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Tapahturtrarikas vaihe
Tydeldkejdrjestelmdssl vuodenvaihde osui keskelle tapahtumarikas-
ta tycikautta. Katsaus taakse jddneeseen taipaleeseen jdisi luonteel-
taan vajanaiseksi, jos se tdssii tyydyttdisiin rajoittamaan tarkasti
kalenterivuoden puitteisiin. Meistd riippumattomista syisti ei leh-
temmekddn pddssyt julkisuuteen tavalliseen aikaan, niin ettd vdli
edellisestd numerosta tdhdn vendhti epdmukavan pitkdksi.

Viime vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen vaikuttivat
alusta alkaen jo edellisen vuoden puolella valmistellut lainmuu-
tokset. Suurin tehtiiv5 oli tietenkin jdrjestelmddn alusta liihtien
suunnitellun perhe-eldkkeen liittdminen tycieldketurvaan. Jdrjestet-
mdn luonnollinen kasvu jatkui laskelmien mukaisesti. Tyiieldkkeen
saajien lukumddrd. nousi edellisestd vuodesta seitsemhnkymmentd
prosenttia ja eldkkein[ maksettu summa ldhes kaksinkertaiseksi.
Vakuutetuille tiirkeiitii rekisteriotepalvelua kehitettiin, laajenta-
malla se viime vuoden lopulla yleiseksi, jollaisena se kuuluu tdmdn
vuoden aikana tehostettaviin ja vakiinnutettaviin toimintoihin.

Yrittiijien eldketurva muodostaa sosiaalisessa kentdssdmme vield
tyhjdn tilan. Sen tiiyttiimistii koskevia pyrkimyksid Eldketurva-
keskuskin on koettanut osaltaan edistdd, ja ratkaisutavasta riippu-
matta tdmd tdrked. kysymys tulee koskettamaan mytis sen edusta-
maa jdrjestelmdd. Asia ehti viime vuonna huomattavaan vdli-
vaiheeseen, mutta on edelleen kesken, ja jatkosta on vaikea sanoa
mitddn.

Alkanut vuosi merkitsee tytieldkejdrjestelmdn ensimmdisen viisi-
vuotiskauden tdyttymistd. Palkansaajat ovat sen kuluessa saaneet
toivomansa ansiotasoon perustuvan elHketurvan. Sen luomisessa ja
kehittdmisessd oli toimitusjohtaja Tauno Jylhiilld merkittdvd osuus.
r{un jdrjestelmd saatiin perhe-eldkkeiden toteutuessa rakenteeltaan
tdydelliseksi, hdn tunsi oikeutettua iloa ja tyydytystd. Tyriellikejdr-
jestelmSssd merkittdvddn toimintakauteen oli kuitenkin mddr6tty
mytis per6npitiijin vaihdos keskuslaitoksessa. Tytin aloittaja sai
onneksi jettea sen vaiheeseen, mistd seuraaja voi jatkaa kokonai-
suus ldhttikohtanaan. Tdssd tehtdvdssd toivotamme hdnelle parhainta
menestyst6.
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foimitusiohtafa, lil.maisteri f auno IylhE kuoli odottamatta lyhyen sai-
rauden murtamana helmikuun 6. piiivEnii. HEnen poismenonsa oli menetys
ei ainoastaan Eldketurvakeskukselle ja tytieliikejErjestelm6lle, vaan koko
maan sosiaalivakuutukselle. Raskaimmin isku luonnollisesti tunnettiin kodin
ohella ElSketurvakeskuksessa.

Tauno lylhiin el5m5nty6 suunlautui matemaattisten opintoien p55tt:imi-
sen j5lkeen pian vakuutusalalle. Sosiaaliministeriiin vakuutusosaslon v.t.
aktuaarin paikalta h5n siirtyi vakuutusyhti6 Auran palvelukseen ja siett5
vuonna 1958 KansanelEkelaitoksen aktuaariksl, jolloin alkoi hdnen mlttava
uransa sosiaalivakuutuksen palveluksessa. Kolme vuoila my6hemmln hEnet
nimitettiin KansanelHkelaitoksen uuden vakuutusteknillisen osaston p55lli-
k6ksi ja laitoksen yliaktuaariksi. ISssE asemassa h6nen monipuolinen lah-
jakkuutensa ja ehtymiit6n tytitarmonsa johti h5net nopeasti yhii laajempiin
ja vaativampiin tehteviin. Lukuisissa komiteoissa hiin oli merkitt5vEllii ta-
valla mukana sosiaalivakuutuksen eri alojen kehitt6misess5. Uusien tek-
nillirten keksintiifen soveltamisessa kiiytiinttiiin omalla alallaan hiin oli
jatkuvasti askeleen edellS aikaansa ia teki uranuurtaian lyiin ensimmdisen
laajamittaisen tietojenk5sittelyjiirjestelmdn luomisessa KansanelSkelaitok-
seen silloin, kun se muualla vielii oli harvinaista. Mytis alan kansainvdlisen
yhteisty6n piiriss5 h6n nousi asiantuntijoiden eturiviin.

Kun palkansaajille sii5dettiin omat eldkelait ja haettiin johtajaa uudelle
iSrjestelmiitle, kEEntyiv5t katseet Kansane!Skelaitoksen uudistusmieliseen,
kansainv5lisestikin arvoslettuun ylimatemaatikkoon. Tauno rylhe ofii teh-
tdvln vastaan ja siirtyi vuonna 1961 vasta perusletun El5keturvakeskuksen
toimitusjohtajaksi. IEssE teht5v5ss5 hHnen johtajapersoonallisuutensa tuli
erinomaisella tavalla esille hdnen joutuessaan rakentamaan perustan uuden
iiiriestelm5n toimeenpanolle ja huolehtimaan sen kehitt5misest5 juuri vai-
keimpien alkuvuosien aian. H5nen ympErist6ns5 sai n5ind vuosina jatku-
vasti havaita, mik5 merkitys oli sill5, ett5 johdossa oli selkedn johdon-
mukaisesti aiatteleva, avarakatseinen ja ennakkoluuloton mies, ioka aina
pystyi pit5mSSn suuret linjat selvinS n5kyvissS ja j5tt5mlitin syrjiiiin epE-
olennaiset asiat. fauno lylhHn kanssa tyiiskennellessH oli kaikilla varma
tunne siit5, ett5 kuljettiin hyvin viitoitettua tiet6, joka iohti kehitystii
oikeaan suuntaan.

Suruviestin levitty5 osoittivat eri suunnilta omasta maasta ja rajojen
takaa saapuneet valittelut h5nen tyhj5n paikkansa her5tt5mdn kaipauksen
laajuutta. ElSketurvakeskus kunnioittaa ensimmEisen toimitusjohtafansa
muisloa ja niikee h5nen ansiokkaassa elEm5ntydssSsn velvoittavan esi-
merkin.
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Toirnilusiohtaia Tauno JyIhEn
wiirneinen rnatka

Helsingin Vanhassa kirkossa saatettiin
tiistaina helmikuun 14. piiiviinii viimei-
selle matkalleen toimitusjohtajamme
Tauno Jythii. Monta vaikuttavaa
surujuhlaa ndhnyt temppeli o1i kauniisti
koristettu kukin ja kynttiliiin ja tdynnd
surevia ystdvid, tyijtovereita ja Eliike-
turvakeskukserr henkiltikuntaa, jotka
omaisten lisiiksi olivat saapuneet osoit-
tamaan kunnioitustaan poismenneelle.

Surujuhlan aloitti taiteilija Tauno
Aikad soittamalla uruilla Bachin
"Adagion". Oopperalaulaja prof. Matti
Lehtinen lauloi Kilpisen "Ihmisen
elinpdivdt", minkd jdlkeen professori
Lennart Pinomaa siunasi vainajan
viimeiseen lepoon tekstinddn psalmin 36
jakeet 8 ja 10: "Kuinka kallis on sinun
armosi, Jumala! Ihmislapset etsivdt si-
nun siipeisi suojaa. Silld Sinun tykciniisi
on e15m5n Idhde, sinun valkeudessasi
me ndemme valkeuden." Tait. Lehtinen
lauloi Schumannin "Rauha lferran".

Kun sen sdvelet olivat vaienneet, laski-
vat vainajan puoliso ja tytiir ja muut
omaiset arkulle kukkatervehdyksensd.
Kansliapddllikkit A. Tarasti ja hal-
Iitusneuvos O. AIanko toivat so-
siaaliministeritin seppeleen, jota laskies-
saan kansliapiiiillikkti Tarasti puhui.
Heiddn jdlkeensd kokoontuivat arkun
ddreen Eldketurvakeskuksen edustajis-
ton puheenjohtajat ja hallitus. Fil.tri E.
Pesonen toi ldmpimassd puheessa
esille toimitusjohtaja Jylhdn suuret an-
siot maamme sosiaalivakuutuksen kehi-
tyksessd ja hdnen huomattavan panok-
sensa kansainvdlisessdkin yhteistytissd
tiillii alalla. ElSketurvakeskuksen hen-
kilcikunnan kukkatervehdystd jiittiimds-
sd oli edustaja jokaiselta osastolta. Ld-
himpien tytitoverien tervehdyksen jdl-
keen laskettiin kansaneldkelaitoksen ja
sen henkiltikunnan seppeleet. Tyiimark-
kinajdrjesttit toivat yhteisen kukkater-
vehdyksen. Site seurasivat AKAVA,
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Suomen Vakuutusyhtitjiden Keskusliit-
to, Tytieldkelaitosten Liitto r.y, ja EId-
kesiiiititiyhdistys. Tytieldkekassojen vii-
meisen tervehdyksen jdttiviit niiden
hallinnon edustajat ja toimitusjohtajat.
Mytis ulkomaalaiset eldkelaitokset ja
yhteisdt osoittivat tilaisuudessa kun-
nioitustaan kukkatervehdyksin. Joht.
Sv. Hyden toi Fdrsdkringsbolaget
Pensions-Garanti'n ja prof. L. N o r o
Kansainvdlisen sosiaaliturvajiirjesttin
ISSA:n kukat. Myds Riksfcirsdkrings-
verket oli ldhettdnyt seppeleen. Eldke-
tiedotustoimiston tervehdystd seurasivat
Suomen Aktuaariyhdistys, Sosiaalipo-

liittinen Yhdistys yhdess6 eldketurvan
riittdvyyttii tutkivan neuvottelukunnan
kanssa, Oy Tietokonepalvelu Ab, Tieto-
koneyhdistys jb IBM. Tij<ilijn rotary-
klubi, luokkatoverit ja lukuisat yksityi-
set henkiliit thydensivdt tervehdyksil-
lddn runsaan kukkakummun.

Kukkatervehdysten pdiityttytr saatta-
jat lauloivat "Matkamiehen virren",
minkd piiiityttyd Eldketurvakeskuksen
hallituksen edustajat kantoivat arkun
kirkosta Chopinin surumarssin soidessa.

Toimitusjohtaja Jylhiin saattoi pitkd
autojono Tuusulan hautausmaalle, mis-
sd sukulaiset, Idheiset ystdvdt ja Eliike-

Eliketurvakeskuksen hallitus ja edustajiston puheenjohtaja jiittiimiissii
viimeistii tervehdystilin.
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turvakeskuksen osastopdellikt t laskivat
hdnet viimeiseen lepopaikkaansa aurin-
koisten hankien keskelle. Kummun aa-
ressd. laulettiin jiidhyviiisvirsi "Sun hal-
tuus rakas Isdni".

Muistotilaisuus pidettiin Suomalaisel-
la klubilla. Tilaisuudessa luettiin suru-
juhlaan saapuneet kymmenet kukkais-
rahasto- ja sdhketervehdykset, joita
olivat llhettdneet eldkelaitokset, yhtei-

siit ja yhdistykset, toiminimet sekd yk-
sityiset henkilijt.

