
21957 no

ELAKETURVAKESKUKSEN
JULKAISU

o



TYO-
ELAKE 2t967 il:o

ElEketunvakeskuksen iulkaisu

PAATOIMITTAJA: MATTI KARJALAINEN
TOIMITUKSEN OSOITE: KALEVANKATU 6
HELSINKI . PUHEL I N 6425 IL

Sis5llys
YrittiijAeliike s. ! o Lisdd joustavuutta luottovakuutusjHrjestelmdHn s. 5 o Kansainvdlinen
sosiaaliturvajHrjesttj 40-vuotias s. 8 . Eliikeshiiticiiden antama vapaaehtoinen lisdel5ke-
turva s. 10 . Eldkeliiinen ja ammattiyhdistys Neuvostoliitossa s. 13 o Vakuutusoikeuden
pddtciksistii 5. 19 o Elikeasian uudelleen kdsittelemisestd s. 21 r Teollisuusyritysten viililliset
tyrivoimakustannukset vv. 1952, 1961 ja 1965 s. 23 o Sosiaalisten tehtdvien menot maalais-
kunnissa v. 1966 s. 24 o Suhdetoiminta ja lehdisttiasiat ISSA:n kokouksessa Lenin-
gradissa s. 26 o Tytikyvyttdmyysasiain neuvottelukunnasta s. 27 . Ennakkotietoja tyti-
eldkkeen saajista s. 28 . Edustajiston kevHtkokous s. 29 . Uusia yleiskirjeitd s. 29 o

English Summaries p. 30 o Basic Features of Finland's pensions systems s. 32



Ynilt5iEelEike

Eliikepolitiikan pddtavoitteena pidetHdn nykyddn aktiiviajan kulu-
tusmahdollisuuksien turvaamista niin vanhuksille, tycikyvytttimille
kuin huoltajansa menettdneille perheillekin. Kdytdnnrissd ttimdn ta-
voitteen toteuttaminen merkitsee ansiotasoeldkejdrjestelmien luo-
mista ja kehittiimistd,. miki ilmitj on selvdsti ndhtdvissA kaikissa
korkean elintason maissa. Naapurimaistamme Ruotsissa ja Neuvos-
toliitossa on lakisddteisesti toteutettu ansiotasoeldkkeet koko tytitd
tekevdlle vdestdlle jo useita vuosia sitten ja Norjan uusi eldkejdr-
jestelmd tuli voimaan tdmdn vuoden alusta. Suomessakin on kehi-
tyksen suunta sama, mistd osoituksena ovat palkansaajien elSke-
lait TEL ja LEL, julkisen sektorin eldkejdrjestelmien uusiminen ja
toistaiseksi viimeisimpdnd virstanpylvddnd ansioihin suhteutettujen
perhe-eldkkeiden liittdminen tytieldkejdrjestelmddn

Maamme eldkejdrjestelmd on kuitenkin vield aukollinen, ansio-
tasoelHkkeet puuttuvat omaa tydtd tekevhn vdestiin osalta eli ns.
yrittdjdvdesttiltd. Alussa mainittua yleismaailmallista kehityssuun-
taa ajatellen on ilmeisesti vain ajan kysymys, milloin yrittiijiiel5ke-
jdrjestelmd saadaan meilldkin toteutetuksi. Yrittlijdviiestcjn taholta
on jo useamman vuoden ajan toistuvasti korostettu ansioihin suh-
teutettujen eldkkeiden tarpeellisuutta sekd esitetty vaatimuksia td-
mdn puutteen korjaamiseksi. Varsin yksimielisesti ndmd vaatimuk-
set myiis tunnustetaan oikeutetuiksi, mikd ndkyi erittdin selvdnd
mm. viime eduskuntavaalien edelld. Yrittiijiieldkkeiden tarpeelli-
suutta arvioitaessa on syytd mycis muistaa, ettd monet vanhenevat
pienyrittdjiit - myds maatalouden piirissd - ovat kiristyvdn kilpai-
Iun ja elinkeinoeldmdmme rakennemuutosten johdosta joutuneet
ja todenndktjisesti yhd enenevdssd mddrin ldhiaikoina joutuvat lo-
pettamaan yritystoimintansa, jolloin eldketurvan puuttuminen koe-
taan erittdin vakavana kysymyksenS.

Asian edelleen kehitthmiseksi meillS onkin jo olemassa eldke-
turvakomitean mietintij, joka valmistui viime helmikuussa. Asian-
omaiset jiirjest<it ja eltikejiirjestelmdt ovat antaneet lausuntonsa
mietinntjn johdosta, ja useimmat ndistl ovat olleet peruspiirteitten
osalta komitean ehdotuksen kannalla. Lakiesitykset olisikin pikai-
sesti saatava eduskunnan kdsiteltlviksi, sillti yrittiijtieldkkeiden
mytintdminen ja maksaminen ei suinkaan voi alkaa vield samana
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pdiv[nd, jolloin lait eduskunnassa hyvdksytddn. Ennen eldkkeiden
maksamista tarvitaan teknillinen valmisteluaika, tarvitaan aikaa
varojen kerdd,miseen eldkkeiden maksamista varten jne. Esimerkiksi
Ruotsissa ja Norjassa katsottiin tarpeelliseksi, ett6 el5kelakien voi-
maantulon ja eldkkeiden maksun alkamisen vdlille on mainittuja
tarkoituksia varten varattava kahden vuoden vdliaika. I(un palkan-
saajien tytieldkkeitii meillii nyt on myiinnetty ja maksettu jo viisi
vuotta, on yrittAjdeldkelakien valmistumisella todella kova kiire.

Miksi asiassa sitten viivytellddn? Kysymys siitd, missl suhteessa
eri yhteiskuntaryhmdt osallistuvat yritt?iiiieliikkeiden rahoitukseen
on tietystikin vaikea, mutta asiallisella harkinnalla varmasti rat-
kaistavissa. Valtiontalouden kired rahatilanne ei myiisk6dn voi olla
esteend, koska ehdotettu jdrjestelmd asteittain voimaantulevana ei
alkuvuosina johtaisi kovin korkeisiin eldkemenoihin. Asiaan nHyt-
tiiiikin sekoittuneen vddrinkdsityksiii ja osittain mytis vieraita tar-
koitusperia, joiden varjolla yritet66n jarruttaa eldketurvan aukko-
jen johdonmukaista tdydentdmistti. Yrittiiiiieldkekysymykseen on
eriiillS tahoilla kytketty kansaneldkejdrjestelmdmme uudistus, mikd
tietystikin on aivan toinen asia. Esitetyt kansaneldkejdrjestelmdn
muutosehdotukset ovat jo kustannuksiltaan sellaisia, ettei niiden
toteuttamista voine tdlll haavaa ottaa vakavasti edes harkittavaksi.
Sosiaalipolitiikassamme on yrittiijtieliikkeiden puuttuminen niin
ilmeinen epdkohta, ettd on vaikea ymmdrtdd niitd ehdotuksia, joi-
den mukaan asia olisi vield haudattava uuteen komiteaan. Nyt ei
pidii sekoittaa eri asioita toisiinsa, vaan yrittdjdeldkelainsddddnttj on
saatava nopeasti eduskunnan kiisiteltiiviiksi ja eliikkeiden mytintd-
minen k6yntiin.
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ARTTURI SORATIE

Lis55 ioustavuutta
I u ottovaku utu siEni eslel rrrEEn

Tyiieldkemaksut merkitsev5t tuntuvaa
lisiiystii tyiinantajien sosiaalisiin kus-
tannuksiin, ja sen takia tydeldkejdrjes-
telmddn kuuluukin oleellisena osana se,
ettii tycinantajilta on oikeus lainata
eldkelaitokselle suorittamansa tycieliike-
maksut takaisin kiiyttciptidomaansa lii-
tettiiviksi. Ndmd lainat ovat tytjnanta-
jille edullisia nimenomaan alhaisen lai-
nakoron takia. Mytis lainan vakuuden
suhteen on se etu, ettd vakuudeksi kel-
paa normaalivakuuden, esimerkiksi
kiinnityksen tai pankkitakauksen, ase-
mesta Eldketurvakeskuksen mytintdmd
luottovakuutus, joka normaalitapauk-
sessa on lainanottajalle edullisempi.
ElSkestiiititjiden ja eldkekassojen sijoi-
tusten ja saamisten vakuutena tulee
tytintekijiiin eldkelain mukaan olla luot-
tovakuutus.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus
poikkeaa oleellisesti vakuutusyhticiiden
myiintdmistd luottovakuutuksista sekd
pankkitakauksista siind suhteessa, ettd

jos luottovakuutuksen vastavakuudeksi
luovutetaan pantti, tdmin vakuutus-
arvon kattamasta osasta taattavaa lai-
namaidrdd ei peritd mitddn vakuutus-
maksua. Pantin vakuusarvo miidrdtiiiin
ElSketurvakeskuksessa pitdmiilld sil-
mdlld panttina tai kiinnityksen kohtee-
na olevan omaisuuden realisoimisarvoa,
ja ohjeena on noudatettu ldhinnii niitd
vaatimuksia, jotka vakuutusyhti<ilaki
asettaa vakuutusmaksurahaston kat-
teeksi hyviiksyttiiville arvopapereille.
Tdten esimerkiksi asuinkiinteisttitin
kiinnitettyjii haltijavelkakirjoja on nor-
maalisesti hyviiksytty 70 /6:n yldrajaan
kiinteisttin varovasti arvioidusta pai-
vdnarvosta. - V. 1966 otettiin kuiten-
kin kdytdnttitjn uusi menettely luotto-
vakuutukseen liittyvHn vakuuden huo-
mioon ottamisessa. Tata menettelyH,
joka tekee mahdolliseksi heikomman-
kin vakuuden kdyttrimisen vastavakuu-
tena, on tarkemmin selostettu tdm6n
Iehden numerossa 2/L966.
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Luottovakuutuksista, joille ei ole ase-
tettu vastavakuutta, Eldketurvakeskus
perii vahvistettujen maksuperusteiden
mukaisen luottovakuutusmaksun. Mak-
superusteita aikanaan laadittaessa oli
vaikeutena tilaston puute. Oli selvdd,
ettd vahingonvaara, siis mahdollisuus,
ettd lainanottaja joutuu maksuvaikeuk-
siin, on riippuvainen ao. yrityksen ta-
loudellisesta asemasta, mutta oli rat-
kaistava, miten yrittdjdn taloudellinen
asema mddritellddn; sitdhdn ei yleensd
voida petkdstddn taseiden perusteella
pdtevdsti tehdd, eikii Eldketurvakes-
kuksella my6skddn ole mahdollisuuksia
yksityiskohtaisesti perehtyd eri yritys-
ten kirjanpitoon. Pdddyttiin siihen, ettd
luottovakuutusmaksun tulisi olla riip-
puvainen vakuutuksenottajayrityksen
netto-omaisuuden ja vieraan pddoman
vdlisestd suhteesta. Vieras padoma on
saatavissa yrityksen taseista, ja netto-
omaisuuden mddrdamisessd voidaan
melko pdtevhsti nojautua veroviran-
omaisten arvioihin; ne tosin koskevat
edellistii vuotta, mutta kun menettelyd
sovelletaan kaikkiin vakuutuksenotta-
jiin, tdltti seikalla ei ole sanottavaa
merkitystd. Netto-omaisuutena kiiyte-
tddn muilla kuin osakeyhtitjilla verotet-
tavan omaisuuden mddrdd lisdttynii
mahdollisella verovapaalla omaisuudel-
la. Osakeyhtit ille netto-omaisuuden ar-
voksi otetaan osakekannan verotusarvo,
joka mdiiriiytyy verotettavan omai-
suuden Iisiiksi tuottavuuden perusteella.
Kummassakin tapauksessa vdhennetd[n
tilivuoden mahdollinen taPPio.

Tdhdnastisten kokemusten valossa
niiyttiiii siltd, ettd netto-omaisuuden ja
vieraan phdoman vdlisen suhteen va-
Iitseminen vakuutusmaksun perusteeksi

oli oikeaan osunut ratkaisu. Puutteena
silld kuitenkin on ollut jonkinlainen
kaavamaisuus. Yritys, joka veroteknil-
lisistd syisth on kirjanpitolain sallimis-
sa rajoissa pienentdnyt vuositulostaan,
voi luottovakuutusmaksun suhteen tul-
la epdedulliseen asemaan. Verotussyis-
td voidaan vieraaseen pddomaan sisdl-
lyttdii sellaisia erid kuin esimerkiksi
tilaus- ja tyciennakot, jotka asiallisesti
ovat ennakoitua velkaa. Velkana voi-
daan kirjata myiis yrityksen vastuu dis-
kontatuista saamavekseleistd tai osa-
maksusopimuksista sekd delcrederevas-
tuu. Niinikddn on sdhkti- ja puhelinlai-
toksilla usein liittymismaksut sisdlly-
tetty vieraaseen paaomaan, vaikka ne
itse asiassa ovat omaan paaomaan ver-
rattavia.

