
paan ja ainoastaan 3 prosenttia erehtyi
kummassakin. I(oska yleistietoutta kar-
toittavia kysymyksid oli ndin vdhdn ja
haastatellut vastasivat niihin kovin sa-
malla tavalla, eivdt vastaajien yleistie-
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Kuvio 1. Tiedon tason eri luokkiin sijoittuneet sosiaaliryhmittdin prosentteina.

%
100

Hyvdt tiedot

75

50 Kohtalaiset tiedot

25 Ifeikot tiedot

VIVIIIIII
(305) (266) (370) (341) (77)

Tietdmdtttimiit

Sosiaaliryhmd

touden aste-erot tuiieet riittdvdn hyvin
kartoitetuiksi, jotta voitaisiin tehdii pit-
kiille menevid johtopdiit6ksiS yleisen
yhteiskuntatietouden ja tytieldketietou-
den vdlisestd riippuvuussuhteesta. Joka
tapauksessa ndiden kesken ndytt[d ole-
van yhteyttd. Vaikuttaa siltd, ettd ne,
jotka ovat huonommin perilld yleisistd
asioista, tuntevat myiis tytieldkelakeja
vdhemmdn kuin muut.

Kiiytetty tietoliihde

Sillii seikalla, mistd tietoldhteestd haas-
tatellut ilmoittivat pd,dasiallisesti saa-
neensa tytieldkelakeja koskevat tieton-
sa, todettiin olevan mytis suuri vaikutus
heiddn tiedon tasoonsa. Alla olevassa
asetelmassa on esitetty eri tietolihteitd
kdyttHneistii "kohtalaiset" tai "hyvdt
tiedot"saaneiden prosenttiset osuudet.
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Kdytetty tietoliihde Kohtalaiset tai
hyvdt tiedot

saaneita

Erityisesti herdttHd asetelmassa huo-
miota pHdasiallisesti ammatti- ym. yh-
distysten kautta tietonsa hankkineiden
poikkeuksellisen korkea tiedon taso.

. Mytis ovat "tietokilpailussa" menesty-
neet keskimdiiriiistii selvdsti paremmin
esittelylehtisistii ja tytjpaikalta tytield-
ketietonsa hankkineet. I{eskimdHrhisth
heikompi on tiedon taso puolestaan nii-
den vastaajien kohdalla, jotka ovat saa-
neet tietonsa televisiosta tai tuttavien
kautta.

Tiivistelm:i

Yhteenvetona edelld esitetystd mainit-
takoon seuraavat seikat:

- Tytieldkelakien piiriin kuuluvilla on

- ssrn6in kuin oli jo vuonna 1964 -parempi tiedon taso kuin lakien pii-
riin kuulumattomilla.

- Yleistjn tiedon taso on parantunut
kolmen viimeksi kuluneen vuoden
aikana huomattavasti.

- Miehet tuntevat tyijeldkelakeja pa-
remmin kuin naiset.

- Kaupunkilaiset ja asutuskeskuksissa
asuvat ovat paremmin peri116 tyd-
eldkelaeista kuin maaseudulla asu-
vat.

- Ylemmissd sosiaaliryhmissi tiedon
taso on parempi kuin alemmissa
ryhmiss6.

- Haastateltujen kdyttiimiilld tietolSh-
teelld oli vaikutusta heiddn tiedon
tasoonsa.

Tdmdn lehden seuraavassa numerossa
on tarkoitus kiisitelld yleistin asennoi-
tumista tytieliikejdrjestelmddn sekd
maamme eldketurvaan yleensd.

Ammatti ym. yhdistys
Esittelylehtiset,

kiertokirjeet
Tytipaikka
Lehdet
Radio
Televisio
Tuttavat, perhe

e3 % (41)

72%
64%
60%
5s%
52%
4s%

(t44)
(27s)
(238 )
( 163)
(121)
( 13e)
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JARJESTELMAN PIIRISTA

ElSketurvakeskuksen edustaiislon
syyskokous

El5keturvakeskuksen edustajiston sddn-
tijmddrdinen syyskokous pidettiin 8. 12.

Helsingissd, jossa valittiin hallitus
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi sekd ti-
lintarkastajat. Laitoksen ohjesddnntin
mukaan sosiaaliministeritj on jo aikai-
semmin mddrannyt hallitukselle pu-
heenjohtajan sekd varapuheenjohtajan.
Kokouksen yhteydessd toimitusjohtaja

Markku Kaikkonen selosti Eldketurva-
keskuksen pddttyvdn vuoden toimintaa.