Vakuutusneuvos J. E. Mdntylii
piti liimpimdn muistopuheen ansioitu-
neelle tytitoverille ja ystdvdlle. Fil.tri
I. Liikkanen muisteli Tauno Jylhiiii
opiskelutoverina ja ystdvdnd. Bel can-
to-kvartetti esiintyi useaan otteeseen
tait. Auvo Nuotion johdolla.
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HEIKKI R,IEKKINEN

Rekisleniotetiedusleluia noin
IO(IO kpl viikossa

Lehtemme kahdessa viime numerossa
on selostettu tydntekijiiin rekisteriote-
palvelua koskevia suunnitelmia ja me-
nettelyn "koekdyttiid". Tdmd palvelu-
muoto, jonka tarkoituksena on helpot-
taa tytjntekijiiin eliiketurvaa koskevia
tiedusteluja, on nyt toiminut tdydessd
Iaajuudessaan tammikuun puolivdlistd
ldhtien, jolloin asiasta tiedotettiin ylei-
stille lehdistdssd, radiossa ja televisios-
sa. Tyiieliikelaitoksissa, rahalaitosten
toimipaikoissa ja postitoimistoissa kaut-
ta maan on yleis6n saatavissa tytielHke-
turvaa koskevia tiedustelukortteja. Ote-
pyynttijd on kuluneiden parin kuukau-
den aikana saapunut Eldketurvakes-
kukseen noin tuhat viikossa. Mddrd on
ehkd odotettua pienempi, mutta toi-
saalta voidaan todeta, ettei ainakaan
toistaiseksi ole ilmennyt varsinaisesti

mielenkiinnon vdhenemistdkddn. Tie-
dustelujen mddrd on ndet pysynyt suh-
teellisen tasaisena. Noin puolet kyseli-
jiiistii on hankkinut tiedustelulomak-
keen postitoimipaikasta, neljinnes eri
rahalaitoksista ja toinen neljdnnes tyd-
eldkelaitoksista.

Tiedustelulomake, joka on suunnitel-
tukin erittdin yksinkertaiseksi, on
useimmiten ollut varsin hyvin ja sel-
viisti tdytetty, joten se on alustavan
kdsitarkastuksen jdlkeen sellaisenaan
voitu toimittaa tietokonekdsittelyyn.
Vastaukseksi annettavat rekisteriotteet
valmistetaan siis tietokoneella ja ne on
yleensd voitu liihettdd 4-11 pdivdn
kuluessa siitd. riippuen, mind viikonpdi-
vdnd tiedustelu on saapunut.

Osan valmistamistaan otteista tieto-
kone kuitenkin lajittelee erilleen, ja
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ndmd joutuvat erikoiskdsittelyyn. Tdl-
laisia tapauksia ovat mm. h€, joissa
henkiltjtiedoissa esiintyy epdselvyyksid
tai epdtdsmdllisyyksiS, edelleen eldk-
keelld' olevien tai eldkeiSn tdyttdneiden
henkiltjiden otteet ja otteet, joissa las-
kettu eldke on hyvin pieni, tai joissa
esitetyt tydsuhteita koskevat tiedot
ovat jollakin tavoin ilmeisen puutteel-
lisia taikka ristiriitaisia. Ttihiin erikois-
ryhmddn on joutunut noin 18 c/o otteis-
ta. Valtaosan kohdalla kiisittely on kui-
tenkin merkinnyt vain "varmuuden
vuoksi" tapahtuvaa tarkistusta, erilais-
ten liitteiden liittdmistd otteeseen tai
muuta sellaista rutiininomaista toimen-
pidettd, joka ei sanottavasti hidastuta
toimitusta, vaan ndissdkin tapauksissa
ote on voitu vdlitttjmdsti ldhettdl tycin-
tekijiille.

Noin 6 9/" otteista on ennen liihettii-
mistd vaatinut yksityiskohtaisen kiisit-
telyn. Hankalimpia ovat olleet ne ta-
paukset, joissa ty<intekijd on ndyttdnyt
olevan samanaikaisesti useassa tytisuh-
teessa. Useimmiten on tdlltjin ollut ky-
symys laiminlytinnistd tai viivdstymi-

sestd tyiisuhteen pddttymisen ilmoitta-
misessa. Tapausten selvittdmiseksi on
jouduttu ottamaan yhteys asianomai-
seen elakelaitokseen tai tytinantajaan
asti. I{dsittely on tiilltjin aiheuttanut
vaivaa ja ajanhukkaa, josta olisi vdl-
tytty, jos phdttymisilmoitukset olisi vii-
vytyksittii toimitettu.

Ldhetettyjen otteiden johdosta jiil-
keenpdin esitettyjen huomautusten
mddrd on ollut melko vdhdinen. Huo-
mautukset ovat koskeneet pddasialli-
sesti palkkatietoja tai puuttuvia tyti-
suhteita, ja monet niistd ovat johtuneet
siitd, ettei asianomainen ole ollut tie-
toinen tyiieldkelakien sisdlltjstd. Huo-
mautukset ovat jakautuneet suunnil-
leen tasan TEL:n ja LEL:n osalle.

Rekisteriotepalvelu on automatisoitu
varsin pitkiille ja "kdsityti" pyritty su-
pistamaan mahdollisimman vdhiin.
Eldketurvakeskus pystyisikin kdsittele-
mddn suuremman mddrdn otepyynttijii
kuin toistaiseksi on saapunut. Tdmdn
vuoksi on parhaillaan suunnittelun
alaisena erditd toimenpiteitd tiedustelu-
liikkeen lisddmiseksi.
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ElSkelur.vakeskuksen toirnitusiohtaiaksi
lil.rnaisteni
Mankku Kaikkonen
Eldketurvakeskuksen hallitus valitsi
helmikuun 28. pnd laitoksen uudeksi

toimitusjohtajaksi. fil.maisteri Markku
Kaikkosen.

Toimitusjohtaja Kaikkonen on toimi-
nut Eldketurvakeskuksessa vakuutus-
teknillisen osaston pddllikktjnii laitoksen
perustamisesta ldhtien. Sitd ennen hdn
oli vv. 195?-1961 matemaatikkona e15-

kevakuutusyhtid Eliike-Varmassa. Joh-
tajaksi Eldketurvakeskukseen hdnet ni-
mitettiin syyskuussa 1966. Fil.maisteri Markku Kaikkonen

Pohioisrrraisen neuvoston
sosiaalipoliillinen toirnikunta
Pohjoismaisen neuvoston Helsingin ko-
kouksen aikana sai Eldketurvakeskus
tilaisuuden yhdessdoloon neuvoston so-
siaalipoliittisen toimikunnan kanssa. Ti-
Iaisuuden isdntdnd toimi edustajiston
varapuheenjohtaja lakit. tri Tauno
S u o n t a u s t a. Vieraiden puheenvuo-
ron kdytti sosiaalipoliittisen toimikun-

Edustaiisto
Sosiaaliministeriti on 6. 4. asianomaisten
omasta pyynniistd vapauttanut edusta-
jiston jdsenyydestii johtaja Vihtori
Rantasen ja sihteeri Orvo Lah-
t i s e n, jotka ovat toimineet tycintekijii-
jiirjesttijen edustajina. Samalla sosiaali-
ministeriij on mhdrdnnyt edellisen
tilalle Suomen Ammattiyhdistysten

nan puheenjohtaja norjalainen Lars
Korvald. Hdn totesi sosiaalipolitii-
kan tason korkeaksi Suomessa kuten
muissakin pohjoismaissa. Se, ettd Suo-
messa on pystytty luomaan tdllainen
eldketurvajdrjestelmd, oli hdnen sano-
jensa mukaan osoitus demokratian voi-
masta.

Keskusliitto r.y:n II puheenjohtajan
Arvo H au t a I an, varamiehenddn sih-
teeri Olavi Saarinen, sekd Suomen Am-
mattijdrjestd ry:n taloudenhoitajan
Olavi J 5rv e I dn, varamiehenddn
sihteeri Erkki Lassinen.

Mddrdys annettiin kulumassa olevan
kolmivuotiskauden loppuajaksi eli ku-
luvan vuoden loppuun.

11
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SIMO U. FORSS

Elekeikelutkirnus
Gnaalisen alan lulokset valrniit

Tdmdn lehden viirne numeross,a selvi-
tettiin jo joitakin graafisia tytinantajia
koskevia tutkimustuloksia. Nyt on saatu
analyysi pdSosiltaan valmiksi myiis alan
muiden vastaajaryhmien osalta. Nlistii
kuvataan seuraavassa lyhyesti tytin-
tekijdvastaajia ja heidHn kdsityksiiidn
nykyisestd eldkeikiikiiytdnntistd.

Aktiivityiintekijiiiden tutkimusnHyte

Kuten jo aikaisemmin on kerrottu, suo-
ritettiin h,aastatteluja useissa erityyp-
pisissd ja -kokoisi,ssa alan yrityksissh.
Seuraavassa asetelmassa ndhdidn niiyt-
teessd mukana olevien yritysten jakau-
tuminen koon mukaan ja niissd suori-
tettuj en aktiivitytintekij Shaastatteluj en
mddrd:

Niiytteessi mukana olevien
yritysten koko YrityksiA Tydntekijd-

haastatteluja
Haastatteluja

keskim. yritystii
kohden (n.)

Suuri (90 tai useampia tytintekijtiitii)
Pieni (alle 90 tytintekijee)

t4
t7

230
99

16
6

Yritysten koon ja niiden tytjntekijtji-
den arnmatti- ja ikdrakenteen ym. vaih-
telun johdosta vaihtelee myiis eri yri-

31 329

tyksissd suoritettujen haastattelujen
mddrd melkoisesti. Suurin tyiintekijii-
vastaajien mhdrd yhdessi yrityksessd
oli 43,
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Otantasuunnitelman mukaisesti py-
rittiin kustakin yrityksestd valitse-
maan vastaajiksi joukko eri ammattei-
hin kuuluvia henkiltiit5.

Tutkimusta varten alan ammatit ryh-
miteltiin mahdollisimman homogeeni-
siksi ammattiryhmiksi. Tdllaisia ryhmid
s,aati,in yhtp'ensh seuraavat 14:

Ammattiryhmd Vastaajia ,dmmattiryhmd Vastaajia

I(dsinlatojat, sanomalehtityti .

Konelatoj at, sanomalehtityci
Rotaatiopainajat ja -tytintekijiit

Stereotypoijat
Postittajat

Kdsinlatojat, siviilityti

Konelatojat, siviilityti

Painajat ja painokoneapulaiset
Syvdpainajat ja syvdpainotytin-

tekijiit
Sytivyttiijiit ja kuparoitsijat . .

Litografit,, graf. valokuvaajat ja
retushoijat

Sitomon ptiytiitytintekij iit
Sitomon puoliautomaattikone

tytintekijiit
Sitomon automaattikonetycin-

tekijiit

22

22

2l

20
19

18

51*)

16

20

17

47")

20

19 17

Tycintekijiivastaajia yhteensd . ... 329

r'; Niiissii ryhmissd otettiin muita suurempi niiyte iAn vaikutuksen vertailemiseksi.

Vastaajiksi valittiin eri ryhmissd
yleensd vain 45-vuotiaita tai sitd van-
hempia tytintekijtiitd. Ndytteessd on

miesten osuus 55 /n ja naisten 45 %.
Haastateltujen ikdjakautuma oli ko-
konaisuudessaan seuraava:

Vastaajien ikd, vuosia Kpl

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
yli 64

7L

25
63

80
72
18

8
19
22
24
22

5

Nykyinen eliikeikii ja sen arvostelu

Yhtend kysymyskohteena tytintekijtiillti
oli kussakin yrityksessd ao. ammatissa
tavallisin vanhojen tytintekijtiiden tytin-

lopettamisikii eli kdytdnntillisesti
tulkittuna - eliikeikii siind ammatissa.
Jakautumista ilmeni, etteivdt eri am-
mateissa toimivien vastaukset poiken-
neet toisistaan tilastollisesti merkitse-
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vdsti. Sensijaan niiden todettiin poik-
keavan toisistaan silloin, kun ne jaoi-

teltiin yrityksen koon mukaan. (Tau-
lukko 1)

TAULUKKO 1

Tavallisin eldkkeellesiirtymisikd, nykyisin yrityks,en koon mukaan. Tydntekijdvas-
taajien !1. jakautumat (suluissa luvut, joista o/o:t on laskettu).