Luottovakuutusmaksujen mddrddmi-
sesse noudatetun tavallaan pakollisen
kaavamaisuuden vaikutuksen lieventd-
miseksi on jo tdhdnkin asti erikoistarif-
fauksissa vdhennetty veloista sellaiset
erdt kuin rakennusyritysten ty6enna-
kot sekd siihkii- ja puhelinlaitosten lii-
tdntdmaksut, mikIli ne ovat kdyneet
taseista ilmi. Tdmdn vuoden toukokuus-
sa ElSketurvakeskuksen edustajisto
vahvisti perustetarkistuksen, jonka mu-
kaan vieraasta pddomasta vdhennetddn
90 /6 siihen sisiiltyviistd erdstd 1) jos
erd konkurssissa kuitattaisiin vas-
takkain vastaaviin merkityn omaisuu-
den kanssa (esim. tyiiennakot ja kes-
keneraiset tytit), 2) jos erd perustuu
tilikauden piiiittyessd toimittamatta ole-
vaan vaihto-omaisuuteen, josta on teh-
ty sitova tilaus, 3) jos erd tarkoittaa
vastuuta, jonka yritys vain harvoissa
tapauksissa todella joutuu suoritta-
maan (esim. diskontatut saamavekselit)
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ja 4) jos kysymyksessd ovat liittymis-
maksut. - Tiimb perusteiden tarkistus
tekee mahdolliseksi ottaa entistd pa-
remmin huomioon seikat, jotka vdhen-
tdvdt vierasta pddomaa ja siis paranta-
vat luottovakuutuksen perusteena ole-
vaa suhdelukua. Edellytyksend on kui-
tenkin, ettd ndmd seikat kdyvdt ilmi
taseista tai ettd niistd annetaan tasei-
den ohella riittdvdn pdtevd selvitys.

Seikka, joka voi oleellisesti vaikuttaa
vieraan pddoman lisdykseen mutta ei
ainakaan vdlitttjmtisti ndy netto-omai-
suuden lisdyksend, on tilikauden aika-
na tapahtunut investointi. Investoinnin
vaikutus on kuitenkin eri tapauksissa
niin erilainen, ettei sen suhteen ole voi-
tu vahvistaa mitddn ylesipdtevAd saidn-
ttid, vaan pyritiiiin terve investointi ot-
tamaan huomioon erikoistariffoinnin
yhteydessS.

Kuluneina vuosina ovat vakuutuk-
senottajayritykset melko usein halun-
neet vakuutusmaksua mddrdttdessd
otettavaksi huomioon myiis vaihto- tai
kdytttiomaisuuden ehkd normaalia suu-
remman aliarvostuksen ja siihen sisdl-
tyvdn piilovarauksen. Tdhiin ei Eliike-
turvakeskuksella kuitenkaan yleensd
ole mahdollisuuksia. Kdytttiomaisuuden
aliarvostuksen veroviranomaiset ottavat
huomioon verotettavaa omaisuutta mdd-
rdtessidn, ja vaihto-omaisuuden ar-
viointi on riippuvainen niin monesta te-
kijdstd, ettei ilman tarkempia tutki-
muksia ole mahdollista todeta, onko
vaihto-omaisuuden aliarvostus ehkH
normaalia suurempi ja kuinka paljon.

Edeild mainittu edustajiston vahvis-
tama perusteiden tarkistus sisdlsi mytis
toisen, ehkd viel6 tarkedmmdn muu-
toksen, joka huomattavasti yksinker-

taistaa luottovakuutusjdriestelmee. Ta-
hdn saakka on luottovakuutusmaksu
ollut riippuvainen siitd, onko luottova-
kuutus takaisinlainauksen vaiko sijoi-
tuslainan vakuutena. Edellinen on ollut
alempimaksuinen, koska on liihdetty
siitd, ettd takaisinlainalla on konkurs-
sissa etuoikeus. Nyt on kuitenkin Kor-
kein Oikeus erdissd tapauksissa katso-
nut, ettd etuoikeus koskee vain pientd
osaa takaisinlainauksesta. Kun tdten ei
endd ollut aihetta kdyttiiii erilaista mak-
sua, tarkistettiin maksuperusteita siten,
ettd vakuutusmaksu on kaikissa luotto-
vakuutuksissa sama. Uusi maksu on
suunnilleen aikaisempien maksujen
keskivdlilld, joten siis sijoituslainauk-
sessa vakuutusmaksu alenee ja takai-
sinlainauksessa jonkin verran nousee.

Samalla yksinkertaistettiin indeksi-
ehtoisen sijoituslainan vakuutena ole-
van luottovakuutuksen maksuperustei-
ta siten, ettei endd. periti 30 %:n in-
deksiennakkoa. Se riski, jota lainan in-
deksiehto ja perustekorkoa korkeampi
lainakorko merkitsee ElSketurvakes-
kukselle, otetaan huomioon korotta-
malla maksun perusteena olevaa laina-
summaa /6-rrllddrdlld,, joka tilaston pe-
rusteella on toistaiseksi vahvistettu
16,5 /s:ksi.

Lopuksi vield muutama esimerkki
uuden maksutauluston maksuista. Jos
netto-omaisuus on vdhintddn 45 o/a vie-
raasta pddomasta, tullaan vdhimmdis-
maksuun, joka on 0,4 %. Jos sanottu
prosenttiluku on 30 /6, on maksu 0,8 /6,
ja prosenttiluku 25 /6 anlaa maksuksi
1,5 %.Ainakin silloin, kun netto-omai-
suus on pienempi kuin 25 /6 vieraasta
pddomasta, on syytd harkita vastava-
kuuden asettamista.
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HEIMER SUNDBER,G

J(ansainv6linen
4O-YttOtias

Sosiaal ilu nvai5niest6

lSSArn XYI ylelskokous Leningnadissa

Vuonna 1927 pidetyn Kansainvdlisen
tytikonferenssin yhteydessd osanottajat
keskustelivat suunnitelmasta perustaa
erityinen kansainvdlinen kokous, jossa
kHsiteltdisiin sairausvakuutukseen ja
avustuskassatoimintaan liittyvistd ky-
symyksistd. Ajatus sai KansainvSlisen
tytitoimiston ldmpimdn kannatuksen, ja
saman vuoden syksylld kokoontuivat
Brysseliin edustajat yhdeksdstd Keski-
ja Ldnsi-Euroopan maasta phdttiimiiiin
sddnntillisesti toistuvien kansainvdlis-
ten sosiaaliturvakokousten (Conf6rence
internationale de la Mutualit6 et des
Assurances sociales, lyh. CIMAS) jiir-
jestdmisestd. Ndin syntyi Kansainvdli-
nen sosiaaliturvaj[rjestti, International
Social Security Association, lyh. ISSA

- nykyinen nimi vuodelta 1947 - joka
vuosien varrella on kasvanut suureksi
maailmanjirjesttiksi. Sen jdsenind on
nykyddn runsaasti 200 sosiaaliturvan
piirissd toimivaa viranomaista, laitosta
ja yhteenliittym?id y1i 90 eri maasta.

Jdrjesttild on oma sihteeristtinsd,

jonka toimipaikka sijaitsee Genevessd,
ja se jdrjestiiii nykydiin kolmen vuoden
vdlein yleiskokouksia, joihin maailman
sosiaalivakuutusalan asiantuntijat saa-
puvat vaihtamaan kokemuksia ja kuu-
lemaan selostuksia alan viimeisistd saa-
vutuksista. Yleiskokousten yhteydessd
ja mytis niiden viililld kokoontuvat
ISSA:n komiteat ja ty<iryhmdt kdsitte-
lemddn niille annettuja erikoiskysy-
myksid. ISSA on pyrkinyt edistdmHdn
sosiaaliturvajdrjestelmien aikaan saa-
mista ke\itysmaissa ja sitii varten se on
jiirjestiinyt useita alueellisia kokouksia
Aasiassa, Afrikassa ja Latinalais-Ame-
rikassa. Huomattava merkitys on an-
nettava myds ISSA:n julkaisutoimin-
nalle, joka tapahtuu useilla kielillii ja
kEisittdii mm. komiteojen teknilliset ra-
portit sekd monta aikakausjulkaisua
kuten International Social Security
Review, International Review on
Actuarial and Statistical problems of
Social Security ja World Bibliography
of Social Security.
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Tdrke6 merkitys ISSA:n toiminnassa
sosiaaliturvan toteuttamiseen liittyvien
kysymysten selvitthmiseksi ja sosiaali-
turvajdrjestelmien kehittdmiseksi on
annettava sille tyiille, jota tehdiitin jdr-
jesttin pysyvissb komiteoissa ja tyciryh-
missa. Vanhimmat pysyvbt komiteat
ovat sosiaali16Sketieteellinen komitea
(Medico-Social Committee) ja avustus-
kassatoimintaan liittyvien asiain komi-
tea (Committee on Mutual Benefit
Societies), joiden toiminta tehtiin py-
syvHksi vuonna 1951. NeIid vuotta
myiihemmin muodostettiin perhelisS-
asiain komitea (Committee on Family
Allowances) ja tyiitttimyysvakuutusko-
mitea (Committee on Unemployment
Insurance). ISSA:ssa on jo kauan kiin-
nitetty erityistd huomiota vakuutusma-
temaattisiin ja tilastotieteellisiin ongel-
miin. Vuonna 1957 nditd kysymyksil
kdsittelemddn muodostettiin erityinen
pysyvd komitea (Committee of Social
Security Actuaries and Statisticians).
Samana vuonna perustettiin pysyvd ko-
mitea tutkimaan tytihtin liittyvien ta-
paturma- ja ammattitautiriskien eh-
kiiisyii (Committee on the Prevention
of Occupational Risks). Vuonna 1957
perustettiin vield kolmas pysyvi komi-
tea (Committee on Organisation and
Methods), jonka tehtdvana on tutkia
sosiaaliturvan toimeenpanoon liittyvien
organisaatio- ja metoodikysymysten
tarkoituksenmukaista ratkaisemista.
Nuorimmat ja toiminnassa olevat pysy-
vdt komiteat, tapaturmavakuutuskomi-
tea (Committee on Insurance against
Employment Accidents and Occupatio-
nal Diseases) ja eldkevakuutuskomitea
(Committee on OId-Age, Invalidity and
Survivors' Insurance), perustettiin

vuonna 1961. ISSA:ssa on myijs tut-
kittu kuntouttamiseen liittyviS kysy-
myksid. Tdtd varten ei vie15 ole perus-
tettu pysyvdd komiteaa, vaan tyii teh-
ddiin tilapdisessd tytiryhmdssi. Myiis
oikeustieteellisih ongelmia on kisitelty
yleiskokouksissa ja nyt ollaan juuri pe-
rustamassa erityistd komiteaa, joka ensi
tydkseen tullee kdsittelemddn kansain-
vdlisiin sosiaaliturvasopimuksiin liitty-
vid kysymyksid.

Viime toukokuussa pidettiin ISSA:n
XVI yleiskokous, joka merkkivuoden
kunniaksi tapahtui erityisen juhlalli-
sissa puitteissa. Kokous pidettiin Lenin-
gradissa, missl jdrjestcin ktiytttitjn oli
Iuovutettu historiallisesti tunnettu Tau-
rian palatsi. Osanottajia oli l5hes 600

henkiliiii edustaen 58 maata. Yleisko-
kouksen avasi Neuvostoliiton sosiaali-
ministeri L. P. Lykova. Kokouksessa
kuultiin selostukset sosiaaliturvan vii-
meaikaisesta kehityksestd eri maissa.
Lisdksi kdsiteltiin komiteojen raportit.
Yleiskokouksen yhteydessd kokoontui-
vat mytis useimmat ISSA:n pysyvistd
komiteoista, mink6 ohella pidettiin
kaksi keskustelukokousta, toinen tiedo-
tustoiminnasta ja toinen sosiaalipalve-
luksista. Eldkevakuutuskomiteassa k6-
siteltiin kysymykset vanhuus- ja tyti-
kyvytttjmyysriskin keskindisestd. suh-
teesta, eldkevakuutuksen rahastoitujen
varojen sijoittamisesta ja elbkelaitosten
sosiaalipalvelutoiminnasta. Yleisko-
kouksen jilkeen pidetyssi ISSA:n hal-
lintoneuvoston kokouksessa valittiin
jdrjestiin uudeksi presidentiksi tervey-
dellisistti syista eroa pyytineen tohtori
Renato Morellin tilalle pddjohtaja
Reinhold Me I a s Itdvallasta.
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OLLI SIMOINEN

ElEkestsSti6iden antarrra
Yapaaehtoinen lisEel5keturva

Tytintekijdin eldkelain (TEL) voimaan-
tulo aiheutti toiminnassa oleviin eldke-
siiiititiihin huomattavia muutoksia.
TEL:n seurauksena muodostui kolmen-
laisia sddtitiitd eli TEL:n ulkopuolelle
j55vi6 pelk5stddn lisdelHketurvaa anta-
via sddtitiitd, kahtia A- ja B-osastoon
jakautuneita siidtiriitii, jotka entisen
toimintansa ohella ottivat huolehtiak-
seen myiis TEL:n mukaisesta ekiketur-
vasta, sekd ns. TEl-elSkesiiiititiitii, jbt-
ka vastaavat pelkiistdiin lakisddteisest5
eldketurvasta.

paino tdssd vaiheessa vield selvdsti lisd-
eldketurvan puolella. Tulee kestdmddn
useita vuosia ennen kuin vaaka kallis-
tuu TEL:n puolelle. Tosin pakollisen
perhe-eldkkeen mukaantulo on kaven-
tanut tdtd vdlimatkaa huomattavasti.