HALLITUS

Varsinaiset jiisenet

Pesonen, Erkki, fil.tohtori, hallituksen
puheenjohtaja; Penti,kiiinen, Teivo, fil.
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tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja;
Virkkunen, Tapani, varatuomari; Olkt-
nlr,ora, Lauri, dipl.insinticiri; Oinas,
Erkki, varatuomari; Hautala, Arvo, pu-
heenjohtaja; Suomrnen, Olavi, toimin-
nanjohtaja; Ahtola, Veikko, puheen-
johtaja; AminoJf, C. G, varatuomari;
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti;
Manninen, Aarre, sihteeri.

Varajdsenet

Sumelius, Henrik, agronomi; Widdn,
Rolf, varatuomari; Markkanen, Kauko,
varatuomari; Kuukkane?c, Viljo, sihtee-
ri1' Kostet, Yrjii, toiminnanjohtaja; Sol-
minen, Jouko, puheenjohtaja; Holsos,

K-J., varatuomari; Somer, Pekka, ldh-
ket. lisensiaalti; Simoinen, ODJ, hall.-op.
kandidaatti.

TILINTAR,KASTAJAT

Kihlman, Svante, kauppat. maisteri,
valvontatarkastaja; Lindholm, Bjarne,
valtiot. maisteri; Miiki, Yelkko, talou-
denhoitaja; Heikkonen, J. V., kauppat.
maisteri.

Varamiehet

Ekroos, Torsten, kauppat.maisteri; Sep-
polo, Ensio, toiminnanjohtaja: Kymen-
solo, Pentti, taloudenhoitaja: Kauppi-
nen, Matl| ekonomi.
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KIMMO RIIKINSAARI

Ty6et5kenurrreFo, sosiaalilu nvatu nnus
ia v5esl6nekisterilunnus

Tyiieldkenumeron synty

ElHketurvakeskuksen henkiltirekisteri
perustettiin vuoden 1962 syksylla. Vuo-
den 1963 lopussa ylitettiin rekistertjin-
nissd miljoonan tytintekijdn raja. Tiillii
hetkellii rekisterissd on tietoja noin
kahdesta miljoonasta tytintekijiistii.

Henkiltirekisterin hoito suunniteltiin
alusta pitden tapahtuvaksi tietokoneita
apuna kdyttiien. Ndin laajasta rekiste-
ristd ei ollut tdlltiin mitddn kokemuksia
Suomessa, mutta pidettiin selvdnd, ettd
tietojen jatkuva kirjaaminen oikealle
henkildlle voidaan varmistaa vain otta-
malla kdytttiijn kullekin rekisteriiit[-
vdlle tytintekijiille henkilcikohtainen
tunnus, ns. tyiieldkenumero.

Tyiieldkenumero ja
sosiaaliturvatunnus

Kun Kansaneldkelaitos aloitti koko

vdestcin rekistertjinnin kesdlld 1964, se
otti kdyttti<in tytieldkenumeroa raken-
teeltaan ja sisdllciltddn tdysin vastaavan
henkilcitunnuksen, ns. sosiaaliturvatun-
nuksen. Kahden toisistaan riippumatto-
man tunnusnumeroinnin vdlttdmiseksi
kansaneldkelaitos ja Eldketurvakeskus
aloittivat neuvottelut jo joulukuussa
1963, ja sopimukseen yhteistytistd ptiEis-
tiin huhtikuussa 1964.

Tdydelliseen saman tunnuksen anta-
miseen molemmissa jdrjestelmissd ei
voitu mennd syystd, ettd tunnusten anto
olisi pitHnyt joko keskitt65 jompaan
kumpaan jdrjestelmddn tai ajoittaa
vuorotellen tapahtuvaksi. Kumpikin
vaihtoehto oli lHhes mahdoton toteutet-
tavaksi. Tiillcjin sovittiin tietojen vaih-
dosta siten, ettd jo annetut tyiieldke-
numerot luovutetaan kansaneldkelai-
tokselle rekisterdinnin pohjaksi. Vasta-
vuoroisesti nuorille ikdluokille annetut
sosiaaliturvatunnukset luovutetaan Eld-
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keturvakeskukselle tytieldkenumeroin-
nin pohjaksi.