Nykyinen eliikeikd YritysPieni :r' ) Suuri
Kaikki

yhteensd

AIIe 65 vuotta
65 vuotta

Yti 65 vuotta
Ei osaa sanoa

18
47

5
30

15

t2
36

t7
44

7
32

100 100
(230) (ee)

*) Eroa osoittavan johtopdiittiksen tilastollinen riski tdssd 10 %.

Noin kolmasosa vastaajista ei osannut
vastata kysymykseen. Osaltaan tdmd
tiedon puute johtuu siitd, ettd erdissd
yrityksissd noudatetaan hyvin yksilcil-
listd ikiikdytiintdii. Muiden vastaajien
arviot keskittyviit pddasiassa 65 ik:i-
vuoteen ja suurissa yrityksissd selvem-
min kuin pienissd. Tulos on aika hyvin
yhtiipitiivd jo aikaisemmin selostettujen
tyiinantajavastausten kanssa (katso

100
(32e)

"Tycieldke" n:o 4, 1966 s. 12). Huomat-
takoon vield, ettd suoritettu testaus ei
osoittanut merkitsevid eroja miesten ja
naisten vastauksissa thhdn kysymyk-
seen.

Ne, jotka pystyivdt ilmaisemaan ny-
kyisen eldkeidn, saivat lausua mycis sitd
koskevan henkiltikohtaisen arvostelun-
sa. Thmd muodostui taulukossa 2 esite-
tyn mukaiseksi.

TAULUKKO 2.
Nykyisen eldkeikdn arvostelu, 0/6-jakautuma.

Arvostelu Nykyinen eliikeikd
Alle 65 v. 65 v. Yli 65 v

Kaikki
yhteensl

Ikd on liian korkea
Ikd on sopiva
Ikd on liian alhainen

74
2t

5

69
26

5

50
43

aI

% 100
(54)

100
(141)

100
(22)

100
(2r7 )vastauksia

Arvostelun suunta on selvd ja jyrkkii.
Nykyistii eldkeikdd pidetddn liian kor-
keana, kuten taulukon luvuista ndh-
dddn. Saatu tulos on samansuuntainen

erdiden muiden eldkeikdasiaa sivuavien
tutkimustulosten kanssa.

Tdssd yhteydessd ei ole mahdollisuut-
ta esittdii laajempia vertailutuloksia,

14
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vaan ne jd6viit mytihemmdksi. Sensi-
jaan voidaan tarkastella lyhyesti niitd
perusteluja, joita erityisesti nykyistd

ikH6 liian korkeana pitdneet ovat esit-
tdneet. Heiddn luokitetut perustelunsa
olivat seuraavanlaisia:

Liian korkean eldkeidn
arvosteluperusteet Vastauksia %

Tyti sindns6 k5y raskaaksi . . . .

Tydolosuhteet alkavat vaivata tiikaa
Ty6tA on jo tullut tehdyksi tarpeeksi, halu pddstd

nauttimaan elSkkeelldolosta
Terveyden huononeminen
Muu perustelu
Eiperustelua....

40
2S

26
19

36
24
10
13

24
16

I

B

Perustelut keskittyviit toisaalta arve-
luun itse tytin ja sen olosuhteiden muut-
tumise,sta liian vaivalloisiksi, to,isaalta
erddnlaiseen ndkemykseen vapaa-ajan
eduista vanhana. I(aiken kaikkiaan
voisi ehkd sanoa nHiden vastaajien saa-
van tycinteosta "tarpeekseen" jo ennen
nykyistd eliikeikSd.

152 100

Mielipiteet eldkeidn vaihtelusta ja
tutkimuksen muut tiedot

Tutkimuksen nHyteyrityksistrt on osa
sellaisia, joissa ty<intekijdt siirtyvdt
eldkkeelle automaattisesti eldkeikddn
tultuaan. Toisissa yrityksissd sallitaan
tdssd. yksiltillis,td vaihtelua ts. mitddn
kiintedd, kaikille samaa eldkeikdd ei
ole. Tltl'ntekij6ilte tiedusteltiin, kumpaa
vaihtoehtoa he pitdvdt parempana, ja
tulos ndkyy aIIa olevassa a.setelmassa.

Pitdii parempana VastaajatKpl %

KiinteHd, kaikille samaa eliikeikdii
Yksiltillisesti vaihtelevaa eliikeikiiii
Eiosaasanoa......

130
186

13

39
57

4

Vastaajien enemmistti kannattaa yksi-
Itillisesti vaihtelevaa elSkeikdd. Tdssd
on tulos samansuuntainen tytinantajien
arviointien kanssa ja samalla saman-
suuntainen useissa yrityksissd jo vallit-
sevan kdytdnnijn kanssa.

Edelld esitettiin pieni osa tutkimuk-

329 100

sen tytintekijdryhmdn vastauksista.
Tytintekijdryhmdn kaikki tulokset ovat
nekin vain osa graafisen alan kokonais-
tuloksista, jotka tullaan reportoimaan
yhtendisessd asussa. Tulosten esittetyd
jatketaan lisdksi tdmdn lehden seuraa-
vissa numeroissa.
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L uoltovaku ulu sloi rn i n nan
kehitys v. t966

Eldketurvakeskuksessa luottovakuutet-
tujen lainojen mddra lisiiiintyi vuonna
1966 98,0 milj. markalla ollen vuoden
pddttyessd 337,5 milj. mk. Lisdys on
4l /6 vuoden alussa olleesta mddrdstd.
Voimakkain oli luottovakuutuskannan
kasvu takaisinlainauksen luottovakuu-
tusten kohdalla, missd se oli 5l /s.
Luottovakuutetusta lainakannasta oIi
59 /6 luottovakuutettu ilman vastava-
kuutta.

Luottovakuutetun lainakannan erit-
tely sen mukaan, minkd tyyppinen eld-
kelaitos on vakuutuksensaajana osoit-

taa, ettd vakuutusyhtiijiden osuus on
noin puolet eli 52 /6, eldkesddtitjiden
osuus noin kolmannes eli 33 al,, el6ke-
kassojen osuus 13 % ia tyoeldrkekasso-
jen osuus vajaa 2 /6. Ilman vastava-
kuutta luottovakuutetusta mddrdstd
vakuutusyhtitjiden osuus on 65 0/6, ela-
keshStitiiden osuus 32 0/6, eldkekassojen
ja tyiieliikekassojen osuuksien jiiiidessii
yhteensA 2-3 %:iin. Seuraavasta tau-
Iukosta selvidd luottovakuutetun laina-
kannan jakaantuminen yksityiskohtai-
semmin.

Lainojen luottovakuutusten vakuutuskanta 31. 12. 1966

Vakuutus-
yhtitit

Eldke-
sddtitit

1000 mk 1000 mk

Eldke- Tytieldke- Yhteensd Osuus
kassat kassat koko

kannasta
1000 mk 1000 mk 1000 mk %

Takaisinlainaus
Muut lainat

147.550

28.499

109.729

1.337

37.435

7.537 5.443
294.7t4

42.8t6
87,3

L2,7

Yhteensh 1?6.049 111.066 44.572 5.443 337.530 100,0

Osuus koko
kannasta /6 52,2 32,9 13,3 1,6 100,0
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Eldkesiidti<iiden luottovakuutettu vas-
tuuvajaus on vuoden aikana lisddnty-
nyt 47 /6:lla eli 6,1 milj. markalla, oI-
len vuoden lopussa 18,6 milj. markkaa.
Kun eldkesiititiiiiden TEL-eldkevastuu
on samanaikaisesti kasvanut noin 40 c/.,

vastuuvajauksen keskimddrdinen osuus
el6kevastuun mddrdstd on pysynyt en-
nallaan eli noin ll /o:na. Ilman vasta-
vakuutta Iuottovakuutetun vastuuva-
jauksen suhteellinen mddrd on mytis
pysynyt suunnilleen samana kuin vuot-
ta aikaisemmin eli noin 62 ft:na koko
TEL-vastuuvaj auksesta.

Eliikestiltitjiden ja elSkekassojen
TEl-eldkevastuun katteeksi luettavat
muut sijoitukset kuin erikseen luotto-
vakuutetut lainat ovat yleensd olleet
tdysin katekelpoisia sijoituksia. Ndiden
sijoitusten kokonaismddrd oti vuoden
pddttyessd. 77,4 rnilj. markkaa, mistd
eldkesd5tiiiiden osuus oli 3?,6 milj.
markkaa ja eldkekassojen osuus 3g,B
milj. markkaa. Mainitunlaisella omai-
suudella on eldkesddticiissii katettu n.
22 % TEL-elSkevastuusta ja eldkekas-
soissa 47 % TEL-vakuutusrahastosta.
Luottovakuutusmaksun alaista on mai-
nitusta koko mddrdstd katsottu olevan
vain 1,0 milj. markkaa eli 1,3 /6.

Eldkevakuutusyhtididen ja eldkekas-
sojen toimintaan liittyvdLn ns. taanneh-
tivan eldkevastuun luottovakuutuksen
vastuulla oleva mddrd on kuluneen vuo-
den aikana pi,enentynyt alle kymmenes-
osaan siit5, miksi se arvioitiin vuotta
aikaisemmin, eli 224.000 markaksi.

Eldketurvakeskuksen koko luottova-
kuutuskanta eli se mddrH, joka tyiinte-
kiiliin eldkelain 13 g:n nojalla tehdyin
vakuutussopimuksi,n on Eldketurvakes-

kuksessa luottovakuutettu, oli vuoden
1966 piidttyessd 434 milj. markkaa. Tds-
th mdiir?isti oli 220 milj. markkaa ka-
tettu Eldketurvakeskukselle luovute-
tuilla vastavakuuksilla tai katekelpoi-
sella omaisuudella.

Vuoden 1966 aikana perityt luottova-
kuutusmaksut olivat takaisinlainauk-
sen luottovakuutuksessa keskimddrin
0,9 /o maksun perusteena olleesta net-
tokannasta eli ts. vakuuksien arvolla
vShennetystd Iuottovakuutuskannasta.
Ns. sijoituslainojen luottovakuutukses-
sa mainittu prosenttiluku on L,5 Vo.
Kaikista luottovakuutuksista yhteensd
perityt vakuutusmaksut ovat olleet
keskimddrin I,0 /o nettokannasta. Brut-
tokannasta laskettu vastaava prosentti-
Iuku on 0,5.

Vuoden 1966 aikana on 13 El6ketur-
vakeskuksen luottovakuutuksen ottajaa
asetettu konkurssiin. Luottovakuutuk-
sen vastuulla on ndissd tapauksissa ta-
kaisinlainauksen luottovakuutusten pe-
rusteella n. mk 946.000,- ja sijoituslai-
nan luottovakuutusten perusteella n.
mk 301.000,- eli yhteensd mk
1.247.000,-. Mddrd on 0,5 /s vuoden
1966 alussa olleesta lainojen luottova-
kuutuskannasta.

Luottovakuutuksen vakuutusrahasto
oli vuoden 1966 piiiittyessd 10,8 milj.
markkaa. Varoista on noin kolmannes
sijoitettu arvopapereihin ja l6hes puo-
1et annettu lainaksi ldhinnii rakennus-
tarkoituksiin. Uuden sijoitusohjelman
mukaisesti tullaan lainanantoa niille
piireille, joista varat ldhinnii ovat ker-
tyneet, entisestd jonkin verran listiii-
mddn.
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MARTTI LEHTINEN

Rakennusty6l5isten lenveyslulkirnus
Tulokset

Rakennustyrintekijiiin terveystutkimus-
ta selostettiin lehdessdmme tuoreeltaan
viime vuoden toisessa numerossa. Tut-
kimuksen lSd,ketieteelliset tulokset on

% tapauksista

100

50

sen jdlkeen selvitetty, ja seuraavassa
niistd esitetddn luvattu yksityiskohtai-
nen yhteenveto.