Yhdessdkddn eldkesddtitissd ei oIe
tdhdn mennessd lisdeldketurvaa rekis-
tertiity TEL 11 g:n mukaisesti. Eliike-
sddtitiiden omaavien tyiinantajien ta-
holla ei yleensi tunneta edes kiinnos-
tusta lisdeldketurvan rekistertiimiseen.
Tdhdn kiinnostuksen puutteeseen ovat
olleet vaikuttamassa jatkuvat muutok-
set lakisddteisissd eldkkeissd ja osittain
mytis se epdvarmuus, mikd eldkerinta-
malla vallitsee. TEL:n ansiosta on va-
paaehtoiselle puolelle saatu kuitenkin
huomattavia eldketurvaan vaikuttavia
parannuksia. Eldkeikd, tytikyvytttimyy-
den mHdrittely, eldkepalkka, indeksi-
sidonnaisuus ja monet muut eldketur-
vaan liittyvdt kysymykset on jo useissa
sSdtitiissd jiirjestetty TEL:n sddnntisten
mukaisiksi.

LISAELAKETURVAN MEIIKITYS

TEL:n voimaantulo merkitsi luonnolli-
sesti helpotusta eldkesddticiiden vapaa-
ehtoisen eldketurvan kustannuksiin.
Koska sdiititjiden toimintapiiriin kuulu-
vat tyiintekijiit ovat olleet melko pit-
ktiHn tytinantajansa palveluksessa ke-
rdten siten itselleen usein tHyteen eIHk-
keeseen oikeuttavat palvelusvuodet, on
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ELAKESUORITUKSET

Viimeisten tarkkojen tilastotietojen
mukaan, jotka ovat vuodelta 1965, oli-
vat eldkesddtitit maksaneet eldkkeitii
yhteensd yli 42 miljoonaa markkaa,
josta TEl-eldkkeiden osuus oli vdhdn
alle 7 miljoonaa markkaa. Mainitut lu-
vut eivdt ole vertailukelpoisia keske-
nddn, koska joukossa on sekd pelkds-
tldn IisiielSketurvaa antavia sSdtitiitd
ettd puhtaita TEl-siidtitiitd. Oikeampi
vertailuluku saadaan AB-sddtitiistd,
jotka mainittuna vuotena olivat mak-
saneet lisiielHkkeitd 15 miljoonaa mark-
kaa ja TEl-eliikkeitd 4 miljoonaa
markkaa. Vuodelta 1966 aikanaan saa-
tavat tilastotiedot tulevat olemaan jo
paljon edullisempia lakisddteiselle puo-
lelle. Kun otetaan huomioon, ettd lisii-
eldketurvaa mytintdvien sddtiijiden toi-
mintapiiriin kuului n. 130 000 tyrinteki-
jiiii ja ettd eldkkeensaajia oli yli 15 000,
on eldkesddtitjiden merkitystd lisii-
eldketurvan antajina pidettiivd erittdin
huomattavana.

ELAKESAATIOIDEN VARAT

Tycinantajan kustantaessa kokonaan
eldkesddtitin toiminnan on eldkesddtiti-
laissa katsottu tarpeelliseksi antaa
tytinantajalle vapaat kddet eldkevas-
tuun kattamisessa. Tdmd koskee yksin-
omaan vapaaehtoista eldketurvaa, kun
taas TEL:n mukaisen eldketurvan koh-
dalla eldkeseetidte koskevat samat kat-
tamisvaatimukset kuin muita eldkelai-
toksia. Tdstii vapaudesta huolimatta
ovat tytinantajat siirtdneet eldkesdd-
titiille melkoisesti varoja. Kaikkien

eliikesiiiititjiden 1 200 miljoonan markan
suuruisesta eldkevastuusta on katettu
runsas 60 %.

Eldkesddticiiden varoista on valtaosa
lainattu takaisin tytinantajille. Muu si-
joitusomaisuus on takaisinlainaukseen
verrattuna hyvin vdhdistd. Esim. vuo-
den 1965 piiiittyessd oli tytinantajille
takaisin lainattujen varojen osuus yli
80 /, sdiititiiden kaikista varoista. E15-
kesddtitiissd oli jo vanhastaan toteu-
tettu sama periaate, jota muutkin tyti-
eldkelaitokset TEL:n mukaisessa toi-
minnassa noudattavat - varojen lai-
naaminen takaisin eldketurvan kustan-
tajalle. Tdmd menettely antaa monelle
sellaiselle tyiinantajalle, jolta muuten
ei liikenisi endd varoja vapaaehtoisen
sosiaaliturvan kustantamiseen, mahdol-
lisuuden jiirjestiiii eliikes6Stitin avulla
tytintekij<iilleen lisdeldkett6.

Viime aikoina on julkisuudessa pu-
huttu arvostelevassa sdvyssd eldkesdd-
tiiiiden varoista ja erityisesti kohdis-
tettu huomio ndiden omistamiin maa-
ja metsdomaisuuksiin. Asiaan on vii-
meksi kiinnittiinyt huomiota eduskun-
nan perustuslakivaliokunta.

Mita tulee eldkesdtitiiiiden omista-
miin kiinteistciihin, on siidtitiillii talle
hetkelld erilaisia kiinteistiijii ja kiin-
teisttjosakkeita 50 miljoonan markan
arvosta. Tdstd on puhtaiden maa- ja
metsdkiinteisttijen osuus 17 miljoonaa
markkaa eli alle L,5 /o:n eltikesiiiitiiji-
den koko eldkevastuusta. Jos vertailu-
lukuna kiiytettitin kaikkien varojen
midrd6, saadaan maa- ja metsdkiinteis-
ttijen osuudeksi t5lliiinkin vain 2,3 /o.
Mainittujen lukujen valossa voidaan
todeta, ettd kysymyksessS ei ole ollut
maa- ja metsdkiinteisttjihin siidtiijiden
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taholta erityisesti kohdistunut sijoitus-
toiminta vaan pikemminkin muihin si-
joituksiin verrattuna normaali tai nor-
maalia vdhdisempi sijoituskohde. On
luonnollista, ettd kaikki eliikesddtitilld
oleva omaisuus, oli se laadultaan mitd
tahansa, on verovapaata sddtitin eldke-
vastuun kattamiseen tarvittavaan mdd-
rddn saakka ja ettd eliikesiidtitiiden tu-
Iee olla verotuksellisesti samassa ase-
massa muihin elSkelaitoksiin verrat-
tuna.

Julkisuudessa esitetyissd arvosteluis-
sa on eldkesiiStiiiiden toiminta samais-
tettu tyiinantajaan ja selostuksista on
saattanut saada sen kuvan, ettd. tytin-
antaja saisi ylimddrdisid verohelpotuk-
sia eldkesdHticille siirtdmistddn varoista.
Tytinantajan eldkevastuun kattamiseen
siirtdmd mddrd on tyiinantajalle kui-
tenkin vain kulua, joka verotuksessa
on vHhennyskelpoinen, kuten yleensd
muutkin sosiaaliset menot. Mistddn yli-
mHdrdisistd verohelpotuksista ei luon-
nollisestikaan ole kysymys. Sddtiiin toi-
mintapiiriin kuuluvien kannalta taasen
heiddn vastainen eldketurvansa on sitd
varmempi, mitd enemm5n sddtiiilld on
varoja.

VASTAINEN KEHITYS

Vapaaehtoisen eldketurvan kehitystd
el6kesiiiititiiden kohdalla on vaikeata
mennd ennustamaan. Siihen tulevat
vaikuttamaan monet tekijdt, joista erds
tdrkeimmistd on verolainsddddntti. Jos
nykyisessh muodossaan oleviin vero-
Iakien sdHnntiksiin tullaan tekemddn
muutoksia, joiden seurauksena tytin-
antajan verovapaa siirto-oikeus sdd-
tiijtin supistuu tai jos verovapauden
edellytykseksi asetetaan rajoituksia,
jotka merkitsevdt tycinantajalle lis6-
rasituksia, tulee vapaaehtoinen elHke-
sddticitoiminta tyrehtymddn. Lakisid-
teisen sosiaaliturvamme nopea kasvu
on tuonut tytinantajille siksi paljon
lisdrasitteita, ettei tytinantajilla oIe
mahdollisuuksia kiristyvdn kilpailun
vallitessa ylliipitdii vapaaehtoista eldke-
sdEtiiitoimintaa, jos verotuksellisia etu-
ja kavennetaan. Olisi erittdin valitetta-
vaa, jos vapaaehtoisen eldketurvan ke-
hitys taantuisi ajankohtana, jolloin on
alettu ymmiirtiiii tytintekijiiin eldketur-
van merkitys ja jolloin lakishdteisesti
on jo pddsty tdssd asiassa pitkd askel
eteenpdin.
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MARGARETHA AARNIO

El5kelSinen ia artrrnalliyhdistys
Nerrvostoliitossa

Allekirjoittaneella oli viime huhtikuus-
sa tilaisuus parin vii,kon aikana tutus-
tua siihen laajamittaiseen sosiaaliseen
tycihcin, jota ammattiyhdistysliike Neu-
vostoliitossa harjoittaa. Seuraavassa py-
ritddn antamaan muutama vdliihdys tii-
mdn toiminnan siitd osasta, joka liittyy
neuvostotycintekijdn el6kkeelle siirty-
miseen ja eliikkeelldoloon.

Vanhuuseliikkeelle siirtyminen

Kaikki ty<intekijSt kuuluvat Neuvosto-
liitossa yleisen eldkejiirjestelmdn pii-
riin. Jdrjestelmh maksaa vanhuus-, tyii-
kyvytttimyys- ja perhe-eldkkeitd, ja
sitd hoitavat valtion sosiaaliviranomai-
set ja ammattiyhdistysliike yhteis-
tytissd.

Oikeus vanhuuseldkkeeseen riippuu
idstd ja palvelusvuosien lukumddriistii.
Niiitti koskevat mddrdykset taas puo-
lestaan vaihtelevat sen mukaan, mihin
kolmesta tytiluokasta asianomainen

tydntekijli kuuluu. Ns. tavallisessa
tyiissd eli suurimmalla osalla tytinteki'-
jiiitd se on miehilld 60 ja naisilla 55
vuotta. Tdyden eldkkeen saamiseen vaa-
ditaan tlilltiin miehiltd 25 ja naisilta 20
palvelusvuotta. Nainen, joka on kasvat-
tanut vdhintiihn 5 lasta 8 vuoden ikdi-
seksi, saa kuitenkin vanhuuseldkkeen
jo 50-vuotiaana, jos hdn on ollut tytis-
sd 15 vuotta.

Vaarallisten ttjiden luokassa, johon
kuuluvat mm. maanalainen tyti sekii
tytiskentely poikkeuksellisen kuumissa
tai muuten terveydelle vahingollisissa
olosuhteissa, on eldkeikd kaikkein al-
haisin. Ndissd t<iissd tyciskennelleet mie-
het saavat eldkkeen tdytettyiiiin 50
vuotta ja oltuaan ty6ssd vdhintddn 20
vuotta sekd naiset tiiytettyiiiin 45 ja
oltuaan tycissd vdhintddn 15 vuotta.

Keskimmdisessd tytiluokassa, eli ns.
vaikeiden tciiden luokassa, on vaati-
muksena miehilld 55 vuoden ikii ja 25
vuoden palvelusaika sekd naisilla 50
vuoden ikd ja 20 vuoden palvelusaika.
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Vanhuuseldkkeen mytintdminen ei
Neuvostoliitossa periaatteessa edellytd
tycin lopettamista, joskin tycin jatkami-
nen voi sen laadusta ja palkan suuruu-
desta riippuen vaikuttaa maksettavan
eldkkeen mddrdn. Ndin ollen jokainen
tytintekijti yleensd hakee vanhuusele-
kettd heti, kun hdn tiiyttdii ikdii ja pal-
velusaikaa koskevat ehdot. Se elin, jon-
ka puoleen hdn tdlltiin ensimmdiseksi
kddntyy, on tytipaikan ammattiyhdis-
tyksen sosiaalihuoltokomissio.

Ammattiyhdistyksen sosiaali-
huoltokomissio

Ammattiyhdistysliikkeen laajassa ja
moniportaisessa organisaatiossa on
ylimpdnd elimend kussakin neuvosto-
tasavallassa kaikkien alojen ammatti-
liittojen yhteinen neuvosto sekd koko
Neuvostoliiton puitteissa Moskovassa si-
jaitseva Ammattiliittojen Keskusneu-
vosto. Yksityinen tytintekijd, kuten nyt
tarkastelemamme eldkkeelle siirtyjii,
taas joutuu ldhinnd tekemisiin hierar-
kian alimpien portaiden, ammattiyhdis-
tysten tycipaikoilla toimivien elinten
kanssa.