Sopimuksella varmistettiin lisd,ksi,
ettei samaa tunnusta anneta kahdelle
eri henkiltille. Tdhdn pddstiin siten, etta
yksiltinumeroalue jaettiin jdrjestelmien
kesken.

Sopimuksen perusteella Eldketurva-
keskus luovutti ennen kansaneldkelai-
toksen rekistertiinnin alkamista noin 1,2

miljoonaa tyiieldkenumeroa ja myrihem-
miit lisdluovutukset mukaan laskien
yhteensd noin 1,6 miljoonaa numeroa.
Ndistii kansaneldkelaitos on antanut
sosiaaliturvatunnuksiksi noin 1,3 mil-
joonaa numeroa.

Vastavuoroisesti kansaneldkelaitos on
tiihiin mennessd luovuttanut noin
170 000 sosiaaliturvatunnusta (vuosina
1947, 1948 ja 1949 syntyneet). Ndistii
Eldketurvakeskus ottaa henkiltille tyti-

elHkenumeron, hdnen tullessaan tyti-
eldkelakien piiriin.

Tyiieldkenumero ja
vdestiirekisteritunnus

Huhtikuussa 1964 annettiin asetus
vhesttirekisteritunnuksesta. Asetuksessa
mddrdtddn tulevan vdesttirekisteritun-
nuksen muoto tdysin samanlaiseksi kuin
tytieldkenumeron ja sosiaaliturvatun-
nuksen. Vdesttirekisterin uudistamis-
komitean mietinndn mukaan kansan-
elHkelaitos tulee luovuttamaan sosiaali-
turvatunnukset tietokoneilla hoidetta-
van vHest6rekisterin pohjaksi. Toden-
ndkiiiseltd tuntuu, ettS viimeistddn
Vdestijrekisterikeskuksen toimiessa ty6-
eliikej?irjestelmdssdkin aloitetaan siir-
tyminen vdestiirekisteritunnuksen kdyt-
tcitin.
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JOUKO SIRKESALO

Pohioisrnainen lisEelEkevakrl trrtfrs-
kokous

Norjalaiset isdnndt olivat varanneet
kolme aurinkoista syyskuun piiiviiii
(7.-9. 9.) sekd rauhalliset ja viihtyisiit
tilat seminaarille tunturihotellista noin
100 km Oslosta pohjoiseen Norefjellin
juurelta. Kdytdnntin jiirjestelyjen kit-
kattomasta sujumisesta vastasivat Nor-
jan Rikstrygdeverketin johtaja Finn
Al ex an d e r ja osastopddllikkci, rou-
va Liv Burkeland sekd Fellesord-
ningen for Tariffestet Pensjonista kont-
toripiiSllikkij Bernt Freb er g. Osan-
ottajamddrd (19) oli edellisestd kokouk-
sesta, joka vuotta aikaisemmin pidet-
tiin Tanskassa Hillertjdin kaupungissa
(kts. Ensimmdinen pohjoismainen lisd-
eldkevakuutuskokous, Tycieliike 4/66),
lisd5ntynyt neljiillii. Islanti oli tullut
mukaan kahdella edustajalla, pd5johta-
ja Rolf Brobergin matkassa oli

neljd muuta Ruotsin edustajaa, kun
taas Tanskalla ja Suornella oli kolme
edustajaa kummallakin.

Ensimmdisenii kdsiteltiivdnd aiheena
johtaja Alexander esitteli Norjan eld-
kejdrjestelmdn ja sen voimaantuloon
liittyviit kysymykset, mm. tiedotustoi-
minnan ja rahastojen hoidon. Eldkkeen
perusteena olevan ansion mddrittelyyn
liittyvHt kysymykset olivat Tanskan
ATP:n osastopddllikkci Peer H o 1m i n
aiheena. Kun ansio perustuu verotuk-
sessa mddriteltyihin tuloihin, ovat ky-
symykset osittain toiset kuin meilld.
Tdllainen on esim. yhteisverotettavien
puolisoiden tulojen jakaminen, mikd
kdvi ilmi keskusteluun osallistuneen
norjalaisen verotusasiantuntijan, kont-
toriptitillikkii Rudolf B r u u n - E v e n -
senin puheenvuoroista. Johtaja