70

Kuvio 1

OMASTA MIELESTAAN
TAYSIN TERVEET

81

70

4t 48

18

s 19 20 -29 30 -39 40-49 50-59 = 60
nkd vuosissa

1B

0



TYOMAATUTKIMUS

I(yselylomakkeen kysymykseen "Tun-
netteko itsenne terveeksi?" mytintdvdsti
vastanneiden suhteellinen meera on esi-
tetty kuviossa 1. Alle 40-vuotiaista
tydntekijciistd yli 70 9L piti itseddn
tdysin terveend, 40-59-vuotiaista
vain vajaat 50 %, ja yli 60-vuotiaista
15 %,. Ilyselylomakkeessa pyydet-
tiin tietoja mm. vatsahaavan, keuhko-
tuberkuloosin ja keuhkoastman esiin-

Kuvio 2

Tapausten prosentuaalinen
mddrd

10

7.9 %

tymisestd tutkittavilla henkiltiillii. Ku-
viossa 2 on esitetty ndiden sairauk-
sien esiintymistiheys aineistossa. Huo-
mio kiintyy siihen, ettd 6 % tutki-
tuista ilmoitti sairastaneensa keuhko-
tuberkuloosin. Vatsahaava oli ldhes yhtd
yleinen sairaus. Kyselylomakkeen avul-
la pyrittiin selvittdmddn mytis selkS-
vaivojen osuutta tytikyvyttiimyyttd
aiheuttavana tekijdnii. Huomioon otet-
tiin vain ne tapaukset, joissa selkdvai-
voja oli esiintynyt kolmen viimeisen

Ikdryhmd < 39 v

,, >40v

3.7 %
2.9%

Vatsahaava

N
40.0%

5 4.7 %

2.2%

Keuhkotuberkuloosi Astma

Keuhkotuberkuloosin, keuhkoastman j a
esiintymistiheys anamnestisten tietojen

0

vatsahaavan
perusteella
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vuoden aikana ja joissa ne olivat aiheut-
taneet vdhintddn viikon kestdvdn tyiistii
poissaolon. Tdllaisia ajankohtaisia ja
selvdd tytikyvyttcimyyttd aiheuttaneita
selkdvaivoja poteneita henkiltjitii oli 55.
Kuvio 3 osoittaa ndiden tapauksien ik6-
jakautuman.

Tyiimaatutkimuksen yhteydessd sai-
raanhoitaja haastatteli jokaista tutkit-
tavaa. Haastattelu kosketteli hengitys-
elinsairauksien oireita, kuten yskdd ja
ysktisten esiintymistd, tupakointitapoja
sekd tytiskentelyd hengityselimid Srsyt-
tdvissd tytiolosuhteissa. I(hytetty loma-
ke oli laadittu englantilaisen esikuvan
mukaan ja sitd on kdytetty kansainvdli-
sesti ennen kaikkea pitktillisen keuhko-
putkentulehduksen eli kroonisen bron-
kiitin yleisyytti selvittdvissd tutkimuk-
sissa. Kuviot 4 ja 5 esittdv6t yskii- ja

rl tapauksista

30

20

10

ysktisoireiden sekd kroonisen bronkiitin
esiintymistS alle 40 vuotta vanhoilla ja
40 vuotta tdyttdneillh tytintekijtjillli. Ra-
kennusammattimiehet, asentajat ja nii-
hin verrattavissa olevat tytintekijiit
sekd sekatycimiehet eivdt selvdsti eron-
neet toisistaan hengityselinten oireiden
esiintymistiheyden suhteen.

Tytimaatutkimuksen yhteydessd otet-
tiin kaikilta tutkittavilta verindyte,
josta mhdritettiin laskeuma eli "senk-
ka", veren hemoglobiinipitoisuus sekd
kolesterolipitoisuus. Virtsandytteistd
tutkittiin valkuainen ja sokerin esiin-
tyminen. Mike[ ndmd laboratoriotutki-
mukset osoittivat sairauteen viittaavia
arvoja, ao. henkiltjt kutsuttiin liiiikiirin-
tarkastukseen. Mainittakoon, ettd mer-
kitsevdksi katsottua laskeuman nou-
sua (yli 20 mm) esiintyi 6,4 %:ssa ja

Kuvio 3

TAPAUKSET, JOISSA SELKAVAIVAT OVAT AIHEUTTANEET
VAHINTAAN VIIKON TYoKYVYTToMYYDEN

VIIMEISEN KOLMEN VUODEN AIKANA

4

2A 12

14

= 19 20 -29 30 -39 40- 49 50- s9 = 60
Ikd vuosi,s,sa

5

o

0

20



40

30

20

10

% tapauksista Kuvio 4

18

S 39 vuotta

merkittdvdksi katsottua verenvdhyyttd
eli anemiaa (hgb alle 12,0 9/100 ml)
5,5 /6:ssa tutkituista. Yhdellb henkiltjlld
todettiin virtsassa sokeria; jiilkitarkas-
tus osoitti, ettii hiin sairasti sokeritautia.

Tyiimaatutkimukseen kuului lisiiksi
verenpaineen mittaus, sydinfilmin eli
elektrocardiogramman ottaminen sekd
pienoisrtjntgenkuvaus. Kaikki tytinteki-
jtit, joilla niissd. tutkimuksissa esiintyi

% tapauksista

30

41

21
10

35

> 40 vuotta

61 lS,iN
ffiK{{aaq

YSKA

Ysk6, aste 1 tai 2

.,,' ,,

4z

0

20

0

Kuvio 5

YSK6S JA "CHRONIC BRONCHITIS''-YHDISTELMA

IN\ Ysktis, aste 1 tai 2

*
Gl "Chronic Bronchitis" (Higgins)

46

25

I

S 39 vuotta > 40 vuotta

7

21

sairausmuutoksia, kutsuttiin ISSkdrin-
tarkastukseen samoin kuin kaikki ne,
joilla rdntgenkuvauksessa ilmeni nor-
maalista poikkeavaa.

LAAKARINTAN,KASTUS
Verenkiertoelimisttin taudit
Kohonnut verenpaine
Tytimaalla suoritetussa verenpainemit-
tauksessa todettiin normaalia korkeam-



Taulukko 1

Diastolinen verenpaine aineistossa tytimaatutkimuksen yhteydessd suoritetun mit-
tauksen mukaan.

Diastolinen Ikii < 39 v.verenpaile Luku-
-ro'Hg -aaia %

Ikii >40 v
Luku-
miidrd

Yhteensl
Luku-
mHdr6/o %

< 100
105
110> 110

183
37
31
25

100
2l
30
39

283
58
61
64

60,7
12,4
13, 1

13,8

65,3
13,4
It,2

9,1

52,6
11,1
15,8
20,5

276 100,0 190 100,0 466 100,0

pia diastolisen paineen arvoja (yli 100
mmHg) alle 40-vuotiaiden ikdryhmdssd
noin kolmanneksella ja yli 40-vuo-
tiaiden ryhmdssd. ldhes puolella (tau-
lukko 1). Tutkimusolosuhteita voidaan
pitdd tavallisesta poikkeavina, koska
mittaus suoritettiin tytiaikana ja suo-
raan tytinsd ddrestd saapuville tytinteki-
jtiille. Merkittiiviisti kohonneina diasto-
lisen paineen arvoina pidettiin yli 110
mmHg:n ylitttivid lukemia. Kaikkiaan
64 tytintekijdltii todettiin tdmdn rajan
ylitt5Lvd verenpaine. Heistd saapui jdlki-
tarkastukseen 60 henkiltid, joista vain
20:llii todettiin kontrollimittauksessa
110 mmHg:n ylittdvii diastolinen paine.
NeljiillS henkiltjll?i niist5, joilla oli ko-
honnut verenpaine, oli vasemman kam-
mion hypertrofiaan viittaavia muutok-
sia syddnfilmissd. Kahdeksan henkiltid
oli ennestddn tietoisia kohonneesta ve-
renpaineestaan. Tyiikykyisyyteen ei ko-
honnut verenpaine ollut olennaisesti
vaikuttanut. Kliinisen tutkimuksen tu-
lokset huomioon ottaen katsottiin
aineistossa olevan kaikkiaan 25 tytin-
tekijdii, jotka verenpainetautinsa vuoksi
ovat jatkuvan hoidon ja kontrollin tar-
peessa.

Sepelvaltimosairaus
12 tutkitulla henkiltillii todettiin sepel-
valtimosairaus. YhdeksHIIS heistd oli
ollut ilmeinen sepelvaltimotukos ja kol-
mella esiintyi rasitusten yhteydessd
rintakipua tyypillisend syddnkouristus-
eli angina pectoris-kohtauksena. Sepel-
valtimotukospotilaista vain neljii o1i
ennestddn tietoinen sairaudestaan. Vii-
delld. sepelvaltimotukospotilaalla samoin
kuin kaikilla angina pectoris-oireista
kdrsivillti ei ollut ennen suoritettua tut-
kimusta tietoa sairautensa luonteesta.
Sepelvaltimosairauden toteaminen pe-
rustui pddasiassa syddnfilmissd esiinty-
neisiin muutoksiin sekd tutkittavien
kertomiin ruumiillisiin rasituksiin liit-
tyviin kipuoireisiin. Mainittujen 12 se-
pelvaltimopotilaan lisdksi todettiin
eriiiillii 35-vuotaalla miehellS huomatta-
van suuret vaikeaan sepelvaltimosai-
rauteen viittaavat syddnfilmimuutokset.
Mytihemmissd Yliopistollisen keskussai-
raalan suorittamissa tutkimuksissa hd-
net todettiin muuten tdysin oireetto-
maksi, muutosten katsottiin johtuvan
sepelvaltimoiden synnynndisestd raken-
teellisesta poikkeavuudesta. Sepelvalti-
mosairaiden ryhmd ei tupakoimistapo-
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jen suhteen poikennut muusta aineis-
tosta. Mytiskdiin siinii ei veren koleste-
rolipitoisuuteen ndhden esiintynyt eroa
muuhun aineistoon verrattaessa, oh-
mattiryhmitys oli mytis sama kuin
muussa aineistossa.

LiippEviat
Ldhinnd. pienoiskuvauksessa todetun
syddmen koon ja muodon muutosten
perusteella liiydettiin kaksi syddnldp-
pdvikaa sairastavaa henkiltid, vain toi-
sella heistd oli sairaudestaan selviS sy-
ddmen toimintaan kohdistuvia haittoja.
Tutkimuksessa ei todettu ainoatakaan
synnynndistd tai hankittua syddnldppd-
vikaa sairastavaa henkiltiH, jolla kirur-
ginen leikkaushoito olisi saattanut tulla
kysymykseen.

Rytmihiiiritit
Kahdella henkiltilld tyiimaatutkimuksen
yhteydessd todettiin syddnfilmin avulla
merkittdvd syddmen rytmihdiriti ns.
eteislepatus. Mytihemmissd kontrollitut-
kimuksissa kummallakin heisti rytmi-
hiiiriti oli sdilynyt muuttumattomana.
Toisella heistd syddmen lyiintitiheys

levossa oli jatkuvasti 125 kertaa minuu-
tissa, toisella noin 100 kertaa minuu-
tissa. Kumpikaan mainituista henki-
liiistd ei ollut ollut lddkHrin hoidossa
viastaan. Kuvatunlainen rytmihdirici,
jossa syddmen ly6ntitiheys pysyy jat-
kuvasti korkeana, on syddmen tytisken-
telyn ja verenkierron kannalta erittdin
epdedullinen, se on yleensi korjatta-
vissa sdhkriiselld. rytminsiirrolla. Mo-
lemmat potilaat otettiin Yliopistollisen
keskussairaalan hoitoon.