Ammattiyhdistyksiin kuuluvat Neu-
vostoliitossa yleensd jokseenkin kaikki
tytintekijdt. Ndmd valitsevat ammatti-
yhdistyksen johtoelimet kussakin tyd-
paikassa vuosittain pidettdvillti vaaleil-
la. Paitsi ammattiyhdistyksen yleistii
johtoa, jota esim. tehtaissa kutsutaan
tehdaskomiteaksi, on kaikilla vdhintddn
100 tytintekijdd kiisittiivillii tyiipaikoilla
lisdksi erityisid ammattiyhdistyksen ko-
missioita eri tehtdvien hoitamista var-
ten. Erds tdllainen on sosiaalihuoltoko-

missio, jonka alaan elSkeasiat kuuluvat.
Komissioiden puheenjohtajat valitaan
vuosittain tehdaskomitean vaalin yhtey-
dessd, ja he ovat samalla tehdaskomi-
tean jdsenid. Komission puheenjohta-
jaksi valittu puolestaan esittdd sopiviksi
katsomiaan tytintekijditd jdseniksi joh-
tamaansa komissioon, ja tehdaskomitea
vahvistaa ndiden valinnan. Suurimmissa
tydpaikoissa voi olla useitakin rinnak-
kaisia saman alan komissioita esim. teh-
taan eri osastoja varten. I(omissioiden
puheenjohtajat koulutetaan erityisillii
kursseilla alansa tehtdviin. Uusille pu-
heenjohtajille jdrjestetddn 7 pdivdn
kurssit ammattiliiton toimesta, minkd
lisdksi on jatkokoulutusta. Yleensd pu-
heenjohtajat pysyvdt tehtdvissddn usei-
ta vuosia, jona aikana heistd kehittyy
pdtevid ammattimiehid komissionsa
edustamalla alalla.

Telle tavoin muodostetun sosiaali-
huoltokomission puoleen tytjntekijd siis
kiiiintyy tullessaan vanhuuseldkeikddn.
Komission tehtdviin kuuluu mm. avus-
taa hiintii eldkehakemuksen laatimi-
sessa.

Ellkehakcmuksen laatiminen

Eldkkeen m65rd riippuu Neuvostoliiton
jdrjestelmdssl palvelusajasta ja palkas-
ta. Koska eld,kejdrjestelmdn toimesta ei
pidetii mitddn rekisterid tytintekijtiiden
tycisuhteista, on nditd koskevat tiedot
kerdttdvd eldkehakemuksen laatimisen
yhteydessd.

Kuten edelld jo todettiin, on tdyden
eldkkeen edellytyksend normaalitapa-
uksessa miehillii 25 ja naisilla 20 pal-
velusvuotta. Tdlltiin eldke vaihtelee vd-
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lille 50-100 % eldkkeen perusteena
olevasta palkasta, eldkeprosentin ollessa
pienipalkkaisilla korkeampi kuin suuri-
palkkaisilla. Minimind on yleensd 30
ruplan ja maksimina 120 ruplan kuu-
kausieldke. Eldkkeen perusteena ole-
vana palkkana on tydntekijiin 12 vii-
meisen kuukauden keskipalkka tai, jos
asianomainen niin haluaa, 5 parhaan
vuoden keskimddrdinen palkka vii-
meisten 10 vuoden ajalta.

Mikali palvelusvuosia on vdhemmdn
kuin tdyteen eldkkeeseen vaaditut, mak-
setaan palvelusvuosien suhteessa vd-
hennettyd eliikettii. Jos taas koko pal-
velusaika ylittiiii miehilld 35 vuotta ja
naisilla 30 vuotta tai viimeinen tycisuh-
de on kestdnyt yhtdjaksoisesti enemmdn
kuin 15 vuotta, korotetaan eldkettii.
Oikeus parannettuun eldketurvaan vai-
kean tai vaarallisen tydn perusteella
riippuu niiissd tciissd palveltujen vuo-
sien lukumddrdstd. Kun palvelusaikojen
ja palkkojen huomioon ottaminen eldke-
hakemusta kdsiteltdessd on kokonaan
sen varassa, pystyykci ty<intekijii esittd-
mddn pdtevdksi katsotun todistusaineis-
ton niistd, on nditd seikkoja koskevien
asiapapereiden hankkimisella eldkkeen
hakijalle ensiarvoinen merkitys.

Tdssd tdrkedssd asiassa hakijaa avus-
taa ammattiyhdistyksen sosiaalihuolto-
komissio. Yhdessd tytipaikan johdon
edustajien kanssa se ensiksi tarkastaa
tycintekijiin tyiikirjan, johon periaat-
teessa pitdisi olla merkittynb kaikkien
hdnen tydsuhteidensa pituudet. Palkka-
tietoja tydkirja ei sisdlld. Niistd saadaan
viimeisen tycipaikan osalta todistus sen
kirjanpitiijiltS. Jos tytintekijii itse ar-
vioi, ettd hdnen keskipalkkansa on joi-
denkin 5 vuoden aikana viimeisten 10

vuoden ajalta ollut korkeampi kuin vii-
meisen vuoden keskipalkka ja osa vuo-
sista on palveltu muussa tydpaikassa,
sosiaalihuoltokomissio hankkii sieltd
tarvittavat palkkatiedot. Mikeli aikai-
sempi tydpaikka on lopettanut toimin-
tansa, yritetddn tiedot saada yleisestd
arkistosta, johon lopettavien tytjpaikko-
jen tulisi toimittaa tycintekij?iluettelonsa
palkka- ja palvelusaikatietoineen. Jos
tyiintekijiin ty<ikirja on puutteellinen,
on mytis aikaisempia palvelusaikoja
koskevat tiedot yritettdvd selvittdii kir-
jeenvaihdon avulla.

Ellei koko palvelusaikaa voida todis-
taa normaalien asiakirjojen avulla esim.
sen vuoksi, ettd aikaisempi tycipaikka
on lakkautettu ja arkistosta puuttuvat
ko. tiedot, voidaan puuttuva osa, kuiten-
kin korkeintaan puolet palvelusajasta,
ottaa huomioon kahden tai useamman
todistajan antaman lausunnon perus-
teella. Ttilltiin vaaditaan, ettl ainakin
yksi todistajista on tytiskennellyt haki-
jan kanssa samassa yrityksessd sind ai-
kana, jonka hakija haluaa todistaa pal-
velusajakseen, ja ettd tdmh todistaja
voi vahvistaa oman tydsuhteensa nor-
maaleilla asiakirjoilla. Ainoastaan so-
dan, luonnonmullistusten tai tulipalon
johdosta hdvinneiden asiakirjojen osal-
ta voidaan mytintdd lievennyksid sddn-
tiiihin ja ottaa todistajanlausuntojen pe-
rusteella huomioon enemmankin kuin
puolet palvelusajasta. Palkkatietojen
osalta vaaditaan aina viralliset asiakir-
jat, ja ellei niiitd voida esittd6, eldke
mddrdtddn vdhimmdismddrdisend. Am-
mattiyhdistyksen sosiaalihuoltokomissio
avustaa eldkkeen hakijaa mytis palve-
lusaikoja koskevien todistajanlausunto-
jen hankkimisessa.
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Eliikkeen mytintdminen

ElSkkeitii koskevat ratkaisut kuuluvat
valtion sosiaalihallinnon elimille. Ndis-
sdkin on kuitenkin myiis ammattiyhdis-
tysliikkeell5 edustajansa mukana. Pdd-
tciksen eldkkeen mydntdmisestd, sen al-
kamisajasta ja suuruudesta tekee sen
piirin sosiaalihuolto-osasto, jossa hakija
asuu. Pddttdvdnd elimend on kolmihen-
kinen eldkkeenmhdrddmislautakunta,
jonka jdsenind ovat sosiaalihuolto-osas-
ton johtaja, ko. piirin raha-asiain joh-
taja sekd ammattiliittojen edustaja.

Tyripaikan ammattiyhdistyksen so-
siaalihuoltokomissio ldhettiiii eldkehake-
muksen tarpeellisine asiakirjoineen ja
todistajalausuntoineen sosiaalihuolto-
osastolle. Eldkkeenmd,drddmislautakun-
nan tehtyd pddttiksensd osasto toimittaa
hakijalle eldkekirjan, jossa on nimi,
syntymdaika, eldkkeen perusteena oleva
palkka sekd eldkkeen mddrd. Mikali
pdiittjs ei hakijan mielestd ole oikein
tehty, ammattiyhdistyksen sosiaali-
huoltokomissio avustaa hdntd valituksen
tekemisessS. Valitus menee asuinpiirin
Tytitdtekevien edustajain piirineuvos-
ton (tai kaupunkineuvoston) toimeen-
panevalle komitealLe.

Tyiikyvyttiimyystapaukset

Tydkyvytttimyystapauksissa menettely
on varsinaisen eldkehakemuksen osalta
sama kuin edellS kuvatuissa vanhuus-
eldketapauksissa, mutta erona on se,
ettd jo ennen elSkehakemuksen laati-
mista tytikyvytttimyystapaus kdsitelldSn
erityisessd viisihenkisessd asiantuntija-

komiteassa. Kaikki pitkdaikaiset sai-
raustapaukset (yleensd vdhintddn 4
kuukautta kestdneet) lhhetetddn tdhdn
asiantuntijakomiteaan, jonka muodosta-
vat 3 erikoisldiikdriii (sisiitautiliitikdri,
kirurgi ja hermolddkdri), ammattiliitto-
jen edustaja sekd ko. piirin sosiaali-
huollon asiantuntijana juristi. I(omitea
voi harkintansa mukaan mddrhth asian-
omaiselle Iisdd sairaslomaa tapauksen
edelleen tarkkailemiseksi tai todeta hd-
net pysyvdsti tytikyvyttcimdksi. Jiilkim-
mdisessd tapauksessa komitea antaa
lausuntonsa eldkkeenmHdrddmislauta-
kunnalle ja mddrittelee myds mihin tyci-
kyvyttcimyysryhmdrin asianomainen
kuuluu. Samalla se harkitsee mahdolli-
set kuntoutustoimenpiteet. Tytikyvyttti-
myysryhmid on kolme: erityishoitoa
vaativat tdysin tytikyvytt<imdt, ne tdy-
sin tycikyvytttimd"t, jotka eivdt tarvitse
erityishoitoa, sekd omaan tyiihtinsd ky-
kenemdtttjmbt, mutta ei tdysin tytiky-
vyttcimdt. Eldkkeen suuruus riippuu
sekd tycikyvytttimyysryhmdstd ettd siitii,
onko kyseessd ammattitauti tai tydta-
paturma vai ns. yleissairaus. Lislksi
eldkkeen mddrddn vaikuttavat luonnol-
lisesti kuten vanhuuseldkkeissdkin
palkka ja palvelusaika. (Tulevaa palve-
lusaikaa ei tytikyvytttjmille lasketa hy-
vdksi.)

Asiantuntijakomitea ldhettii?i ratkai-
sunsa piirin sosiaalihuolto-osastolle,
joka yhdistdd ndmd paperit ammattiyh-
distyksen sosiaalihuoltokomissiolta tul-
leeseen eldkehakemukseen ja siihen liit-
tyviin asiakirjoihin. Tdmdn jdlkeen
eldkkeenmddrdrimislautakunta tekee
pddtiiksen tytikyvytttimyyseldkkeen aI-
kamisesta ja suuruudesta sekd mahdol-
lisista kuntoutustoimenpiteistti.
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Tyiitii jatkava eliikeldinen ja
ammattiyhdistys

Koska vanhuuseldkeikd Neuvostoliitos-
sa on erittdin alhainen, niin huomatta-
van suuri osa vanhuuseldkkeelld olevis-
ta jatkaa tytiskentelyd ainakin vield en-
simmdisten eldkevuosien ajan. Samoin
on suuri mddrd etenkin kolmannen ryh-
mdn tycikyvytttimistd edelleen tytissd.
Vendjdn Federatiivisen Neuvostotasa-
vallan sosiaaliministeridn ilmoituksen
mukaan noin 75 /6 kolmannen rYhmdn
ia 42 V. toisen ryhmdn tyiikvvvtttimistd
on jatkuvasti tytissh. Yleensd kaikki
alle 25-vuotiaat tycikyvytttimiit pyritddn
kouluttamaan uuteen ammattiin, mutta
myds vanhempia tytjkyvyttcimiii koulu-
tetaan varsin laajassa mitassa.