17



S u ndb e r g Eldketurvakeskuksesta
esitti alustuksen jdrjestelmien henkilij-
piirien rajaamisesta, erityisesti ulko-
maan kansalaisten liittymisestd turvan
piiriin. Riksftirsdkringsverketin osasto-
piiiillikk<i Conrad Wr e dm a rk selosti
Pohjoismaisen eldketoimikunnan tyiith
ja suunnitelmia sen valmistellessa poh-
joismaiden vdliseen sosiaaliturvasopi-
mukseen lisdyksid, jotka koskevat an-
sioihin suhteutettuja eldkkeitd. Riks-
trygdeverketin konsulentti Bjlrn W a 1-
mann esitti leskeneliikettd koskevas-
sa alustuksessaan varsin erikoisia ja
omaperdisid kiisityksiti mieslesken
eldkkeen tarpeellisuudesta ja yleensa-

kin siitd, onko siviilisiiiidylle annettava
merkitystd lainkaan sosiaaliturvajdrjes-
teimissd. Alustuksia seurasi vilkas kes-
kustelu, jota pienempien yksityiskohtien
osalta oli mahdollisuus kokouksen semi-
naariluonteen vuoksi jatkaa epdviralli-
sissa ryhmissd hyvinkin pitkddn.

Koska kesdkuussa 1968 Tukholmassa
pidettdvii pohjoismainen sosiaalivakuu-
tuskongressi vaatii paljon valmistelu-
tytjtii ja muutoinkin saattaisi olla aihee-
tonta lyhyen ajan sisiillii pitiiii kaksi
pohjoismaista eldkekokousta, jiitettiin
seuraava lisdelSkevakuutuskokouksen
aika ja paikka vielti piiiittiimiittii.

18



MUUALLA TUTKITTUA

Ty6suhteeseen perltstuvien sairaan-
hoitoetrruksien vaikuluksista lSEkintE-
palveluslen k5ytt66n

Sosiaaliturvan tutkimuslaitoksessa on
valmistunut laaja tutkimus, jolla on py-
ritty luomaan yleiskuva sairastavuu-
desta ja lddkintdpalvelusten kHyttistd
Suomessa ennen sairausvakuutuksen
voimaantuloa. Seija Kauston tutki-
mus tytisuhteeseen perustuvien sairaan-
hoitoetuuksien vaikutuksista lddkintS-
palvelusten kdytt<itin on yksi tdmdn
tutkimuksen osatutkimuksista.

Tutkimuksen kohteeksi on otettu ne
vaest6ryhmdt, joilla oli jo ennen sai-
rausvakuutusta mahdollisuus saada sai-
rausvakuutukseen verrattavia sairaan-
hoitoetuuksia tytisuhteeseen perustuvan
sairaskassatoiminnan kautta tai joilla
tytisuhteen perusteella oli mahdollisuus
muuten saada ilmaisia tai tavallista
huokeampia sairaanhoitoetuuksia. NHi-

td ryhmid. on verrattu muuhun vdestcitjn
sen selvittdmiseksi, esiintyykti niiden ja
muun vdesttjn viilillii eroa lddkinttipal-
velusten kdyttissd.

Liiiikintiipalvelusten kdytt<iii mitattiin
lddkdrikdyntien, lSiikkeitten kdytdn,
sairaalapHivien ja sairaanhoitajakiiyn-
tien avulla. Tutkimuksessa kiinnitettiin
huomiota erityisesti kahteen liiiikintii-
palvelusten kiiyttciti sddtelevddn teki-
jdiin: liiiikintdpalvelusten kustannuksiin
ja saatavillaoloon.

Tutkimuksen mukaan sekd tytisuh-
teen perusteella sairaanhoitoetuuksia
saaneilla ettii niiitii etuuksia vailla
olleilla haastateltavilla Iddkintdpalve-
lusten kiiyttti yleensd lisddntyi ian mu-
kana. Poikkeuksen tdstd muodostivat
sellaiset liihklrikdynnit, joiden aiheena
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ei ollut sairaus. Ne eivdt lisddntyneet
idn mukana. Naita kiiyntejti (esim. ldrd-
kdrintodistuksen hakuja ja tytihtintulo-
tarkastuksia) oli miehilld enemmdn
kuin naisilla. Muutoin naiset olivat ah-
kerampia ldd,kintdpalvelusten kiiyttiiiiii
kuin miehet.

Liiiikintiipalvelusten kiiytttj oli yleen-
sd sairaanhoitoetuuksia saaneilla run-
saampaa kuin muulla vdesttillS. Ldd-
kiirikdyntejii oli sairaanhoitoetuuksia
saaneilla huomattavasti enemmdn kuin
muulla vdestdlld. Sen sijaan ei lddkkei-
den kdytdssd, reseptilddkkeitti lukuun-
ottamatta, ollut eroa eri ryhmien vd-
1illd. Sairaalapdivien lukumdhrdssd ei
myciskdHn ollut todettavissa eroa. Sai-
raanhoitajakiiyntejd oli kuitenkin eni-
ten sairaskassan jdsenilld.