Yhdellii tutkituista esiintyi alaraajo-
jen valtimoverenkierron hiiiriciistii joh-
tuvaa katkokdyntid. Tdlle oireelle tun-
nusomaisia ovat kdvellessd ilmenevdt
pohjekivut, jotka pakottavat potilaan
aina lyhyen kdvelyn jdlkeen pysdhty-
mddn.

Suuri osa todetuista verenkiertoelin-
ten sairauksista oli aikaisemmin diag-
nostisoimattomia (taulukko 2). Yleensd
tutkituilla syddnpotilailla syddmen toi-
mintakyky oli verraten hyvin shilynyt
ja vain osalla heistS esiintyi ruumiillis-
ten ponnistusten yhteydessd tyiintekoa
selvdsti haittaavia oireita, ldhinnd rinta-
kipua ja hengenahdistusta.

Taulukko 2

Ennen diagnostisoimattomat tapaukset eri verenkiertoelinsairauksien ryhmissd
sekd sairauden vaikutus tydkykyyn.

Sairauden laatu Luku-
mddrd

Sairautta
ei enaen
diagnos-
tisoitu

Tytikyky
alentunut

Hypertonia
Angina pectoris
Infarctus cordis
Rytmihiiirici
Syddnldppiivika
Claudicatio intermittens

0
2
4
1

1

1

L7
3
5
2
1

0

25
3
I
2
2
1

1Z



Hengityselinten sairaudet

Pienoiskuvauksessa todettiin 427:.sta
tutkitusta tytintekij iistii 61 :llii sairaus-
muutoksia, jotka on esitetty taulu-
kossa 3. Yleensd kysymyksessd oli van-
hojen parantuneiden keuhkotulehdus-
ten aiheuttamat arpimuutokset. YhdeIId
tutkituista, 40-vuotiaalla rakennusmie-
helld, todettiin aktiivinen keuhkotuber-
kuloosi, jonka vuoksi hdn joutui heti
tuberkuloosiparantolan potilaaksi. Mai-
nittakoon, ettd hdn oli vuotta aikaisem-
min osallistunut kotipaikkakunnallaan
jiirjestettyyn pienoiskuvaukseen. TaI-
Itjin hdnet oli todettu terveeksi, jotenka
nyt oli kysymyksessd aivan tuore tauti-
tapaus. Yksi tutkituista oli hiljattain
ollut tuberkuloosiparantolan potilaana
keuhkotaudin vuoksi. Hdn kiiytti edel-
leenkin tuberkuloosiltiiikkeitii. Hdnellii
riintgenologiset keuhkomuutokset olivat
jo arpeutuneet. Todettujen tuberku-
loositapausten mddrdd voidaan pitiiii
verraten pienen6. Kaikkiaan 466 tutki-
tusta yhdelld oli tuore, aktiivi keuhko-
tuberkuloosi ja yksi oli parhaillaan tu-
berkuloosin vuoksi lSdkehoidossa. YI-
liittiiviin korkea o1i sen sijaan kysely-
lomakkeen tietojen mukaan aikaisem-

min keuhkotuberkuloosia sairastaneiden
mddrd, 28 mainituista 466:sta.

Hengityselinsairauksien oireita kos-
kettelevan haastattelun tuloksena to-
dettiin 15 tytintekijdn sairastavan sel-
vaa kroonista bronkiittia eli pitkdllistii
keuhkoputkentulehdusta.

Aineenvaihdunta- ja umpieritys-
sairaudet

Sokeritautipotilaita ltiytyi tutkittujen
joukosta kolme. Yhdellii heistd esiintyi
tyiimaatarkastuksessa virtsassa sokeria.
LHdkdrintarkastukseen kutsuttuna ker-
toi hdn olleensa v. 1960 ajokorttitarkas-
tuksessa; tiilltiin o1i havaittu virtsanHyt-
teissd sokeria, mutta hdn ei kuitenkaan
mennyt ehdotettuihin jatkotutkimuk-
siin, joten sokeritauti oli jatkunut hoi-
tamattomana ainakin viiden vuoden
ajan. Parin viime vuoden aikana hdn oli
laihtunut 12 kiloa ja kdrsi vdsymykses-
td ja janotuksesta. Hdnet liihetettiin
sisdtautiklinikkaan sokeritaudin hoidon
aloittamiseksi. Kahdella tytintekijSllii
oli lievd ruokajHrjestykselld tai lddke-
hoidolla tasapainossa pysyvd sokeri-
tauti.

Pienoiskuvauksessa todettiin yhdelld

Taulukko 3

Kuudellakymmenelldyhdelld 427:std kuvatusta tytintekijdstd todetut riintgenolo-
giset keuhkoltiydtikset.

Lciyd,tis Tapausten
lukumddrd % tutkituista

Aktiivi keuhkotuberkuloosi
Arpiltiydiis
Pleurakamara
Emfyseema . .

Bronkiektasia (?)
Kalkkia

1

28
,o

I

1

15

0,2
6,6
6,8
Lr7
0,2

%
%
%
%
%

L+

3,5



henkiltillii rintalastan takainen struuma.
Hdn kdvi Yliopistollisen keskussairaa-
Ian poliklinikan tutkimuksessa, hoito-
toimenpiteisiin ei ltiydtis johtanut.

Varsin monien sairauksien yhdistelmd
todettiin eriiSllii 64-vuotiaalla raken-
nustyiimiehelld. Hdnelli oli kilpirauha-
sen ylitoimintaan johtanut kyhmyinen
myrkkystruuma, korkea verenpaine ja
selvid. vatsaoireita antava, ilmeisesti
vuotanut ja anemiaa aiheuttanut poh-
jukaissuolihaava.

Veritaudit
Suoritetut veritutkimukset osoittivat 24
tytintekijiin hemoglobiiniarvojen olevan
normaalirajan alapuolella. Heistd kah-
della oli jo varsin huomattava veren-
vdhyys. Heistd toinen, 56-vuotias mies,
oli aikaisemmin kdrsinyt vatsavaivoista.
Suoritetussa mahar<intgentutkimukses-
sa ei vatsahaavaa kuitenkaan todettu.
Anemia osoittautui raudan puutostilan
aiheuttamaksi. Ko. henkiki kieltiiytyi
ehdotetusta sairaalatutkimuksesta. Hdn
sai ldrHkkeeksi rautatabletteja ja kdvi
tydeldkekassan poliklinikalla sddnntjlli-
sesti verikontrolleissa. Rautahoidon an-
siosta veriarvot tulivat normaaleiksi.
Kysymyksessd saattoi olla joko aikai-
semmin vuotaneen, mutta nyt jo pa-
rantuneen vatsahaavan seurauksena tai
vdhitellen itsestddn syntynyt raudan
puutostila. Toisella anemiapotilaalla oli
tuore vuotava vatsahaava.

Ruoansulatuselinsairaudet

Neljdll6 tytintekijiilld oli rdntgenologi-
sesti todettava ja parhaillaan oireita an-
tava vatsahaava. Heistd yhdelld, 64-
vuotiaalla rakennustydmiehelld, oli vuo-

tava pohjukaissuolihaava, hemoglobii-
ni oli laskenut 7,7 B/1. Hiinet passitet-
tiin pdivystystapauksena sisdtautisai-
raalaan, jossa tila saatiin vdhitellen pa-
rantumaan.

Muut sairaudet

Erds tytintekijd ldhetettiin korkean las-
keuman, 66 mm,/t vuoksi sisdtautipoli-
klinikan tutkimuksiin, sielld hdnelld to-
dettiin selkdrankareuma. Yhdelle tycin-
tekijdlle oli sotavamman seurauksena
v. 1941 tehty vasemman reiden ampu-
taatio. Kahdella tycjntekijtilld todettiin
pienoisriintgenkuvauksen yhteydessd
rintanikaman murtuman j5lkitila. Kos-
ka jdrjestelmdllisten tuki- ja liikunta-
elinten tutkimusta ei suoritettu, ei eri-
laisten selk6- ja nivelsairauksien esiin*
tymistiheyttd aineistossa tiedetS. Ky-
selylomakkeen mukaan 55 tytintekijiiri
466:sta oli viimeisen kolmen vuoden
aikana joutunut olemaan vdhinthHn vii-
kon poissa tytistd selkdvaivojen takia.
Yhdelld tutkitulla oli kaularangan kor-
keudella sijaitsevan tuntemattomasta
syystd johtuvan selkdydinvaurion seu-
rauksena kehittynyt huomattava raajo-
jen lihaksiston surkastuminen. Yksi tut-
kituista oli ilmeinen alkoholisti, hiinellii
todettu lievd anemia saattoi olla puut-
teellisesta ravinnosta johtuva.

Suoritetun tutkimuksen kiiyttinntilli-
send seurauksena neljb tytintekijiiii jou-
tui vSlittiimisti sairaalahoitoon. Heistd
yhdelld oli tuore, aktiivi keuhkotuber-
kuloosi, yhdeltii hoitamaton, jo viisi
vuotta sitten todettu sokeritauti, yhdel-
Id vuotava pohjukaissuolihaava ja yh-
delld myrkkystruuma, verenpainetauti
ja vuotava pohjukaissuolihaava. Kym-
menen henkilijd, heidiin joukossaan mm.
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aikaisemmin mainitut rytmihdiricipoti-
laat, suositeltiin eri sairaaloiden poli-
klinikoille. Suuri osa liiiikhrin tarkas-
tukseen saapuneista potilaista sai eri-
laisia ohjeita, neuvoja ja liiSkemiiiiriiyk-
sid sairauksiensa vuoksi ja tarvittaessa
heidiit opastettiin jatkohoitoon esim.
aluelSdkdrin tai jonkun erikoislddkdrin
luo. Taulukossa 4 on ldhinnd otettu mu-
kaan pdSasiassa vain sisdtautien alaan
kuuluvat, merkittdviksi katsottavat sai-
raudet. Tilastojen ulkopuolelle on j5-
tettu esim. sellaiset lyhytaikaiset sai-
raudet kuin vilustumistaudit, ylempien
hengityselinten tulehdukset, samoin
myiiskin esim. toiminnalliset syddn- ja
vatsaoireet, perdpukamat, suonikohjut
ja tuki- ja liikuntaelinten monet de-
generatiiviset sairaustilat. Kaikille tut-
kimukseen osallistuneille ty6ntekijtiille
liihetettiin kirjeitse tieto tutkimustulok-
sista, jotta he voisivat kHyttdii niiitii hy-
vdkseen terveyttddn hoitaessaan.

TULOSTEN TARKASTELUA

Tutkimuksen tuloksia arvosteltaessa on
pidettiivd mielessd, ettd se suoritettiin
tytimaalla parhaillaan rakennustytissd
olevien ja tytikykyisiksi katsottujen
tytintekijdin keskuudessa. Talonraken-
nusalan tytin Iuonteen huomioon ottaen
voidaan pitdd selvdnd, ettd tSllaiselta
tytimaalta ovat karsiutuneet pois jo sel-
laiset sairaat henkiliit, joilla esim.
keuhko- tai sydansairauden vuoksi
ruumiillinen suorituskyky on huomat-
tavasti alentunut. Tutkituilla, tyiissd
olevilla henkiltiilii todettiin paljon eri-
Iaisia sairauksia; yleispiirteeni voidaan
kuitenkin mainita, ettd ko. sairaudet
aiheuttivat verraten vdhdn tytjkykyii
haittaavia oireita, tai sairaat henkiltjt
olivat tottuneet niihin tai kdyneet vd-
linpitiimdtttimiksi niiden oireille.

Tutkimus suoritettiin Helsingin ja sen
ldhiympdristtin kolmella talonrakennus-

Taulukko 4

Yhteenveto tutkitussa aineistossa todetuista sairauksista

Sepelvaltimosairaus
Verenpainetauti
Periferiset valtimosairaudet
Liippiiviat
Rytmihiiiritit
Aktiivi keuhkotbc.
Anamnesissa keuhkotbc.
Krooninen bronkiitti
Anamnesissa keuhkoastma
Aktiivi vatsahaava
Anamnesissa vatsahaava ... .