Tyiinteon jatkamisen vaikutus eldk-
keen suuruuteen riippuu mm. siitd, mitd
tytjtd suorittaa, missd osassa Neuvosto-
liittoa thtd tekee sekd palkan suuruu-
desta. Esim. maataloudessa tytiskentele-
vAt eliikeliiiset saavat aina tlyden eldk-
keen palkan lisiiksi. Varsin monissa
tdrkeind pidetyissd t<iissd maksetaan
Neuvostoliiton Euroopan puoleisessa
osassa palkka ia 50 % eldkkeestd sekd
Uralin takaisilla alueilla palkka ia 75 %
eldkkeestd. Yleensd on palkan ja eliik-
keen yhteismddrdn kattona kuitenkin
200 ruplaa kuukaudessa. Muissa ttiissd,
esim. toimisto- ja virastottiissd, makse-
taan osa eldkkeestd (30 ruplaa kuukau-
dessa) niille, joiden palkka on alle 100

ruplaa, mutta jos palkka on tdtd suu-
rempi, ei eliikettii makseta lainkaan
tytissSolon ajalta.

Tyiissdolevan eldkeldisen palkkansa
lisiiksi saama eldke maksetaan hdnelle
palkan yhteydessd tytipaikan ammatti-

yhdistyksen sosiaalibudjetin varoista.
Ammattiyhdistyksen sosiaalihuoltoko-
missio valvoo ndissd tapauksissa, ettd
etdke tulee oikein maksetuksi. Mytiskin
se kontrolloi, ettd kuntoutetut tai
uudelleen koulutetut tytikyvytttimiit
saavat kyvyilleen ja voimilleen sopivaa
tytit5. Lisiiksi ammattiyhdistys huoleh-
tii ndiden kuten muidenkin tycintekijtii-
den kohdalla monista sosiaalisista kysy-
myksistd, esim. Iomanviettojd,rjeste-
Iyistii ja ldhettdmisestd terveydellisten
seikkojen takia sanatorioihin tai lepo-
koteihin.

Tyiistii veta,ytynyt elekeliiinen ja
ammattiyhdistys

Eldkeliiiselle, joka on lopettanut tyiin-
teon, ei endd makseta elSkettd tytjpai-
kalta, vaan maksamisen suorittaa piirin
sosiaalihuolto-osasto. Kuitenkaan ei am-
mattiyhdistys kokonaan unohda nditii-
kdiin eliikeliiisiii. Ammattiyhdistyksen
vapaaehtoista tytitii tekevdt jdsenet
ktiyviit silloin tdllciin tapaamassa entisid
tydtovereitaan ja avustavat heitd erilai-
sissa jokapd,ivdisen eldmiin asioissa.
Erdind esimerkkeind tdllaisesta ldhinnii
toverihenkeen perustuvasta, ei-lakisdd-
teisestd tydstii mainittiin avustaminen
asunnon korjaamisessa tai uuden asun-
non hankkimisessa sekd paikkojen .iiir-
jestdminen vanhainkoteihin sellaisille
yksindisille elSkeldisille, joilla on vai-
keuksia selvitd jokapdivdisestd eldmijs-
tiiiin yksin asuen. Mycis eldkeldisten
henkisestd virkistyksestd ammattiyhdis-
tykset pyrkivdt pit5mddn huolta kutsu-
malla nditd entisen tytipaikan ammatti-
yhdistyksen jdrjestdmiin kulttuuri- ja
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virkistystilaisuuksiin sekd ldhettiimdllii
ammattiyhdistyksen piirissd toimivia
amattjciritaiteilijoiden ryhmiS vieraile-
maan esim. vanhainkoteihin. Tavoittee-
na on, ettd eldkeldisen kaikki siteet
entiseen tyiipaikkaan ja toveripiiriin
eivdt katkeisi eikd tdmd tuntisi itsedHn
yksindiseksi ja hytjdtyksi.

Laajamittainen vapaaehtoisen tyiin
verkosto

Kaikki edelld kuvattu, kuten muukin
ammattiyhdistysliikkeen paikallisella
tasolla tapahtuva sosiaalinen tyci, suori-
tetaan yleensd luottamustoimina, ilman
palkkaa. Huomattava osa Neuvostoliiton
ammattiyhdistysliikkeen noin 80 mil-
joonaan nousevasta jdsenmhSrdstd suo-
rittaa tdllaista vapaaehtoista tytitd, jota
sielld kutsuttiin yhteiskunnalliseksi
tyiiksi. Esim. Ukrainassa, jonka ammat-
tiyhdistyksiin kuuluu noin 15 miljoonaa
tycintekijdii ja opiskelijaa, kerrottiin,
ettii joka kolmas jdsen ottaa osaa pal-
kattomaan yhteiskunnalliseen tytihtin.
Vain noin 5 /o amrnattiliittojen piirissd
eri tehtdvid hoitavista henkiltiistd on
palkattuja. Vapaaehtoista tycitd suorit-
tavat henkiltit kertyvdt yhteiskunnan
kaikista sektoreista. LukumHdrdisesti
suurin osa muodostuu luonnollisesti
niist6, jotka tekevet tate tydtd omalla

tytipaikallaan erilaisten komissioiden
jdsenind jne. Kuitenkin myiis am-
mattiyhdistysliikkeen ylimmissA por-
taissa on tdllaisia luottamustoimina hoi-
dettuja tehtdvid. Niinpii esim. neuvosto-
tasavaltojen ammattiliittojen neuvos-
toissa on eri asioita hoitamassa komis-
sioita, joihin voi kuulua vapaaehtoisina
jdsenind mm. asianomaisen alan profes-
soreja yliopistoista tai korkeakouluista.

Vapaaehtoiseen tytihiin kannustetaan
jakamalla ndissd tehtdvissd kunnostau-
tuneille erilaisia palkintoja, lahjoja ja
kunniakirjoja. Kuitenkin tiitii tycitd seu-
ratessa sai sen vaikutelman, ettd erit-
tdin tdrkednii tekijiind tdllaisen valta-
van vapaaehtoisverkoston muodostumi-
sessa on ollut se henki, jonka Neuvosto-
liiton ammattiyhdistysliike on jdsenis-
ttjcinsd luonut. Osallistuminen yhteisten
asioiden hoitamiseen esim. tytipaikalla
ntiytt[d sikdldisessd normijdrjestelmdss6
muodostuneen niin vahvasti arvoste-
tuksi, ettd sitii pidetiiiin jopa itsesthdn
selvdnd. kansalaisvelvollisuutena ja siitd
piddttdytymistd vastaavasti poikkea-
vana, huonoa kansalaiskuntoa osoitta-
vana piirteend. On mahdotonta yrittiiti-
kldn arvioida, kuinka suuri merkitys on
esim. eldkejdrjestelmdn hallintokustan-
nusten kannalta silld, ettd, sadattuhan-
net tycintekijdt joka piiivd kiiyttdviit
vapaa-aikaansa palkatta eldkejHrjes-
telmddn liittyvien asioiden hoitamiseen.
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MATTI UIMONEN

Yakuutusoikerrden pEiSt6ksist5

Vakuutusoikeuden viimeaikaisissa rat-
kaisuissa on kaksi pddtcistd, jotka kos-
kevat eldkepddt<iksen oikeusvoirnaa.

N:o 1495/66/1239 (ETK:n hakemisto-
koodi n:o 3. 21. 10): Tycieldkekassa oli
hyldnnyt eldkehakemuksen, koska ha-
kija ei ollut ennen sairautensa alkamis-
ta ansainnut LEL 5 $:n 1 momentissa
ja 7 g:n 1 momentissa edellytettyii 800
markan vdhimmdismiiiirdd. Eldkelauta-
kunta, johon hakija oli valittanut, oli
jtittdnyt tyiiel6kekassan pddtdksen voi-
maan. Jonkin ajan kuluttua tdmdn jdl-
keen hakija teki uuden eldkehakemuk-
sen tytieldkekassalle esittdmdttd uutta
selvitystd LEL:n alaisista tytiansiois-
taan. Tytieldkekassa jatti uudistetun
hakemuksen tutkittavaksi ottamatta pe-
rustellen menettelyddn sill6, ettd kysy-
mys hakijan oikeudesta LEL:n mukai-
seen tycikyvytttimyyseldkkeeseen oli jo
eldkelautakunnan lainvoimaisella piiii-
ttikselld ratkaistu. Hakija valitti sekh
eldkelautakuntaan ettd vakuutusoikeu-
teen, jotka vahvistivat tydeldkekassan
pddtdksen.

Vakuutusoikeus on katsonut aikai-
semmassa p5Sttiksessddn n:o ZggL/6b/

387, jota on selostettu TytielSkkeessd
n:o 3,/66, ettd eldkelaitoksen antama
hylktiiivd pShtcis ei saavuta sellaista
oikeusvoimaa, joka oikeuttaisi etdkelai-
toksen jiittiimddn uudistetun hakemuk-
sen tutkittavaksi ottamatta. Tdmdn
pddtdksen perusteluista ei ilmene, kat-
sooko vakuutusoikeus, ettd yksityis-
oikeudellisena oikeushenkiltjnd pidettii-
vdn eldkelaitoksen piidtiis ei voi ilmarr
nimenomaista lainsddnnristd saavuttaa
oikeusvoimaa vai ettd elSkelaitokse:r
antamaa hylkiiSviiii piidttistti o:r pidet-
tdvd negatiivisena hallintopddtriksenii.
joka ei tule oikeusvoimaiseksi. Vakuu-
tusoikeuden nyt antaman pddtijksen
mukaan tilanne muodostuu toisenlai-
seksi, jos eldkelautakunta on vahvista-
nut eldkelaitoksen hylkiiiivdn pddtcik-
sen. Kun oikeustieteessd katsotaan, ettd
negatiivisen hallintop?idttjksen vahvis-
tava lainkdyttcipiiiitcis ei tule oikeusvoi-
maiseksi, voitaneen vakuutusoikeuden
nyt antamasta ratkaisusta tehdii se joh-
topddttis, ettd vakuutusoikeuden kan-
nanotto rakentuu ensiksi mainitun
vaihtoehdon varaan. Ndin ollen eldke-
laitoksen antama piiiittis tulee oikeus-
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voimaiseksi vain TEL 21 a $:n osoitta-
massa mddrin.

N:o 686/66/439 (ETK:n hakemisto-
koodi 3. 21. 35): Vakuutusyhti<i oli 29.

10. 1964 antamallaan piiiitbksellii mycin-
tdnyt hakijalle tytikyvyttbmyyseldkettd
528,94 markan kuukausipalkan perus-
teella 93,45 markkaa kuukaudessa 1. 4.

1964 alkaen. Saatuaan selvityksen,
jonka mukaan hakijan palkka oli ollut
248,02 markkaa kuukaudessa, vakuu-
tusyhtiii oli 12. 11. 1964 muuttaen aikai-
sempaa piiiitijstiiiin alentanut elakkeet-t
sen alkamisajankohdasta lukien 43,95
markaksi kuukaudessa. Myiihemmin
vakuutusyhtitj oli kuitenkin tehnyt va-
kuutusoikeudelle esityksen siitd, ettd
sen 29. 10. 1964, eli ensin antama pee-
ttis puutteelliseen selvitykseen perus-
tuvana poistettaisiin. Vastineessaan
eldkkeen saaja oli huomauttanut, ette
hdnen eldkepalkkansa oli todellisuu-
dessa 528,94 markkaa, sekd puolestaan
pyytdnyt, ettd vakuutusyhtitin 12. 11.

1964 antama pddtiis ilmeisesti lainvas-
taisena poistettaisiin. Vakuutusoikeus
totesi pddttiksessddn nimenomaan, ettd
koska eldkelaitos TEL 21 a $:n mukaan
voi aikaisemman pddttiksen estematta
kdsitellti asian uudelleen vain, mikiili
on kysymys evatyn edun mytintdmises-
tii tai myiinnetyn edun lishdmisestd, ei
eldkelaitos olisi saanut eldkkeen saajan
vahingoksi oikaista 29. 10. 1964 anta-
maansa piiiitiistii. Tdmdn vuoksi vakuu-
tusoikeus poisti vakuutusyhtidn 12. 11.

1964 antaman pddtiiksen ja, kun vakuu-
tusyhtiti ei ollut esittdnyt sellaista sel-
vitystd, jonka nojalla eldkeasia olisi
voitu ottaa uudelleen kdsiteltd,vdksi,
hylkiisi vakuutusyhtiijn esityksen 29. 10.

1964 annetun pddttiksen poistamisesta.

On esitetty erilaisia mielipiteitd siitd,
voiko eldkelaitos ja missa m66rin
oikaista erheellisiin tietoihin perustu-
nutta pddttistddn eldkkeen saajalle epd-
edulliseen suuntaan. Ldhinnd kansan-
eldkeasioissa noudatettuun menettelyyn
vedoten on katsottu, ettd tdllainen
oikaiseminen on luvallista, jollei sitd
suoriteta takautuvasti vaan uuden pd6-
tciksen antopdivdstd lukien. Jos oikaisu
on tahdottu suorittaa takautuvasti, on
tdmdnkin mielipiteen mukaan tdytynyt
noudattaa TEL 21 a $:ssd sd[dettyd me-
nettelyd. Toisaalta on katsottu, ettd
itseoikaisua koskevat TEL 2l a $:n
sddnntjkset ovat tyhjenthvid, joten pdd-
tciksen muuttaminen eldkkeen saajalle
ephedulliseen suuntaan tulee kysymyk-
seen vain hakemalla vakuutusoikeudel-
ta aikaisemman pddttiksen poistamista.
Puheena oleva vakuutusoikeuden pdh-
ttis osoittaa, ettd vakuutusoikeus on
asettunut viimeksi mainitulle kannalle.