Sairastavuus yleensd lisdiintyi idn
mukana ja oli naisilla runsaampaa kuin
miehilld. Osasyynd naisten kohdalla
olivat kuitenkin raskauden ja synny-
tyksen aiheuttamat sairauspaivHt nuo-
rimmissa ikdluokissa. Tytisuhteen pe-
rusteella sairaanhoitoetuuksia saaneet
naiset ndyttivdt tutkimuksen mukaan
sairastaneen yleensa enemman kuin

Englannin tytiministericjn toimesta on
julkaistu tutkimus, joka koskee tyiivoi-
man liikkuvuutta Englannissa vuosina

1) Allan Kankkune n : Tycivoiman liik-
kuvuus Englannissa, Teollisuuslehti 1967 /9,
ss. 246-247. Artikkeli perustuu tutkimuk-
seen: Labour Mobility in Great Britain
1953-63. Governement Social Survey,
March 1966.

sairaanhoitoetuuksia vailla olleet nai-
set. Miesten kohdalla tilanne oli pikem-
minkin pdinvastainen, joskaan suurta
eroa eri ryhmien viilillii ei tdssd suh-
teessa ollut.

Sekd sairaskassan jdsenet ettd muita
tycisuhteeseen perustuvia sairaanhoito-
etuuksia saaneet henkiltjt ovat siis kdyt-
taneet enemmdn lddkintdpalveluksia
kuin muu vdestti. Sairastamiskustan-
nusten tasaus ja ilmaispalvelusten luon-
toiset sairaanhoitoetuudet ovat toisin
sanoen vaikuttaneet liiSkintiipalvelus-
ten kiiyttdii lisddvdsti. Tdmdn vuoksi
olisi luultavaa, ettd nditd etuja vailla
olleilla henkiltjillii liidkintiipalvelusten
kiiyttti riippuisi enemmdn tuloista kuin
etuuksia saaneilla. Tuloista riippuviksi
osoittautuivat tutkimuksessa ainoastaan
Iddkdrin antamat palvelukset niillii
henkiltjillh, joilla ei ollut mahdollisuut-
ta saada tytisuhteeseen perustuvia sai-
raanhoitoetuuksia. Sairaanhoitoetuuk-
sia saaneilla lddkdrinpalvelukset eivdt
samassa mddrin riippuneet tuloista.
Liiiikkeitten kiiyttcj oIi kaikissa tutki-
musryhmissd tuloista riippumatonta.

1953-1963'). Tutkimus osoitti tytivoi-
man liikkuvuuden olevan Englannissa
hyvin suurta. Tiitii kuvaa se, ettd yli
puolet tutkimuksen kohteena olleista
henkiltiistd oli asunut vdhemmdn kuin
10 vuotta nykyisessd yhdyskunnassaan.

Nuoret henkiliit olivat muuttaneet
eniten. Esimerkiksi 25-29-vuotiaista

Ty6woirrran liikkuvullts Englanrrissa

.

20



37 o/o, mutta naisista vain 13 %.Tyo-
paikan varmuuden tai muiden tyiipaik-
kaan liittyvien parempien etujen vuoksi
miehistd oli valmiita muuttamaan 13 9f ,

naisista vain 5 cl . Mielenkiintoista tu-
loksissa oli se, etth paremmat asunto-
olot, joskin ne muutoin olivat edusta-
neet pddasiallisinta muuton syytd, eivdt
sellaisenaan ndytd houkuttelevan muut-
tamaan, jos tydpaikkaan ollaan tyyty-
vdisih. Paremman asunnon toivossa
miehistd oli valmiita muuttamaan vain
ll % ia naisista 6 /6.

Vaikka Iiikkuvuus oli ollut suurta,
tutkimuksessa kdvi ilmi, ettd niitd, jot-
ka eivdt halunneet muuttaa lainkaan,
oli erittdin paljon. Miehistii heitii oli
47 % ja naisista jopa 61 /,. Halutto-
muus muuttaa toiselle paikkakunnalle
ilmeni mycis siind, ettii 45 /6 tutkituista
ilmoitti pyrkivdnsd hakemaan uuden
tytipaikan samalta paikkakunnalta, jos
he menettdisivdt nykyisen tydnsd.