Sokeritauti
Kilpirauhasen ylitoiminta
Anemia Hb. 11.9 9/6 tai alle
Anemia Hb. alle 9.0 g%
Aktiivi selkdrankareuma . .

Selkiiydinperdinen lihasatrofia

15

L2
25

1

2
2
2

28

3
1

24
2
1

1

13
4

27

2,58
5,36
0,21
0,43
0,43
0,43
6,01
3,22
2,79
0,86
5,79
0,64
0,2L
5,15
0,43
0,21
0,21
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tytimaalla. Sen voitaneen leihinnd kat-
soa antavan tietoja Eteld-Suomen ja Id-
hinnd Helsingin seudun talonrakennus-
alan tyiintekijdin terveydentilasta. Tut-
kittua aineistoa ei voida pittiii riittdviin
suurena ja edustavana naytteend, jotta
siitii voitaisiin tehdii johtopiiiittiksid
muilla rakennusaloilla tai maan muissa
osissa toimivien rakennustydntekijiiin
terveydentilasta. Tytintekijiiin suhtau-
tuminen oli yleensd erittdin mytintei-
nen. Tutkimuksen suorittaminen tyci-
aikana tytimaan yhteydessd on varmasti
vaikuttanut edullisesti osanottoprosent-
tiin. Toisaalta ndin jdrjestetyllii tutki-
muksella on omat rajoituksensa. Tutki-
mus joudutaan suorittamaan nopeasti ja
usein olosuhteissa, jotka poikkeavat ta-
vanomaisista.

Tutkimuksen antamien kokemusten
mukaan on verraten yksinkertaista suo-
rittaa rajoitetuin ohjelmin terveystar-
kastus joukkotutkimuksena tyiimaalla.
Sen sijaan on erittdin suurittjistd selvi-
telld ndin saatuja tutkimuksen tuloksia.
Jdlkitarkastukseen kutsuttujen mddrd,
etenkin 40 vuotta vanhempien tydn-
tekijdiden joukossa, oli huomattavan
suuri. Lddkdrintarkastus useimmissa
tapauksissa edellytti edelleen erilaisia
lisdtutkimuksia, hoitotoimenpiteitI tai
-tutkimukseen ldhettiimistii. Sairaiksi
todettujen henkildiden kohdalla tutki-
muksen suorittaja joutuu ottamaan
mytis kantaa ao:n tytikykyisyyteen,
esim. voiko tytintekijii edelleen jatkaa
entistd tytitddn, onko hdnen siirryttdvd
uuteen, ansiotasoltaan mahdollisesti
heikompaan tytihiin tai jiidtiivii sairas-
lomalle tai eldkkeelle. Erikoisvaikeu-
tena rakennusalalla jdlkitarkastuksia
ajatellen on tytjvoiman suuri liikkuvuus

ja tiettyjen tytivaiheiden lyhytaikaisuus.
Suoritettu terveystutkimus osoittaa,

ettb rakennusalalla tyiiskentelevien ty6-
kykyisten miesten keskuudessa esiintyy
huomattavassa mddrin erilaisia merkit-
tdvid sairauksia, joiden, vaikka ne eivdt
ehkb tutkimushetkelld antaisikaan sel-
viii tyiikykyb haittaavia oireita, voidaan
olettaa koituvan ajanmittaan haitaksi
ao:n terveydentilalle ja tyiikyvylle ja
saattavat esim. mytjhemmin aiheuttaa
tytintekijiin eldkkeelle siirtymisen. Ve-
renkiertoelinsairauksien joukossa suu-
rimmat ryhmdt muodostivat sepelvalti-
mo- ja verenpainepotilaat. Sepelvalti-
mo- ja verenpainepotilaita voitaneen
pitdd suuren riskin omaavana ryhmand,
jos ajatellaan ennustetta tytikyvyn ja
elinidn suhteen.

Keuhkosairauksien kohdalla kiintyy
huomio erityisesti aikaisemmin keuhko-
tuberkuloosia sairastaneiden tytinteki-
jiiin ryhmiiiin (28 /,). Vaikkakin uusi,
aktiivivaiheessa oleva keuhkotauti to-
dettiin vain yhdellii tytintekij?i11d, voi-
daan em. entisten tuberkuloosipotilai-
den mddrdd pitdd varsin korkeana. Tau-
din uudelleen aktivoituminen, varsinkin
jos aikaisempi tuberkuloosilddkehoito
on jiidnyt puutteellisesksi, on usein
mahdollista. Niiin runsaasti vanhoja tu-
berkuloosipotilaita sisdltdvdn tytin-
tekijdryhmdn sddnntillisid pienoisku-
vauksia voidaan sen vuoksi pitdii erit-
tdin aiheellisina.

Selvdd, verraten vaikea-asteista kroo-
nista bronkiittia esiintyi 15 tytinteki-
jHIld. Rakennusalan tytiolosuhteet huo-
mioon ottaen heiddn tyiiskentelynsd
jatkamista rakennusalalla ei voida pitdd
taudin kehitystti ajatellen suotavana.

Tutkimusaineistossa vatsahaava osoit-
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tautui varsin yleiseksi (27 tytintekijdd).
Vaikkakin tdmd. tauti harvoin aiheuttaa
yhtdjaksoisesti pikiiaikaista esim. tyti-
eldkkeeseen oikeuttavaa tytikyvyttci-
myyttd, on se helposti uusiutuvana ja
toisinaan vaarallisiin lisdsairauksiin,
kuten verenvuotoihin, johtavana huo-
mattava tyiikyvytttimyyden aiheuttaja.
Selkdvaivojen osuus ainakin lyhyt-
aikaista tytikyvytttimyyttd aiheuttavana
tekijdnii kiivi tutkimuksessa selvdsti
iImi.

YHTEENVETO

Suoritettu tutkimus antaa ldpileikkauk-
sen tapaisen kuvan kolmen rakennus-
tycimaan tytintekijiikunnan terveyden-
tilasta tiettynd tutkimusajankohtana.
Se osoittaa selvdsti monien viime aikoi-
na suoritettujen joukkotutkimusten ta-
voin, etth tydssd olevien henkiltjiden
keskuudessa esiintyy runsaasti joko pii-
levid tai selvid oireita antavia erilaisia
sairauksia. Tutkittu aineisto kdsitti pel-
kdstdiin miespuolisia rakennustycinteki-
jdita. Ikdjakautumassa kiinnitti huo-
miota vanhojen ikdryhmien suhteelli-
nen pienuus. Tutkimustulosten mukaan
merkittdvid sairauksia esiintyi runsaasti
yli 40-vuotiaiden ryhmdssd. Osa tode-
tuista sairauksista oli sen laatuisia, ettd
niissd. hoidon avulla tauti voidaan pa-
rantaa tai saada oireettomaksi, esimerk-
kind mainittakoon keuhkotuberkuloosi,
sokeritauti, raudanpuutosanemia, vatsa-
haava, kilpirauhasmyrkytys. Osa oli
luonteeltaan kroonisia, ennusteeltaan
epdvarmoja sairauksia. Niiden kohdalla

ei tiedetd varmuudella, missd mdhrin
hoidon avulla voidaan vaikuttaa taudin
ennusteeseen ja mitenkd jatkuva tyiissd
olo muuntelee taudin kulkua.

Rakennusalan terveystutkimus on
antanut kokemuksia erdiden tutkimus-
menetelmien soveltuvuudesta kiiytettd-
vdksi joukkotutkimuksessa. Sen avulla
on saatu selville tietty mddrd uusia sai-
raustapauksia, joista ao. henkiltjt eivdt
ole olleet tietoisia. Osa ndist[ sairauk-
sista on ollut kiireellistd sairaalahoitoa
vaativia. Ldhinnd kuitenkin tutkimuk-
sen voidaan katsoa kartoittaneen tietyn
alueen talonrakennusalan tytintekiiti-
kunnan terveydentilaa. Se osoittaa, ettd
tdmdn alan tyiintekijdn terveydentilaa
uhkaavat erikoisesti sepelvaltimosai-
raudet, verenpainetauti, keuhkotuber-
kuloosi, krooninen bronkiitti, vatsahaa-
va ja erilaiset selkdsairaudet. Mainittu-
jen sairauksien esiintymistiheyden huo-
mioon ottaen voidaan pitdd aiheellisena,
ettd rakennusalan tytjntekijtiiden ter-
veydentilaa koskevia tutkimuksia jat-
kettaisiin ja heidtin tytinsd laatu ja tyti-
olosuhteet huomioon ottaen heiddn ter-
veydentilansa kontrollointiin kiinnitet-
tdisiin erikoista huomiota.

Tutkimusaineisto hajautuu ammatti-
jakautumaltaan niin pieniin ryhmiin,
ettd vertailuja ndiden eri ammattiryh-
mien viilillii erilaisten sairauksien
esiintymistiheyden suhteen ei voida suo-
rittaa. Samasta syystd ei voida tehdd
johtopiiiittiksid siit5, missd mddrin eri
ammattiryhmien tytiolosuhteiden eroa-
vaisuuksilla on vaikutusta terveyden-
tilaan



El5kelautakunnan
toirninnasta
v. 1966

Vuonna 1966 saapui eldkelautakunnalle
924 valitusasiaa ja saman vuoden aika-
na annettiin piiiitijs 840 asiassa. Vuoden
vaihteessa 1965-1966 oli vireilld. 231
asiaa. N?iistti on sittemmin poistettu
diarista 2 asiaa, joten vuodelta 1965 jiii

229 ratkaisematonta asiaa. Vuoden 1966
lopussa ratkaisemattomia juttuja oli
313. Niiistii oli lausunnolla eldkelaitok-
si.Ila 119. Itdsiteltdvien asioiden luku-
mddrd edelliseen vuoteen verrattuna on
kasvanut 31 prosentilla ja annettujen
pddtiisten mddrd 40 prosentilla.

Annetut piititiikset jakaantuvat rat-
kaisun mukaan seuraavasti:

Hyliityt 539 kpl eli 64,16 c/6

Mycinnetyt 150 ,, ,, L7,86 Va

Palautetut 77 ,, ,, 9,17 /a
Siirretyt 6 ,, ,, 0,7L 7o
Peruutetut 3 ,, ,, 0136 %
Ei aihetta

toimenpiteisiin 10 ,, ,, l,Lg (k
Tutkimatta jiitetyt 55 ,, ,, 6,55 /o
Yhteensd 840 kpl eli 100,00 o/,

Lautakunta on vuonna 1966 pitiinyt 75
kokousta, joista 6 tdysistuntoa.

Saapuneet valitukset, toimitetut lausunnot, valmistetut asiat sekd annetut pdh-
ttikset vuonna 1966.

LukumdArd,
kuukaudessa Valitukset Lausunnot Valmistetut

asiat
PiiAttikset
kk. Ya v.

Tammik.
Helmik.
Maa1isk.
Huhtik.
Toukok.
Kesdk.
Heindk.
E1ok.
Syysk.
Lokak.
Marrask.
Jouluk.

61
73
83
82
78
53

89
78
95

102
69

35
63
60
62

150
108

57
77
73
75
78
76

68
50
27
66

tt2
90

116
56

53
51
67

711
as fros
B9J
431
atlzzz

3l
+s frss

106J
e4)

n4lz6B
50J

74

61

Yhteensd 924 914 830 840
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MUUALLA TUTKITTUA

VanhuuselSkkeel ia waltrrr.rtusrrraksut
ver.otrrksessa 23 trtaassa
Yhdysvallolssa suonitetrrn tutkirnrrksen tuloksia

Yhdysvalloissa suoritetussa vertaile-
vassa tutkimuksessa*) oli ensisijaisena
tarkoituksena saada selville eri maiden
valtionverotuksessaan noudattama kdy-
tdntti siind, katsotaanko eldketulo ve-
rotettavaksi tuloksi ja ovatko eliikejiir-
jestelmdlle suoritettavat vakuutusmak-
sut vdhennyskelpoisia valtionverotuk-
sessa.