ElSkelaitosten antamien pddtcisten
oikeusvoimasta voitaneen edella selos-
tettujen ratkaisujen valossa todeta, etta
eldkelaitos voi, aikaisemman lainvoi-
maisen pddt<iksen poistamista hakemat-
ta, oma-alotteisesti ottaa asian uudel-
leen kdsiteltdvdksi vain, jos kysymyk-
sessd on evdtyn edun mydntdminen tai
myiinnetyn edun lisddminen. Eldkkeen
hakijan tai saajan hakemuksesta on
lainvoimaisella piidtciksellii ratkaistu
asia kuitenkin otettava uudelleen kdsi-
teltdvdksi, jollei se ole ollut eldkelauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tutkitta-
vana. Selvdd oh, ettd eldkelaitoksen
pddttis ei saa tiilliiinkiiiin johtaa aikai-
semmalla piiiitdksellii mytinnetyn edun
vdhentamiseen.
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PENTTI AIRAS

ElSkeasian uudelleen k5sittelertrisest5

Eldkelaitos voi kiisitellii eldkeasian
uudelleen, jos on kysymys evdtyn edun
mytintdmisestd tai mycinnetyn edun li-
s5dmisestS. Tiistti asiasta sHiidetiidn
tytintekijiiin elhkelain 21 a g:ssd. Kun
tdmdn sddnnijksen soveltamisessa jat-
kuvasti esiintyy melkoista kirjavuutta,
muutama nhktjkohta lienee paikallaan.

Sddnntiksen 1 momentissa on mainit-
tu edellytykset, joiden perusteella va-
kuutusoikeus voi purkaa asiassa aikai-
semmin annetun pddttiksen. Ndmd edel-
lytykset ovat, ettd piidtcis on perustunut
vddrddn tai puutteelliseen selvitykseen
tahi ilmeisesti ei ole ollut lainmukainen.

Toinen momentti koskee eldkelaitosta
ja sen teksti on seuraava: "Jos kysymys
on evdtyn edun mytintdmisestri tai
myiinnetyn edun lisddmisestd voi eldke-
laitoskin aikaisemman pd6tdksen estd-
mtittti kiisitellS asian uudelleen." Sanas-
sa eldkelaitoskin oleva -kin ptidte viit-
taa selvdsti 1 momenttiin. Katson, ettl
koko 21 a $ on asian uudelleen khsitte-
lemistH koskeva purkupykdld, jonka 1

ja 2 momenteilla ei ole muuta eroa kuin
ettd eldkelaitos voi 1 momentissa mai-
nituilla perusteilla tavallaan purkaa
aikaisemman pddtiiksen, mikdli purka-
minen tapahtuu evdtyn edun myiintd-
miseksi tai mycinnetyn edun lisddmi-
seksi.

Kun eldkkeen saaja esitt[ii oikaisu-
vaatimuksen tai eldkkeen hakija tekee
uuden hakemuksen, tulee elSkelaitok-
sella olla sellaista selvitystd, joka osoit-
taa aikaisemman pddttiksen perustu-
neen puutteelliseen selvitykseen. Tdstd
periaatteesta ei kuitenkaan tarvitse eh-
dottomasti pitdii kiinni, kun on kysymys
tydkyvyttdmyyden kestosta. Tdlltiin
usein pelkkd ajan kuluminen koituu
eldkkeenhakijan hyvdksi uutena selvi-
tyksend.

Eldkelaitoksen on siis syytd tutkia
tarkkaan oikaisuvaatimuksen perustee-
na olevaa ja sitii varten mahdollisesti
viran puolesta hankittavaa selvitystd, ja
ellei sen perusteella voida todeta aikai-
semman pddttiksen perustuneen puut-
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teelliseen selvitykseen, on oikaisuvaa-
timus eli eldkeasian uudelleen kdsittele-
mistd koskeva pyynt6 hyl6ttdv6.

Neille muutamilla riveilld olen koet-
tanut tuoda julki ajatusta, ettei asiassa
aikaisemmin kdytyii prosessia ole syyth
ilman muuta "romuttaa". Kun esim.
juttu on kiertdnyt kaikki kolme astet-
ta ja vakuutusoikeus on todennut, ettei
hakija ole tydkyvytrin, niin eldkelaitok-
sella, jos se haluaa antaa uuden hake-
muksen johdosta eliikettii ajalta ennen
vakuutusoikeuden pddtciksen antopd,i-
vdd, tulee olla khytettdvdnddn sellaista
selvitystd mainitulta ajalta, mitd va-
kuutusoikeudella ei ole ollut pdiittjstd
antaessaan. Tdmdn kirjoitelman tarkoi-
tuksena ei ole suinkaan estdd eldkkeen
hakijoita pddsemdstd oikeuksiinsa, vaan
nimenomaan todeta, ettd hakemusten
kdsittelyssh on syytd noudattaa tiet-
tyd jdrjestystii. Ndin saavutetaan se

huomattava etu, ettd kaikki eldkkeen
hakijat ja saajat ovat samassa asemassa.

Tdssd yhteydessd voinen puuttua vie-
ld erddseen kdytdnntilliseen kysymyk-
seen. Eldkelautakunnalle toimitetaaan
nykyisin melkoinen mldrd sellaisia
eldkkeen hakijoiden ja saajien kirjoi-

tuksia, jotka ovat saapuneet eldkelai-
tokselle valitusajan kuluttua umpeen ja
joista ei mitenkddn ilmene, ettd ne olisi
tarkoitettu valituksiksi. Tdllainen mdd-
rdajan jhlkeen saapunut kirjoitus on
useimmiten pelkkii tiedustelu, ja siihen
vastaaminen kuuluu eldkelaitokselle.
Kirjoitukset on syytd lukea tarkkaan
sen seikan selvittdmiseksi, olisiko niissd
tarkoitettu pyytiiii eldkeasian uudelleen
kdsittelyii. Eldkelautakunnassa on muu-
tamassa tapauksessa jouduttu tekemddn
sellainen ratkaisu, ettd md5rdajan jiil-
keen saapunut kirjoitus on siirretty eld-
kelaitokselle oikaisuvaatimuksena kdsi-
teltdvhksi. Katsoisin siis, ettei eldkelai-
tokselle valitusajan jdlkeen saapunutta
kirjoitusta, jota ei ole osoitettu elSke-
lautakunnalle ja josta muutenkaan ei
ole pddteltdvissd, ettd kysymyksessd on
valitus, tarvitse liihetttiti eldkelautakun-
nalle. Jos tdmdn tyyppisessd kirjoituk-
sessa esitetddn esimerkiksi palvelus-
aika- tai ansiotietoja, saattaa olla tar-
koituksenmukaista kdsitelld kirjoitus
oikaisuvaatimuksena. Tiihiin vaatimuk-
seen annetusta phbttiksestd saa asian-
osainen valittaa eldkelautakunnalle.



MUUALLA TUTKITTUA

Teollisulrsyriitysten v5lilliset ty6voiltia-
krrstannuksel vuosina 1952, 196l ia 1965

Taloudellisessa Tutkimuskeskuksessa
ol tri Leo Paukkusen johdolla suoritet-
tu teollisuusyritysten viilillisiS tyiivoi-
makustannuksia vuosina 1952, 196i ja
1965 koskeva tutkimus. VHlillisiin kus-
tannuksiin on tdlltiin luettu kuuluvaksi
lakisddteisestd ja vapaaehtoisesta so-
siaalitoiminnasta yritykselle syntyneet
nettokustannukset sekd sosiaalitoimin-
nan hallintokustannukset. Lakisddteiset
kustannukset muodostuvat ldhinnd
vapaa-ajan palkoista (kuten vuosiloma-
korvauksista, vapaapdivdpalkoista sekd,
sairausajan palkoista ja korvauksista)
edelleen tapaturma- ja tycisuhde-eldke-
vakuutusmaksuista sekd osallistumises-
ta yleisen sosiaaliturvan rahoitukseen.
Vapaaehtoisiksi kustannuksiksi luetaan
taas yrityksen muun taloudellisen, ter-
veydellisen ja henkisen sosiaalitoimin-
nan rahoitus sekd avustukset sosiaali-
toiminnan alalla toimiville jdrjestiiille.

Kaikki em. tytivoimakustannukset on
ilmoitettu tutkimuksessa prosentteina
ty<iajalta maksetuista palkoista, ja ne
on varsinkin lakisddteisten kustannus-

tcn osalta useimmissa tapauksissa voitu
Iaskea suoraan yrityksen kirjanpidosta.
Vapaaehtoisten suoritusten osalta on
laadittu yksityiskohtaiset laskentaohjeet
eri tapauksia varten. Lisiiksi on jou-
duttu erdissd tapauksissa kdyttdmddn
arviointeihin perustuvia tietoja, jolloin
arviot on suoritettu tiedusteluihin vas-
tanneiden toimesta tai yhteistoiminnas-
sa heiddn kanssaan.

Jos yritysten vdlillisid tytivoimakus-
tannuksia tarkastellaan yritysten ty6n-
tekijiiin eli etujen saajien kannalta, niin
on todettava, ettd nain lasketut kustan-
nukset eivHt aina tdysin vastaa niitd
etuja, joita tycintekijiit varsinaisesti
saavat tdstd toiminnasta. On kuitenkin
todettu, ettd kustannusten kdyttd so-
siaalitoiminnan mittaamisessa lienee
ainoa toteutettavissa oleva tapa.

Saatujen tutkimustulosten mukaan
(vrt taulukko 1) vdlillisten tytivoima-
kustannusten osuus tytiajalta makse-
tuista palkoista on voimakkaasti nous-
sut. Vuonna 1952 tiimii osuus oli 21,0 /a,
vuonna L96L 22,7 ./6 ja vuoden 1965
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Taulukko l.
Yritysmuotoisen tehdasteollisuuden vdlilliset tytivoimakustannukset prosentteina
tydajalta maksetuista palkoista vuosina 1952, 1961 ja 1965.

Teollisuusyritysten vdlilliset
ty6voimakustannukse t

I(ustannusten 7o-osuus palkoista vuosina1952 1961 1965

- lakisddteiset nettokustannukset

- vapaaehtoiset nettokustannukset

- hallintokustannukset

14,0
6,8
0,2

17,3
5,1
0,3

22,7
5,1
012

Yhteensd 21,0 22,7 28,0

ennakkotietojen mukaan 28,0 %. So-
siaaliturvamaksun kohoamisen johdosta
voidaan se v. 1967 arvioida koko yritys-
muotoisessa tehdasteollisuudessa 29,0
0/n:ksi. Ilmeisesti voimakkaimmin on
nousuun vaikuttanut 1960-luvulla tyti-
suhde-eldkemaksujen lisdys. Tdltd osin
vuoden 1965 tiedot saattavat olla myds

t) Aina-Elina Mekimattila : Sosiaalisten
tehtevien menot maalaiskunnissa 1966, Maalais-
kunta 6-?/1967, ss. 40,L-408.
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Sosiaalisten lehlSvien rraenot
llraalaiskunnissa Y. t966
Maalaiskuntien Liiton tutkimusosastol-
Ia on laadittu kuntien talousarviotietoi-
hin perustuva tilastollinen selvitys so-
siaalisten tehtdvien menoista maalais-
kunnissa vuonna 1966.1) Tutkimuksessa
oli mukana 401 liiton jdsenkuntaa.

Sosiaalisten tehtdvien menoja voi-
daan tarkastella sekd kunnan tuottami-
na palveluksina ettd menojen kunnalle
aiheuttamana rasituksena. Menot asu-
kasta kohti osoittavat kunnan tuottamia
palveluksia ja nettokustannukset vero-
dyrid kohti kuvaavat puolestaan talou-
dellista rasitusta.

poikkeuksellisia. Varmuus tdhdn saa-
daan sen jdlkeen, kun Taloudelliseu
Tutkimuskeskuksen ja Eldketurvakes-
kuksen suorittama yhteisselvitys tyti-
suhde-elSkejdrjestelmdn rahoituksen
kehityksestd vuodesta 1962 ldhtien on
valmistunut.

Tutkimuksen mukaan menot asukasta
kohti olivat kaikissa kunnissa keski-
mddrin 73 mk. Pienimmdt olivat 29 mk
ja suurimmat 134 mk. Jdlkimmdiset lu-
vut osoittavat menojen suuren vaihte-
lun. Yhteensd 57 0/o kunnista oli sellai-
sia, joissa menot asukasta kohti olivat
alle keskiarvon. Yleisin sosiaalimenojen
suuruus asukasta kohti oli 61-70 mk.
Tiihiin luokkaan sijoittui tutkituista
kunnista noin 24 o/0.

Tarkasteltaessa menoja asukasta koh-
ti lddneittlin havaittiin, ettd ne olivat
suurimmat Uudenmaan lddnissd (91
mk) ja pienimmdt Vaasan lddnissd
(57 mk). Yli 80 markan pddsi Uuden-



maan ohella vain Hdmeen lddni (86
mk).