Muuttoon halukkaista suurin osa
asetti uudelle tyijpaikalle suuret vaati-
mukset. Yli 60 ol halusi uuden paikan
olevan paremmin palkatun ja tarjoavan
paremmat ylenemismahdollisuudet kuin
entinen tyiipaikka. Noin 40 /6 piti ensi-
arvoisen tdrkeHnd ty6n varmuutta ja
jatkuvuutta. Asunnon saanti muuton
ratkaisevana edellytyksend oli 80 ,46:lla
tutkituista henkiliiistii.

21

15hes puolet oli muuttanut asuinpaik-
kaa kolmen viimeisen vuoden aikana.
Mutta iiikkuvuus ei rajoittunut yksin-
omaan nuoriin ikdluokkiin. Niinpii 54
vuotta tdyttdneistd noin 20 /, oli muut-
tanut viimeksi kuluneiden viiden vuo-
den aikana asuinpaikkaa.

Koulutustason ja liikkuvuuden vdlillii
on tutkimuksen mukaan selvd yhteys.
Mitd korkeampi koulutustaso on, sitd
herkemmin muutetaan. Yliopistokoulu-
tuksen saaneista oli 37 /o sellaisia hen-
kiltiite, jotka olivat muuttaneet ainakin
kolme kertaa viimeisten 10 vuoden
aikana, kun taas "kansakoulun kdy-
neistd" heitd oli vain 17 %. Suunnilleen
puolet kansakoulun kHyneistd ei ollut
muuttanut yhtdtin kertaa, yliopistokou-
lutuksen saaneista vain 30 %.

Muuton syyksi ilmoitti yii puolet
(56 %) viimeisten 10 vuoden aikana
muuttaneista parempien asunto-olojen
tavoittelemisen. Sen sijaan tyiipaikka-
kysymykset olivat olleet muuton aihee-
na ainoastaan 17 /o:lla. Toisaalta tyti-
paikkakysymysten vuoksi oli oltu val-
miita muuttamaan suhteellisestiuseam-
min pitempid matkoja kuin muiden
syiden vuoksi.

Tutkimus osoitti, ettd tyiipaikan
muuttokiihokkeet ovat hyvin erilaisia
ja ne vaihtelevat sukupuolen mukaan.
Miehistii oli korkeamman palkan tai
aseman toivossa valmiita muuttamaan



Sosiaalirninisleni6 t5ylli 50 vuotla

Palkkaindeksiluku Yuonna 196A

Sosiaaliministeriti tdytti 8. pnd marras-
kuuta 50 vuotta. Merkkipdivdnd todet-
tiin niin puheissa kuin julkisessa sa-
nassa se vaikuttava kehitys, mihin
maamme on tdssd ajassa sosiaalilain-

Sosiaaliministerid on 9. 11. 1967 piidt-
tdnyt, ettd tytintekijiiin eldkeasetukses-
sa ja lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-

ElSkelrrrvakeskus
Tiedotusosastolle on joulukuun 1. pdi-
vdstd lukien nimitetty tiedotustehtdviin
valtiot.maisteri Pentti Kynn<is. Hdn

sddddnncin ja -huollon alalla pystynyt.
Ministeriij jiirjesti merkkipdivdnddn

juhlatilaisuuden, jossa pddpuheenvuo-
ron kdytti sosiaaliministeri Matti K o i-
vunen.

vien tyiintekijiiin eliikeasetuksessa tar-
koitettu palkkaindeksiluku vuonna 1968

on 165. (Tiinli vuonna 152).

osaliistuu ensi vuoden alusta my6s leh-
temme toimitustehtdviin.

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 15/67 kdsitteli rekistertji-
miskelpoisia lisdetuja. Se jaettiin TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
laitoksille.