Tutkimuksen kohteena olivat Yhdys-
vallat sekd 22 muuta maata, jotka
Australiaa, Israelia, Japania ja Uutta-
Seelantia lukuunottamatta sijaitsevat
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Tutkimuksessa rajoituttiin tarkaste-
lemaan yksinomaan vanhuuseldkkeitd
sekd. vakuutettujen itsensd suorittamia
vakuutusmaksuja. Tutkimuksen koh-
teena olivat sellaiset yleiset eldkejdrjes-
telmdt, joissa palkansaajat ovat muka-
na. Ndin ollen erdistd maista o1i tutki-
muksessa useampiakin kuin yksi eldke-
jdrjestelmd.

:B) Werner Hasenberg: Income-Tax
Treatment of OId-Age Pensions and Contri-
butions Here and Abroad, Social Security
Bulletin 1966/8, ss. 10-18.

Suuressa enemmisttissi tutkituista
maista eldketulo katsotaan verotetta-
vaksi tuloksi sekd eldkejdrjestelmdlle
suoritettavat vakuutusmaksut vdhen-
nyskelpoisiksi verotuksessa. Tutkijan
mukaan poikkeuksen yleisestd s55nntjs-
td muodostavat Australia, Espanja, Is-
rael, Italia, Kanada ja Yhdysvallat.

Australiassa eldketulo ei ole vero-
tettavaa tuloa. Sielld eivdt vakuutetut
itse suorita lainkaan vakuutusmaksuja,
koska Australian avustustyyppiset elSk-
keet rahoitetaan julkisin varoin. Kana-
dassa eldkkeet ovat verotettavaa tuloa.
Ansioihin suhteutettuja eldkkeitd mak-
savalle listieliikejiirjestelmdlle suoritet-
tavat vakuutusmaksut ovat vdhennys-
kelpoisia verotuksessa. Sen sijaan va-
kuutusmaksut, jotka suoritetaan tasa-
suuruisia vanhuuseldkkeitd maksavalle
kansaneldkejiirjestelmiille, eivdt ole vd-
hennyskelpoisia.

Israelissa ja Uudessa-Seelannissa va-
kuutusmaksut eivdt ole vdhennyskel-
poisia, mutta eldketulo katsotaan vero-
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tettavaksi tuloksi. Tdysin pdinvastainen
kuin Israelissa ja Uudessa-Seelannissa
on kdytdntti Espanjassa ja Italiassa,
joissa eldkkeet eivdt ole verotettavaa
tuloa, mutta vakuutusmaksut voidaan
vhhentdd verotuksessa.

Yhdysvallat on tutkituista maista
ainoa, jossa eliikettii ei katsota veron-
alaiseksi tuloksi eikd vakuutusmaksuja
voida vdhentHd verotuksessa.

Suomi ja muut pohjoismaat olivat
tutkimuksessa niiden enemmisttitin
kuuluvien maiden joukossa, joissa eld-
ketulo on verotettavaa tuloa ja vakuu-
tusmaksut vdhennyskelpoisia. T+issd
yhteydessd on kuitenkin huomautetta-
va, ettd tutkimusaineiston kdsittely on
ollut hieman pintapuolista, koska esim.
Suomessa kansaneldkkeet ovat vero-
tuksen ulkopuolella.

KansanelHkelaitoksen yhteydessd toi-
miva Sosiaaliturvan tutkimuslaitos on
julkaissut ennakkotietoja tutkimukses-
ta, joka perustuu kevddllii 1964 koot-
tuun haastatteluaiireistoon ja jonka tar-
koituksena on luoda yleiskuva sairasta-
vuudesta ja lhdkintdpalvelusten kiiyttis-
td Suomessa ennen sairausvakuutuslain
voimaantuloa.

Tutkimuksen yhteydessd haastatel-
tiin n. 6 500 eri puolilla maata asunut-
ta umpimdhkdisesti valittua perhettd.
Tietoja kerdttiin n. 24.000 henkiltistd,
joista n. 17.000 oli 15 vuotta tiiyttiineitd

Edellisen listiksi tutkimuksessa tar-
kasteltiin yleisesti eldkkeensaajien tu-
Ioverotusta. Tiilltiin todettiin, ettd van-
huuselHkkeiden verotuksen poistaminen
toisaalta toisi taloudellista huojennusta
eldkkeensaajille, mutta se ei kuiten-
kaan yksinddn merkitsisi todella teho-
kasta apua niille henkilciille, jotka ovat
eniten taloudellisen tuen tarpeessa.

Eldkkeiden verotuskysymykset tule-
vat tutkimuksen mukaan ldhivuosikym-
menind yhii tdrkeimmiksi seke vero-
tus- ettd elHkepolitiikassa. Tama johtuu
siitd, ettd toisen maailmansodan jdlkeen
on useimmissa maissa tapahtunut huo-
mattavaa lisdysti sekd verotettavan
vdestdn ettd vanhuuselSkkeensaajien
mddrdssd ja eldkkeiden suuruudessa. Ja
on ilmeistd, ettd tdmii kehityssuunta
tulee edelleen jatkumaan.

Sainastavuus ia l5tskint5palveluslen
k5ylt6 Srrorrressa enttell
sairausvakurrtrrsta
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ja loput lapsia. Haastatellut henkilcit
muodostivat Suomen koko vdestdstd,
laitoshoidossa olevia lukuunottamatta,
edustavan ndytteen.

Tutkimuksessa esitetyt sairautta kos-
kevat tiedot perustuvat niihin kdsityk-
siin, joita haastatelluilla henkilciillii oli
omasta terveydentilastaan. Tdten tutki-
muksen yhteydessd todettiin, ettd va-
jaa kolmannes (31,8 %) 15 vuotta tdyt-
tdneistd suomalaisista osoittautui sai-
rastavan jotain pitkdaikaista sairautta
tai pysyvdd vikaa tai vammaa, joka
alensi yleistii tytikykyisyyttd. Sairasta-



vuus oli luonnollisesti yleisempdd van-
hoissa kuin nuorissa ikdryhmissd. 15-
34-vuotiaista sairasti noin joka kymme-
nes ja 55-64-vuotiaista jo useampi
kuin joka toinen tdllaista pitkdaikaista
sairautta. NiiistI sairauksista olivat
yleisimmdt verenkiertoelinten taudit
sekd tuki- ja liikuntaelinten taudit.

Pitkdaikaiset sairaudet eivdt olleet
samoissa ikdryhmissdkddn jakautuneet
vdesttiryhmittdin tasaisesti. Naisilla oli
miehid useammin pitkdaikaisia sairauk-
sia ja maalaiskunnissa asuvilla useam-
min kuin kaupungeissa ja kauppaloissa
asuvilla. Pitkdaikaisen sairauden esiin-
tymistiheys lisiiiintyi myds merkitse-
vHsti siirryttdessd maan eteldosista poh-
joista kohden. Vaikka naiset yleensd
sairastivat useammin kroonisia sairauk-
sia kuin miehet, niin kuitenkin par-
haassa tytiidssS olevat miehet sairasti-
vat samanikdisid kaupunkien miehid
yleisemmin ja samalla yleisemmin kuin
maalaiskuntien naiset.

Vuoden 1964 viiden ensimmdisen
kuukauden aikana oli keskimdhrdinen
haastateltu ollut sairaana - 100 piiivdii
kohti laskien - 4,3 piiivdii ja vuode-
levossa sairauden vuoksi 2,6 p[iviiii.

Yleisimmdksi vuodelevon aiheuttajaksi
osoittautuivat hengityselinten sairau-
det. Tulosten perusteella pdddyttiin ar-
vioon, jonka mukaan 15-64-vuotias
ammatissa toimiva vdest6mme menetti
vuonna 1964 sairauspdivien takia 22,6
miljoonaa arkitycipdivdd.

Maalaiskunnissa kiiytiin Iiidkdrissii
harvemmin kuin kaupungeissa ja kaup-
paloissa ja naiset yleensa useammin
kuin miehet. Myiis sairausvakuutus-
alueittain liidkdriktiyntien tiheys vaih-
teli huomattavasti. Luku oli alhaisin
Pohjois-Suomen sairausvakuutusalueel-
la ja selvdsti korkein Eteld-Suomessa.

Ldiikintdpalvelusten kdytijn riippu-
vuutta tulotasosta ja liiiikdrietdisyydes-
td tarkasteltaessa havaittiin, ettd sel-
vdsti muita edullisemmassa asemassa
olivat ldhellii lHiikdreitd asuvat suuri-
tuloiset ja vastaavasti epdedullisem-
massa asemassa kaukana liidkdristii
asuvat pienituloiset.

Yleensd tutkimuksessa todettiin, ettd
tulojen alentuessa ja ldiikhrietdisyyden
kasvaessa sairastavuus lisddntyi, mutta
lddkintdp,arlvelusten kiiyttti vShe,ntyi ja
sairauksien aiheuttamat taloudelliset
vaikeudet kasvoivat.
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PENTTI AIRAS

ElHkelautakunnassa vineill5 olevan
asian palautlarnisesta

Eldkeasioissa annettavat palautuspdS-
tijkset voidaan jakaa sisdlt6nsS perus-
teella kahteen ryhmHdn; phdtciksiin,
jotka kdsittdvdt asiaratkaisun, ja niihin,
jotka eivdt sisiillii mainittua ratkaisua.
Jdlkimmdisen ryhmdn valtaosa muodos-
tuu phdtciksistd, joissa on kysymys asian
palauttamisesta uuden selvityksen joh-
dosta. Kun valittaja muutoksenhake-
muksessaan esittdd uutta selvitystd, tdtd
ei aina ryhdytii viilittcimiisti tutkimaan,
vaan elhkelaitoksen piidttis poistetaan ja
asia palautetaan kokonaisuudessaan
eldkelaitokselle uudelleen kiisiteltii-
vhksi. Tiitii menettelyd on tycieldkejdr-
jestelmdn muutoksenhakuasioissa kdy-
tetty melko runsaasti. Kun ndmd asiat
lisdksi kdsitelliiiin kiireellisind, valittaja
saa ratkaisun itse pddasiaan suunnil-
leen normaaliajassa.

Asioita palautetaan eldkelaitoksille
mytis silld perusteella, ettd eldkelauta-
kunta katsoo el5kelaitoksen pdiitiistd
antaessaan menetelleen virheellisesti.
Tiihiin ryhmddn kuuluvat lHhinnd ta-

paukset, joissa eldkelaitos ei ole piidt6k-
sessddn lausunut hakijan kaikista vaa-
timuksista. Ndin tapahtuu usein vdhlis-
ten LEL-ansioiden osalta, varsinkin kun
el6ke muuten mycinnetdiin TEL-tytisuh-
teen perusteella. Kuitenkin on syyth
muistaa, ettd eldkeasia kdsitelliiln yh-
delld kertaa molempien eldkelakien pe-
rusteella. Jos virheellisyys ei vaikuta
asian lopputulokseen, palautusta yleen-
sd ei suoriteta, vaan eldkeasia ratkais-
taan suoraan lautakunnassa.

I(iisiteltyjen muutoksenhakemusten
joukossa on mycis esiintynyt tapauksia,
joissa elikelaitos on ratkaissut asian
puutteellisen selvityksen perusteella.
Tdll6 perusteella asia voidaan palauttaa
ja el5kelaitos mddrdtd hankkimaan sel-
vitystS. Asialle on eduksi, jos hankitta-
vaksi mddrdtty selvitys riittdvdsti yksi-
ltiidiiiin. Eld,kelaitokset ovat velvollisia
osoittamaan tiettyii aktiivisuutta oi-
keaan tulokseen pddsemiseksi. Mytis va-
kuutusoikeus on antanut muutamia tdl-
laisia palautuspiiiitiiksiii. Niissd on pois-
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tettu asiassa aikaisemmin annetut rat-
kaisut ja mddrhtty eldkelaitos hankki-
maan lisdselvitystd ja kdsittelemddn
asia tdmdn jblkeen uudelleen.