Valtaosan menoista, keskimddrin 44
0/c, muodostivat kunnallis- ja vanhain-
kotien sekd muun laitoshuollon menot.
Koska tdmdn menoryhman prosenttinen
osuus vaihteli 5 ja 65 o/o:n vdlilld, selit-
tyy eri kuntien sosiaalimenojen vaih-
telu juuri laitoshuollon osuudesta. Toi-
seksi suurimmat menoerdt muodostui-
vat kuntien osuudesta kansaneldkkei-
den tukiosiin. Niiden osuus kaikista
menoista oli lddneittdin 17-31 o/o ja
kunnittain 12-31 0/0 keskiarvon ollessa
23010. Sosiaalihuollon hallintomenot
olivat keskimdHrin 8 o/o ja avohuollon
prosenttinen osuus keskimddrin 10 oio

kaikista menoista. Avohuollon kohdalla
vaihtelu eri kunnissa oli 2 ja 14 o/o:n

vii1i115. Lopuista menoista lastenkotien
ja -tarhojen osuus oli keskimddrin 5 0/0,

kodinhoitotoimen menot sekd kuntien
osuudet kuntayhtymissd molemmat
keskimdhrin 4olo ia lastensuojelun avo-
huollon osuus 2 o/0.

Sosiaalisten tehtdvien nettokustan-
nukset verodyrid kohti olivat kaikissa
kunnissa keskim5drin 2,90 pennii.
Vaihtelu eri kunnissa oli 1,20 ja 5,20
pennin vdlilld sekd eri lhdneissd vas-
taavasti 2,50 ja 3,50 pennin vdlilld.
Tdmd osoittaa, ettd paitsi palvelusten
tasossa myiis niiden aiheuttamassa ta-
loudellisessa rasituksessa on huomatta-
vaa eroa.

Laitoshuollon osuus sosiaalisten teh-
tdvien nettokustannuksista oli kaikissa

kunnissa keskimddrin 85 0/0 nettokus_
tannuksista. Kuntien osuudet kansan-
eldkkeiden tukiosista muodostivat puo-
lestaan keskimddrin 31 o7n nettokustan-
nuksista. Avohuollon osuus oli sitd vas-
toin vain 9 0/0. Saman suuruinen osuus
oli mytis sosiaalitoimen hallinnolla. Las-
tensuojelu muodosti B o/1, kuntien osuu-
det kuntayhtymiin 6 ,/o ja kodinhoito-
toimi 2 0/0 lopuista nettokustannuksista.

Tutkimuksessa selviteltiin lishksi so-
siaalimenojen ja nettokustannusten
suhteen riippuvuutta kunnan koosta.
Tdlltiin havaittiin, ettd alle 6 000 asuk-
kaan kunnissa taloudellinen rasitus on
yleensi suhteellisesti suurempi kuin
saadut palvelukset. Tilanne on toisen-
lainen, jos tarkastellaan sosiaalimeno-
jen ja nettokustannusten suhteen riip-
puvuutta kunnan verotettavista tulois-
ta. Keskitulojen noustessa sosiaalisten
tehtdvien menot asukasta kohti nouse-
vat, mutta nettokustannukset verodyri:ir
kohti laskevat. Elintason nousu toisin
sanoen lisdd kunnan palveluksille ase-
tettavia vaatimuksia, mikii puolestaan
aiheuttaa menorakenteen muuttumista.

Sosiaalimenojen rakenne on suuresti
muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana.
Esimerkiksi hallintomenojen osuus on
kohonnut 6 076:sta 8 o/(,:iin, mutta avo-
huollon osuus laskenut 21 0/o:sta 9 0/o:iin.

Menorakenteen muuttumiseen ovat vai-
kuttaneet paitsi elintason nousu myds
hallinnon tehostuminen sekd ennen
kaikkea sosiaaliturvan paraneminen.
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Suhdeloiminta ia lehdist6asiat
ISSA=n kokouksessa Leningradissa

Kansainvdlisen sosiaaliturvajdrjestdn
ISSA:n yleiskokouksessa Leningradissa
oli ohjelmassa mycis ns. py<iredn ptiy-
ddn keskustelu sosiaalisen alan suhde-
toiminnasta ja siihen liittyvistd lehdis-
tiikysymyksistd.

Asia oli ollut esilld jo edellisessd ko-
kouksessa Washingtonissa vuonna 1964.
Kun 40:ssd jdrjestdn jdsenmaassa ilmes-
tyy noin 200 sellaista julkaisua, jotka
kdsittelevdt vain sosiaaliturvaan liitty-
vid kysymyksid, ja kun lisdksi on tie-
dossa, ettd sosiaalista apua jdd paljon
hakematta ja saamatta mytis tietdmdt-
tcimyydestd, katsottiin aiheelliseksi tut-
kia informaatiokysymystd edelleen ja
pyrkid kehittdmddn asiaa eteenpdin.
Leningradissa kysymyksen alusti Rans-
kan perheavustuskassojen keskusliiton
(U.N.C.A.F:n) edustaja.

Hdn totesi esityksessd,Sn, ettd sosiaa-
liturvaa toteuttavien laitosten suhdetoi-
minta ei ole sen paremmin mainontaa

kaupallisessa mielessd kuin propagan-
daakaan. Sen on pyrittiivd rakentamaan
mahdollisimman hyvdt suhteet niihin
kansalaispiireihin, joita sosiaalinen
lainsdHddntci koskee, ja ponnisteltava
suotuisan ilmapiirin luomiseksi vastai-
suutta ajatellen. TdssS mielessd on otet-
tava huomioon myiis koulujen ja muun
opetustoimen tarjoamat mahdollisuudet.

Alustuksen jdlkeen useat edustajat
selostivat oman maansa suhdetoimin-
nan ja tiedotuksen jdrjestelyii ja niistd
saatuja kokemuksia. Varsinkin tiedo-
tuksen aiheet ja kiiytetyt menetelmdt
vaihtelivat suuresti, silld puhujien esi-
tykset koskettelivat melkein kaikkia
ndktikohtia kehitysmaiden ja sosiaali-
turvassa jo korkeimmalle ehtineiden
valtioiden ja jdrjestelmien vdliltd.

Sosiaalisen alan lehdisttjsuhteet ja
suhdetoiminta yleensd todettiin kysy-
mykseksi, jota on syytd jdrjesttin pii-
rissd edelleen tutkia ja kypsytellii.
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MATTI UIMONEN

Ty6kyvylt6rnVVS-
asi=rin
neuvollelukunnan
toirninnasta

Tytikyvytttimyysasiain neuvottelukun-
nassa viime aikoina esilld olleista ta-
pauksista on aihetta mainita seuraava.

Eldkkeen hakija oli ollut 4. 7. 1960
alkaneessa TEL:n alaisessa tyiisuhteessa
ja joutunut jakomielitaudin takia lopet-
tamaan tytinteon 11.8. 1962. Tdmdn
jdlkeen hakija oli LEL:n alaisissa tyri-
suhteissa ansainnut joulukuun 1964 ja
elokuun 1965 vdlisena aikana 741 mark-
kaa sekd syyskuun 1965 ja marraskuun
1965 vdlisend. aikana 1 348 markkaa.
Marraskuussa 1965 hakija oli mennyt
uuteen TEL:n alaiseen ty6suhteeseen,
joka oli pti5ttynyt 7. 8. 1966. Hakija oli
jakomielitaudin johdosta ollut sairaala-
hoidossa vuodesta 1961 lHhtien lukuisia
kertoja. Hdnen tytikyvytt6myyseldke-
hakemuksensa oli tullut vireille 19. 1.

1967.
Tytikyvytttimyysasiain neuvottelu-

kunta katsoi, ettd hakija, joka oli saa-
nut tytikyvytt6myytensd pddasiallisena
syynd olleen sairauden toukokuussa
1961, oli ollut TEL:n mukaiseen elSk-

keeseen oikeuttavassa mddrin tycikyvy-
tcin jo vuodesta 1962 elokuuhun 1965
sekd saman sairauden perusteella
uudelleen elokuusta 1966 alkaen. Td-
mdn vuoksi hakijan jdlkimmdiseen
TEL:n alaiseen tytisuhteeseen oli sovel-
lettava TEL 4 $:n 4 momentin sisdltd-
mdd rajoitussddrnntjstd ja hakijan syys-
marraskuussa 1965 ansaitsemat LEL:n
alaiset palkat oli jiitettiivd ottamatta
huomioon elSkkeen mddrdH laskettaes-
sa, joten hakijalle oli mydnnettiivii tyci-
kyvytttimyseldke hdnen ensimmdisen
TEL:n alaisen tytisuhteensa perusteella.
Koska hakija ei ollut aikaisemmin saa-
nut TEL:n mukaista tycikyvyttiimyys-
eldkett5, eldkkeen mddrdd laskettaessa
ei voitu soveltaa TEL 6 $:n 4 momentin
jiilkimmdistd lausetta. Kun eldkkeeseen
oikeuttavan tytisuhteen pddttymisestI
hakijan nykyisen tycikyvytttimyyden
alkamiseen oli kulunut vuotta pitempi
aika, hakijalle tuli ndin ollen mytinnet-
tdvdksi vain sanotussa tytisuhteessa
syntynyttd vapaakirjaa vastaava el6ke.

Koska hakijalle TEL 4 g:n 3 momen-
tin mukaan ei ollut oikeutta tytikyvyt-
ttimyyseldkkeeseen vuotta pitemmdltd
ajalta ennen eldkkeen hakemista, eldke-
laitos ei neuvottelukunnan kdsityksen
mukaan voinut mytintdd elSkettd vuon-
na 1962 alkaneen ja elokuussa 1965
pddttyneen tyiikyvytttimyyden johdosta
ja tdmdn jiilkeen uuden tytikyvyttti-
myyden perusteella suoritettavaa el6-
kettd mHHrdttdessd soveltaa TEL 6 g:n
4 momentin jiilkimmiiistd lausetta. Tdl-
lainen menettely olisi sitii vastoin ollut
mahdollista, jos eldkehakemus olisi tul-
lut vireille ennen kuin vuosi oli kulunut
hakijan ensimmdisen tydkyvytttimyy-
den pddttymisestd.
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Ennakkotietoia ty6elEkkeen saaiista
31. 3. 1967

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntamien 31. 3. 1967 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eliikkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.

I Vanhuus- ja tyiikyvyttiimyyseliikkeet
VANHUUSELAKKEET

TYoKYVYTTOMYYSELAKKEET

Eliikkeen my<intiijii

Kaikki

VANHUUS- JA TYOKYVYTToMYYSELAKKEET

I(eskimdiir. eldke mk/kk
rGikki
147,42
163,1 1
171

Kaikki tyrieldkelaitokset

II Perhe-eldkkeet
Maaliskuun lopussa voimassa olleet vdhimmdisturvan mukaiset perhe-eldkkeet edustavat
vain osaa tammi-helmikuun eldketapahtumista. Tdmdn johdosta elAkkeiden lukumiiii-
riiistii kehitystd tarkastellaan vasta seuraavassa tilastossa.

Keskimddrin TEl-eliikelaitosten my<intiimiit vdhimmdisturvan mukaiset perhe-eldk-
keet olivat 171,55 mk/kk ja LEl-eldkelaitosten mytintdmiit 70,05 mk/kk. Kaikkiaan
keskimddrA o1i 153,91 mk/kk.

Lisiiksi sai 413 vanhuus- ja tyiikyvytttimyyselakkeensaajaa TEl-lisdeleketta, joka oti suuruudeltaan
keskim5Srin 298,10 mk/kk.

Miehet Naiset
192,60
225,r1
204,96

97,45
106,41
104,64

9.060
878

3.7t4
198,17
73,75

8.036
4.546

5.616
294

13.652
4.840

97,505.910 18.492 1 1

Eldkkeen mytintdjii

170
462
404

12.582

99,
7 1 72

Miehet Naiset Kaikki

,54

KeskimdAr. eliike mk/kkEldkkeensaajia
Yhteensd

tydeldkelaitokset

3.890
416

1.310
Eldkekassat
E16kesdiitirit
TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset

151,75
168,87

Eldkkeensaajia Keskimiiiir. eliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Kaikki

331
1.538

3.817
408

1.063

8.474
739

2.601
201,43
209,93

99,30
119,65

142,75
156,28

122 74 1

Eliikevakuutusyhtitjt
Eliikekassat
ElHkesdAticit
TEL-elHkelaitokset
LEL-eliikelaitokset

6.466
8.616

5.288
750

tt.754
9.366

187,39
94,06

105,58
64,60

150,58
91,7 1

;ytielSkelaitokset 15.082 6.038 2t.720 134,07 1

Miehet NaisetMiehe,t I Naiset I

Eliikkeen mytint6jii
Eliikkeensaajia

7.707
824

17.474
1.617
6.315

,12 98,37
112,96
112,15

2t5,23
206,90

904
044

10
1

25.406
14 206

102,60
61

193,36
87,05

ElAkevakuutusyhti6t
Eldkekassat
EldkesAiititit

9.767
793

3.942
TEL-eliikelaitokset
LEL-eldkelaitokset 13.162 t7B

27.664 I 1.948 39.612 t42,78 I 99,01 1129
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13 5,41

100,49
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Edustaiislon
kevEtkokous

Eldketurvakeskuksen edustajiston ke-
vdtkokous pidettiin toukokuun 5. pnd.