Yleiskirje n:o 16/67 sisdlsi vuoden
1968 palkkaindeksiluvun. Kirje jaettiin
kaikille tytiel?ikelaitoksille.
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Ennakkolietoia tytielSkkeen saaiista
30. 9. 1967

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
elHkelaitosten mycintdmien 30. 9. 1967 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseldkkeet
Yanhuuselii,kkeet

Tyiikyvyttiimyyselikkeet

Eldkkeen my<intdjd

Eldkevakuutusyhtitit
Eldkekassat
Eldkesdiiticit

407
| 732

485
1 191
6 521

806
TEL-elAkelaitokset
LEL-eldkelaitokset I 879
Kaikki tydeliikelaitokset

Vanhuus- ja tytikyvyttiimyyselikkeet

Eliikekassat
Eldkesiiiiti<it

21 816
2 006
7 310

1B?
218
213

97
111
712

r47
162
775

196
B5

101
62

154
83

944
77

326

810
BO

1 754
157
538

1 102
535

Keskimdiir. eldke mk,zkk
Kaikki

2 419
980

7 74
I 685

Ekikkeensaajia
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Lisdksi edellisiste sai TEl-liseeldkette 325 vanhuuselakkeensaajaa keskimdiirin 340 mk/kk ja 213 ty6-
kyvyttdmyyselakkeensaajaa keskimiiArin 5 mkikk.

II Perhe-eldkkeet

ElSkkeen myijntdjd
Yht.

157
209
163

983
B4

334

LEL-eliikelaitokset
I{aikki 140 1 792 1 637 3 429

Edellisiin keskimeariin sisiiltymAtt6mien TEl-liseetujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukum5ere oli
181 ja keskimaara 428 mkikk. Lisiietujen mukaista perhe-eltikettd sai. 175 leskea ja 225 lasta.

Naiset NaisetMiehet

TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset
Kaikki tydeliikelaitokset | 15 330 | 7 54t | 2287t I 155 97 136

EliikkeensaajiaEldkkeen mytintiijii

htidt
Miehet Kaikki

ElSkekassat
EldkesAdtitit

Keskimddr. eliike mk/kk

5 032
561

1 573
7 166

375

tt 454
1 114

794
o9a
t1a

20t

97
106
105
100
54

4 387
16 955
5 916

9 789
5 541

6 422
553

2 874

151
164
174
158

72

892
923

67
23 862

1

2

16535 | 7327
92

t37

Miehet Naiset Kaikki
Eliikkeensaajia

Miehet Naiset

KeskimdHr. eldke mk/kk

180
2t1
274

98
117
122

141
160
176
150

90

Eldkkeen myrint6jd
Miehet Naiset Miehet Naiset

I 877
1 046
2 764

Eldkevakuutusyhtitjt
Eldkekassat
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English Srrrtrrrranies

The Editorial
(On pages 3-4)
recalls at first that the first half of 1967
was a lively one for social policy. Two
committee reports aroused such public
interest that important solutions appeared
to bc imminent. The issues were pen-
sions for the self-employed and a general
survivors'pension, and the development of
the national pensions system. Now that the
Budget for 1968 has been published and
the year is drawing to its end, it is apparent
that the great decisions have been post-
poned. The Budget was fairly thin as
regards social policy, perhaps because
other matters had to take priority.

The general easing off applies also to
the employment pension system. The
calendar year now ending leaves not a
single amendment to the employment pen-
sion acts on the books. This is exceptional
in view of the rate of development of the
system. But it is also natural because the
system has now been in operation for a
full year in structurally complete form,
i.e. including a survivors' pension. There
has thus been a sufficiency of finishing-off
work and practical planning to do within
the system. Co-operation with the other
pension systems has developed further.
Economic activity has been characterised
by deliberate restraint. Funding has been
sound and has provived relief for the
employment situation in the form of a
considerable loan to the State.

There have been many other matters of
public interest during the past year. The
general economic situation is difficult,
devaluation upset many calculations and
the controlling of its consequences is still
a task that demands strength. The election
to be held in 1968 is already beginning to
influence the daily routine. The quiet
interval in the sphere of social policy may
have considerable advantages. Only after

the jubilee year of Finland's independence
is over anC the important events mentioned
belong to the past can 1ve devote ourselves
rationally to considering priorities in the
social sphere. The Central Pension Security
Institute has work enough on hand in
developing the system and in practical
questions.

Distribution of responsibility fot'
pensions paid jointly
(Article on pp. 5-6)
A part of the pensions paid under the
employment pension system are paidjointly by the pensions institutions. The
article discusses the distribution of re-
sponsibility for such pensions in 1966. The
pension expenditure of the institutions in
that year totalled 54,702,293 marks. Nearlya half, 25,236,724 marks in all, was for
pensions paid jointly by the institutions.

The public and knowledge of
employment pension acts
(Article on pp. 7-12)
The article deals with the general know-
ledge of the employment acts, approaching
the subject from the viewpoint of "level of
information". Each person interviewed was
scored (0-2 points for each question) for
his replies given to questions concerning
essential details of the employment laws,
and the points were then added up. The
total point score indicates how well the
interviewee was informed. On this basis,
the interviewees were distributed into the
following groups: ignorant, poorly infor-
med, fairly well informed and well infor-
med. The effect of different background
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factors on the level of knowledge and howit has developed in the last three years is
analysed.

Persons covered by the employment acts
were distinctly better informed than non-
beneficiaries. Men were more familiar with
the employment pension acts than woman.
Urban dwellers were better informed than
rural dwellers. It was also found that the
higher social groups had a better level of
knowledge than the lower groups. Persons
who had acquired their knowledge of the
employment pension laws through their
unions or brochures showed a better knor,v-
ledge of these laws than the average. Those
whose main source of information was
friends or TV were less wel informed than
the average.It is very gratifying that public know-
ledge has increased strongly in the past
three years.

Registration cards
(Article on pp. 15-16)
Registration cards are now distributed toall beneficiaries by two institutes. The
procedure does not cause confusion and is
temporary. The reason is that when the
employment pension acts were implemented
the Central Pension Security Institute was
the first in Finland to distribute registra-
tion cards to the beneficiaries. The register
was opened in autumn 1962 and contained
more than 1 million names at the end of
1963. The register now has information
about 2 million employees. The work is
done by electronic data processing machi-
nes.

When the National Pensions Institute
began registration of the total population
in summer 1964, it adopted a registration
card with a numbering system identicalwith that of the employment pension
scheme. To avoid double numbering, the
institutes agreed to co-operate. The Central
Pension Security Institute gave the Natio-
nal Pensions Institute a list of the pension
numbers it had already issued and the
latter, in return, gave the numbers assigned
to the young age classes in the employment
pensions system. Care was taken to ensure
that the same number would not be given
to different persons.

A statute was issued in April 1g64 on ageneral population register number. Whenthe Population Register Centre begins tofunction, which will be in the earty l970s,
the register number issued by it will be
adopted. The form will be exacily the same

as that now used by the Central Pension
Security Institute and the National Pen-
sions Institute.

Preparation of t,Le Nordic social
insurance congress
(Article on pp. 17-18)
The permanent committee of the Nordic
social insurance systems convened in Nor-
way in September to prepare the agenda
for the congress to be held in Stockholm in
1968. The topic of the meeting was
questions associated with additional pen-
don insurance. Norwegian represen,tatives
described their pension system and discus-
sed issues associated with its implementa-tion and they put forward i motion
concerrring widow,s pensions. The repre_sentative of Denmark dealt with thecalculation of the earnings which consti-tute the basis of the pension. The subjectintroduc_ed by Finland, by a representaiiveof the Central Pension Securiiy Institute,
was definition of the coverage of the sysl
1"-!, especially the participation - offoreign nationals.

(The first meeting of the committee ,"vas
reviewed in No. 4/1g66 of our journal.)

The effect of health benefits written into
employment contracts on the use ofmedical services
(Article on pp. 19-20)
The investigation showed that the popula_
tion,groups that, prior to the compuisoryhealth insurance system, had receivehhealth benelits under their employment
contracts had made greater use of medical
services than the population groups with_out these benefits. This was true eipeciallyof visits to the physician. On the otherhand, no difference was established in the
use of medicines and the number of hos-pital days. Income influenced the use ofphysician's services by the persons whowere not entitled to contractual healthbenefits. Income had no influence on theuse of medical drugs.

Mobility of labour in England
(Article on pp. 20-21)
A study conducted in England on themobility of the work force in 1953-1963
showed that over a half of the materialinvestigated had changed residence in the
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last ten years. The main reason for the
move had been the search for better hous-
ing conditions. Change of domicile for the
sake of a job was a less common reason,
but the workers moved longer distances
for this than for other reasons. Forty seven
per cent of the men and 61 per cent of
the women were unwilling to move.

Ministry for Social Affairs 50 years
(On page 22)

The Ministry for Social Affairs was fifty
years old on November B. On the anni-

versary day, tribute was paid to the
impressive Finnish achievements in social
legislation and welfare during these years
of independence.

The wage index figure in 1968
(On page 22)

Employment pensions and the wages on
which they based are cheched annually
against changes in the wage index. The
Ministry for Social Affairs has decided
that this index figure be 165 in 1968
(against 152 in 1967).

TYoELAKE on tilattavissa mm. ElAketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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