Kokouksen avatessaan toimitusjohta-
ja J. E. Niemi lausui ldmpimdt muis-
tosanat edesmenneestd toimitusjohtaja
Tauno Jylhdstii, jonka muistoa kun-
nioitettiin hiljaisella hetkelld.

Edustajistolle esitettiin hallituksen
kertomus Eldketurvakeskuksen toimin-
nasta v. 1966 ja laitoksen tilinpii?ittis
sekd tilintarkastajier-r lausunto. Toimin-
takertomus ja tilinpidtcis hyvdksyttiin
ja hallitukselle mycinnettiin tili- ja vas-
tuuvapaus. Sdlntiimddrdisten asiain li-
sdksi kdsiteltiin Eldketurvakeskuksen
harjoittaman luottovakuutuksen perus-
teisiin ehdotettu muutos, jonka edusta-
jisto vahvisti. Asiasta on selostus tdssd
lehtemme numerossa. Lopuksi toimitus-
johtaja Markku Kaikkonen esit-
teli Eldketurvakeskuksen toiminnan
tulevaisuuden ndkymid.

Toimintakertomusta on jo selostettu
julkisuudessa ja sit5 on painettuna saa-
tavana Eldketurvakeskuksesta.

UUSIA YLEISKIRJEITA

Yleiskirje n:o 8/67 koski eldkesiiiititii-
den luottovakuutusten laskemista var-
ten tarvittavien tietojen toimittamista
Eldketurvakeskukselle. Kirje jaettiin
TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville
eldkesddticiille.

Yleiskirje n:o g/67 kiisitteli perhe-
eldkettii HAL,:n 5 6:n mukaisen elatuk-
sen valinneen tyiintekijiin jdlkeen.
Yleiskirje jaettiin kaikille tytieldkela-
kien mukaista toimintaa harjoittaville
eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 10/67 koski uutta vas-
tuunvalintaohjetta. Jakelu tapahtui tyti-
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yieiskirje n:o l1/67 kiisitteli TEA
14 g:n ja LEA 16 g:n mukaisen kerta-
suorituksen laskemista. Yleiskirje jaet-
tiin tytieliikelakien mukaista toimintaa
harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 72/67 koski luottova-
kuutuksen tarkistettuja maksuperustei-
ta. Se jaettiin kaikille tydelHkelakien
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
laitoksiile.

Yleiskirje n:o 13/67 koski TEA
14 $:ssd ja LEA 16 g:ssii tarkoitetun
kertasuorituksen mdHrS6mistd. Jakelu
tapahtui tyiieldkelakien mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 14/67 kdsitteli v:lta
1966 suoritettavaa lopullista maksua
ETK:n kustannusten korvaamiseksi. Se
jaettiin kaikille tytieliikelaitoksille.

TYOELAKKEEN LASKEMINEN

Eldketurvakeskuksessa on laadittu ko-
koelma erilaisia esimerkkejd tycieliik-
keen iaskemisesta. Kokoelmaa, jonka
nimi on "Tycieldkkeen laskeminen", on
vield jaettavana rajoitettu mddrd.
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English Surrrrnanies

Entrepreneur's pension
(The leader on pages 3-4)
The main object of pension poiicy today is
considered to be securing the consumption
requirements of the aged, the disabled and
families who have lost their breadwinner.
In practice, this means the creation and
development of pension systems related to
the level of earnings, which has been seen
clearly in all countries with a high stand-
ard of living. Among our neighbour count-
ries, Sweden and the USSR implemented
statutorily pensions related to the earnings
Ievel for the working population several
years ago, and Norway's new pension sys-
tem entered into force at the beginning of
1967. The same trend is observable in Fin-
land, as evidenced by the wage-earners'
pension acts, TEL (Pension Act for Wage
Earners and Salaried Employees) and LEL
(Pension Act for Seasonal Workers), re-
form of the pension systems of the public
sector and, most recently, the incorpora-
tion in the employment pension system of
a survivors' pension related to earnings.

However, the pension system in Finland
is not yet complete; the self-employed
sector, i.e. the so-called entrepreneurial
population, still lacks comparable pensions.

The report on this issue of the Pension
Security Committee was completed in
February 1967. The organisations and pen-
sion establishments concerned have ex-
pressed their views on the report. The
majority support the basic recommen-
dations of the Committee. There is, in fact,
general agreement that the necessary bills
should be presented to Parliament as soon
as possible.

Why, then, the delay? The question of
the ratio in which the different social
classes should participate in the financing
of entrepreneur pensions is, of course, a
difficult one. But it can surely be settled
by practical negotiation. The tight money
situation is not an obstacle since the pro-
posed system would come into force by
stages and would consequently not cause
very high pension costs in the first few
years. In fact, there seem to have been
misunderstandings and, partly extraneous
interests at play, used as an excuse to
obstruct consistent efforts to fill the gaps
in the pension security systern.

More flexibility in the credit
insurance system
(Article on pp. 5-7)
At its spring meeting the Body of Repre-
sen,tatives of the Central Pension Security
Institute confirmed certain changes in the
bases of payment of credit insurance which
give greater flexibility. As foreign capital
often includes items that are actually not
the entrepreneur's own debt, 90 per cent
of them will be deducted in the future.
This will reduce the credit in,surance pre-
mium. Another essential change is that the
credit insurance premium has been fixed
at the same level for both re-lending and
investment lending. For example, if the net
property of the enterprise is 45 per cent
foreign capital, the credit insurance pre-
mium wilI be 0.4 per cent. When this ratio
is 25 per cent the insurance premium will
be 1.5 per cent.

General Assembly of the I.S.S'A.
(Article on pp. B-9)
In addition to this article about the activities
of the I.S.S.A. and its Gen,eral Assembly
recenty having taken place in Leningrad,
there is an article on page 26 about the
Round Table Meeting on Public Relations
and the Social SecuritY Press.

Additional pension protection provided
by pension fountlations

In the article on pages 10-12 the author
handles the voluntary additional pension
protection that is provided by the pension
foundations established by the employers
within their own enterprises. These pen-
sion benefits are payable in addition to the
pension guaranteed by law. The author
finds that 130 000 employees are covered
by foundations providing additional pen-
sion benefits and that the amount of
recipients of such benefits is over 15 000'
Of the means of the pension foundations,
over B0 per cent had been given as loans
to the employers at the end of 1965. The
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foundaticns own real estates and sharesin real estate companies up to a value of
50 million marks. The proportion of land
and forest property amounts to only 2.3
per cent of the total means of the founda-
tions.

The ponsioner and the trade union in
the USSR
(Articl.e on pp. 13-18)
Versatile social work is carried out in the
USSR within the trades union movement.It is responsible for many duties associatedwith the administration of the general
statutory social security system. The
author made a two-week visit to the USSRin April 1967 to familiarise herself withthis work. She describes primarily how
trade union organs participate in the pre-
paration and treatment of the pension
application when an employee retires and
the role played by the trade union in the
employee's life after his retirement.

Decisions of the Insuranse Court
(Article on pp. 19-20)
Two decisions of the Insurance Court are
presented, both of which concern the legal
effect of a resolution in a pension case.

Social expentliture in rural communes
(Article on pp. 24-25)
The Union of Local Authorities has
published a study on the social expenditurein rural communes in 1966. In the article
the expenditure is found to be in average
73 marks per inhabitant. The major partof the total expenditure - 44 per cent
- consisted of the expenses of hospitals,
nursery-schools and similar institutions.

The table on page 32

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the first quarter of 1967.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.

Spring meeting of the Body of
Representatives
(Article on page 29)

The highest administrative organ of the
Central Pension Security Institute, the
body of representatives, held its spring
meeting on May 5. The report of the acti-
vities noted that the total of employees in
the registers at the end of 1966/beginningof 1967 was about 1.8 million, of which
f80 000 were new insured in the course
of the year. The sum paid out in pensions
was 56 million marks, i.e. it was almost
doubled, and the number of beneficiaries
increased by roughly 70 per cent. The
average of the TEL (Pension Act for Wage
Earners and Salaried Employees) pension
at the end of the year was 14b marks/
month and that of the LEL (Pension Actfor Seasonal Workers) pension 81 mark/
month. The total of credit-insured loan
increased by 41 per cent in 1966. The bodyof representatives also confirmed the
amendments to be made in the bases of
payment of credit insurance. These amend-
ments are reviewed in a separate article
on p. 5.

About rehantlling a pension case

In an article on pages 2l-22 a lawyer
tells about cases when a new handling of
a pension claim can come into question.

Indirect labour expenses in industry
(Article on pp. 23-24)
In the Centre for Economic Research, a
study has been conducted about the in-
direct labour expenses during the years
1952, 1961, and 1965. The expenses are
expressed as a per centage of the payroll.
The study verifies that the expenses haverisen strongly. The article presents the
results of the study.
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Basic leatunes oI Finland's pensions
systerns
1. 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 persons and the disabled. Until 1956
these pensions were based on the contri-
butions paid which, in turn, depended on
the annual income of each beneficiary. The
system was radically reformed in 1957, the
contributory principle was abandoned, and
a flat-rate system was introduced.

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension system in which the pen-
sions are proportional to the insured per-
son's past earnings was created to comple-
ment the national pensions system. This
new system, which entered into force onJuly 1, 1962, covers wage and salary
earners with the exception of civil ser-
vants, local government officers and sea-
men, who have long had their own special
systems.

2. The national pensions system
Under the National Pension Act all old
and disabled persons receive a pension
regardless of any other pension that they
might receive.

The old age and invalidity pension con-
sists of two parts. The basic pension is the
same for everybody, and the support pen-
sion is in the nature of an assistance grant.
Entitlement to and size of the support pen-
sion depend, among other things, on the
beneficiary's other income and number of
dependants.

The pensions are automatically adjusted
to movements of the cost of living index.

The general age of entitlement to 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 employment 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.

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

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

Entitletl 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 widowhas reached the age of 40 and that
the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may
receive a pension, if she has a dependant
child who is entitled to a survivor pe,nsion;
the paying of the pensio,n will continue
even if the child's entitlement to the
pension would cease. A pension will be
payable to the widow until her death. The
paying of survivor pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a
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lump-sum equal to the amount of two
years' 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
received during the years employed.The rate of pension accumulation isgreater than the above for the older agegloups, born in 1916-1897, and grows in
accordance with the year of birth.

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

The size of the invaliility pension is
determined on the same bases as the oldage pension. However, 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 pensionor invalidity pension the employee re-
ceived or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least
three persons eligible for srurvivor pension,
they will receive a full pens,ion, which is
equal to ttre deceased empolyee's old age orinvalidity pension. If there are two bene-
ficiaries, ttre size of the pension is three-
fourths of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the pension is
one-half of the full pension.

Automatic linkage 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 ttre wages.The employer may provide for his
employees additional voluntary benefits,
creating even better pension benefits thanthe minimum level guaranteed by law.

Benefits that come into question here in-
clude a higher pension, 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 thepension system. It may be done by takingout an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding apension fund or pension foundation in the
employer's business. This choice does notapply as regards seasonal workers forwhom the system comprises four speciallabour pension funds, one for each of thefour branches concerned.

The work of the various pension insti-tutions is coordinated by a central organ.the Central Pension Security Institute. Ii
keeps a register of the insured and theirpension benefits. It will also keep a re_gister of persons covered by special pen_
sion systems. The general development ofthe system has also been entrustea to tt eCentral Pension Security Institute.

The insured and the employers partici_pate in the administration of the systemthrough their representatives in the ad_ministrative organs of the Central pension
Security Institute. The highest authorityunder the system is the Ministry of Sociai
Affairs.

4. Special pension systems
The regulations concerning the pension
qrote_ction of persons in the employment ofthe State cover old age, invalid-itv-and sui_vrvor pensions and funeral grants. How_ever, the system contains obsolete features.and its reform to correspond to th6principles of the employment pension svs_tem has been adopted by parliament.

The pension protection of local govern_
ment officers is based on the penslon actwhicLr entered into force in fgO4 and was
m-odelled 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'sPension Act receive old a!e, invalidity andsurvivor pensions and funeral grants. The
insure_d and the emplo)rers joinfly pay thecontributions approved by the Ministry otSocial Affairs. The State also particip-ates
in the financing of the system. The syltemis administered by the Searnen,s pension
Fund.
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5. Some population data on Finland

Finland's total population is 4.6 million
(1964), of which 2.0 million are gainfully
employed. 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, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

The distribution of the galnfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 35 per cent, industry
and construction 32 per cent, and trade,
communications and service industries 33
per cent,

Population by age groups (1960): 0-17
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more 8 per cent. Five per
cent of the 18-64-year-old population are
disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total population.

TYOELAI(E on tilattavissa mm. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki.
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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