Kun palautuspddtds sisdltiiii samalla
asiaratkaisun, asianosainen on oikeutet-
tu siitd valittamaan. Tdllaiseen pH,tittik-
seen kuuluu osana valitusosoitus. On
syytd tarkastella eldkelaitoksen asemaa
tdssd yhteydessd. Onko eldkelaitoksen
ensin varmistauduttava siitd, ettei pa-
lautuspddtdkseen ole mSSrdajassa haettu
muutosta, ennen kuin se voi antaa asias-
sa uuden pddttiksen? Jos mydnteisesta
eldkepddttiksestd tehty valitus hyvdksy-
tddn osittain, on hyvin todenndktiistd,
ettd lautakunnan piidttiksestii valite-
taan. Tiilltiin saattaa olla aiheel-
lista varmistua siit5, ettei lautakun-
nan piidttjksestl ole valitettu, var-
sinkin, jos valittaja on toimittanut eld-
kelaitokselle uutta selvitystd, kuten
usein tapahtuu. Jos Iautakunnan pii5ttis
on kokonaisuudessaan valittajalle edul-
linen, tilanne on kielttimiittd hieman
toinen. Kuitenkin tdllaisessakin tapauk-
sessa saatetaan lautakunnan pddtdkses-
td valittaa. Eldkkeenhakija B. valitti
vakuutusoikeuteen, vaikka lautakunnan
pddtiiksessH todettiin hanen tytikyvyttii-
myytensd jatkuvan vuoden. Vakuutus-
oikeus jdtti valituksen tutkimatta, koska
B:Ild ei ollut asiassa oikeudellista etua
valvottavanaan elikkd oikeussuojan tar-
vetta. Erddt valittajat ovat vaatineet,
ettii heidlt on todettava pysyvdsti ty6-
kyvytttimiksi, eldkelaitoksen katsoessa,
ettei tyiikyvyttiimyys kestd. edes vuotta.
Kun lautakunnassa yleensd on pitdy-
dytty lausumaan vain siitdr, kestddktj
tydkyvytt6myys laissa edellytetyn vd-
himmdisajan, saattaa eldkkeenhakija

tdssikin tapauksessa valittaa vakuutus-
oikeudelle. Jos eldkelaitos tiilld viilillii
mytintdd eldkkeen mHhrdajaksi ja tiistii-
kin piidttiksestii nopeasti valitetaaan,
joutuvat molemmat valitusasteet kdsit-
telemddn samaa asiaa.

Kysymys elhkeasian uudelleen kdsit-
telemisestd liittyy ldheisesti TEL:n 21 a
$:n 2 momentin tulkintaan. T6ssdhdn on
eldkelaitokselle annettu oikeus kiisitellii
asia uudelleen aikaisemman pditciksen
estdmdttd, jos on kysymys evdtyn edun
mytintdmisestd tai mydnnetyn edun li-
sddmisestd. Tdmdn asian pohtiminen
johtaa kuitenkin hieman syrjddn otsik-
koaiheesta. Kirjoittajan kdsityksen mu-
kaan valitusmenettely on ensisijainen
ja TEL:n 21 a $:std saa apua, kun eld-
kelaitoksen pddttikseen ei ole mddrd-
ajassa haettu muutosta.

Kun asia valituksen johdosta palau-
tetaan, eldkelaitoksen on kdsiteltdvd se

uudelleen. Missd laajuudessa td,md saa

tapahtua? Katsoisin, ettd ensin on tut-
kittava mitd on palautettu. Vain tiiltii
osalta asia on kdsiteltavi uudelleen.
Thmd riippuu tietenkin palautuspddtdk-
sen sanamuodosta. Jos valittaja vaatii
suurempaa eldkettd kahdella perusteel-
la, esim. mainiten eldkepalkan ja pal-
veluskuukaudet ja asia ratkaistaan vain
palkan osalta, mutta muuten uuden sel-
vityksen johdosta palautetaan, jatkossa
ei saa endd puuttua palkkaan. Tdllainen
osaratkaisu on kuitenkin ephkdytdnntil-
linen, ja niinpb sellaisia on pyritty vdlt-
tdmddn. Uuden selvityksen johdosta
eldkeasia pddsddnnijn mukaan palaute-
taan kokonaisuudessaan, joten kysy-
mykselld on etupddssd teoreettista mie-
Ienkiintoa.

Epdtietoisuutta niiyttii6 vallitsevan
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sen kysymyksen suhteen, voiko eld-
kelaitos kdsitellessddn palautettua
asiaa pddtyd muutoksenhakijalle huo-
nompaan lopputulokseen. Oikeuskdy-
tdnntjssd yleensd vield noudatetaan re-
formatio in pejus-sddnttid, vai.kka useat
tutkijat ovat tiistii esittdneet eridvid
mielipiteitii. Sanottu sddnttj tarkoittaa
sitd, ettei asiaa saa ratkaista muutok-
senhakijan vahingoksi. Mytis tytieldke-
jdrjestelmdssd tiitti shiintiiii on nouda-
tettu ainakin tdhdn asti. Vastausta et-
sittdessd on syytd vield kiinnittdd huo-
miota kahteen seikkaan. Onko asian pa-
lautuksen jdlkeinen kdsittely uutta vai
aikaisemman kdsittelyn jatkoa? Voi-
daanko katsoa, ettd mydnteinen eldke-
piidtcis saa oikeusvoimavaikutuksia.
Katson palautuksen jdlkeisen kdsittelyn
olevan samaa menettelyd kuin ennen

palauttamistakin tapahtunut kdsittely.
Mitd oikeusvoimaan tulee, niin jos kat-
sottaisiin, etteivdt mytinteiset pdiitcikset
saa oikeusvoimaa, eldkelaitoksilla olisi
oikeus muuttaa jopa lainvoiman saanei-
ta omia piiiittiksiddn eldkkeen saajan
vahingoksi. Ndin on tapaturmavakuu-
tussysteemissd. katsottu voitavan tehdii.
Tytiel?ikejdrjestelmdssd estHnee TEL:n
21 a $ tdmdn. Eldkelaitos voi muuttaa
Iainvoimaista pdiitdst65n ainoastaan
elbkkeen saajan tai hakijan eduksi.

Edellii esitetyn perusteella olen sitd
mieltd, ettei elSkelaitos, jatkaessaan pa-
Iautetun asian kdsittelyd, saa pddtyd
muutoksenhakijalle huonompaan loppu-
tulokseen. Korostan kuitenkin, ettti
tdmd on kirjoittajan ndkemys asiasta ja
mydnndn, ettd toinenkin kanta on pe-
tevdsti perusteltavissa.
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Uusi
osastopSEllikko
Eldketurvakeskuksen vakuutusteknilli-
sen osaston ptiiilliktiksi on valittu fil.
maisteri Jouko Sirkesalo. Hdn ot-
taa tehtdvdnsd vastaan kesdkuun 1.

pdivdnd.

Lakiiulkaisut
Eldketurvakeskus on valmistanut uuden
painoksen tytieldkelainsddddnntjn kdsit-
td,vdstd julkaisustaan "Tydeldkelainsdd-
ddntd". Vastaava ruotsinkielinen jul-
kaisu valmistuu jakeluun lShiaikoina'

Parhaillaan on valmisteltavana myds
suppeampi kokoelma tytieldkelainsdd-
ddnttid, joka kiisittiid laajemman pai-
noksen A- ja B-osastot. Se on ldhinn5
tarkoitettu sellaisille henkiliiille, jotka
tarvitsevat tietoja tytielSkelainsdddhn-
ntin pddkohdista, mutta joiden ei tar-
vitse tuntea toimeenpanomhdrdysten
yksityiskohtia. Tete suppeaa laitosta,
jonka nimi on "Tycieldkelait", voidaan
tilata Eldketurvakeskuksesta joko kir-
jallisesti tai puhelimitse (64 25 ll /
postittamo). Koska painosmddr[ on ra-
joitettu, pyydetddn tilauksen yhteydessd
ilmoittamaan, mille piireitlle julkaisua
halutaan jakaa.

Uusia yleiskinieilEi
Yleiskirje n:o 23/66 koski maksuiuot-
tovakuutuksen n:o 4 vakuutusmaksujen
tarkistusta. Kirje jaettiin TEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittaville vakuu-
tusyhtitiille ja eldkekassoille.

Yleiskirje n:o 24/66 koski valtion
eldkelain yhteydessA siiiidettyjii TEL:n
muutoksia. Jakelu suoritettiin kaikille
tytieliikelaitoksille.

Yleiskirje n:o 25/66 sisdlsi muutok-
sen tytisuhdekortin tdyttdmisohjeisiin.
Kirje jaettiin tycieldkelaitoksille.

Yleiskirje 26166 koski vastuunjako-
perusteita vuodelle 1966. Kirje jaettiin
kaikille tyiieliikelaitoksille.

Yleiskirje n:o l/67 kiisitteli tyiieliike-
turvaa koskevien tiedustelukorttien ja-
kamista. Kirje jaettiin kaikille tytielii-
kelaitoksille.

Yleiskirje n'.o 2/67 koski luottova-
kuutusta varten annettavia tietoja,
luottovakuutuksen hakemisen mddrdai-
kaa eraissd tapauksissa sekd vakuutus-
kirjan palauttamista lakanneesta luot-
tovakuutuksesta. Jakelu tapahtui TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
Iaitoksille.

Yleiskirje n:o 3/67 koski valtion eld-
kelain yhteydessd siiiidettyjii TEL:n
muutoksia. Kirje jaettiin kaikille ty<i-
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 4/67 kiisitteli tytjeliike-
ratkaisuja koskevaa tietoliikettii. Kirje
jaettiin kaikille tytieldkelakien mukais-
ta toimintaa harjoittaville eldkelaitok-
sille.

Yleiskirje n:o 5/67 koski neljdnnes-
vuositietoja eldkkeensaajista. Jakelu
tapahtui tyrieldkelaitoksille.

Yleiskirje n;o 6/67 kiisitteli LEL-tyti-
kyvytttimyysaikana kertyneen eldke-
oikeuden ilmoittamista Eldketurvakes-
kukselle. Jakelu tapahtui kaikille TEL-
ja LEl-eliikelaitoksille.

Yleiskirje 7/67 sisiilsi tycieldkekasso-
jen tycinimikkeille vahvistetut LEA
5 $:ssd tarkoitetut keskipalkat vuodelle
196?. Yleiskirje jae'ttiin kaikille tytield-
kelakien mukaista toimintaa harjoirtta-
ville eldkelaitoksille.
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Ennakkotietoia ty6el5kkeensaaiistagl. 12. 1966
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat rEL- ja LEL-
el5kelaitosten mytintdmien 31. 12. 1966 voimassa olevien eldkkeiden lukumdHrdtja eliikkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
I TEl-eliikelaitosten myiintiirniit eliikkeet
Vanhuuseliikkeet

Eldkkeen mytintdjd Eldkkeensaajia Keskimiidr. eldke mk/kk
Yht. IlaikkiMIN

Eliikevakuutusyhti<it
Eliikekassat
ElSkesddtitit

3.449
352

1.175

8.130
762

3.403

r 81,78
21 1,06
1BB,7B

89,81
100,72
96,91

1.42,76
160,09
157,06

Yhteensd

Tyiikyvyttiimyyseldkkeet

Eldkkeen mytintdjd

Eliikevakuutusyhticit
Eldkekassat
Eldkesddtitit

141,20

TFr.-eldkelaitosten eliikkeitii kaikkiaan

95,77 t44,77

II LEl-elikelaitosten myiintiimet eh,kkeet

Eliikelaji

Vanhuuseldkkeitd....
TyOf<yvvtitimwi.taU."ita
Yhteensd B 1,05

III Tyiieliikkeitii kaikkiaan

ElAkelaji Eliikkeensaajia
M N Yht.

VanhuuselHkkeit5....
Tytikyvyttdmvyref af.teita

11.025
14.076

5.217
5.478

16.236
19.554

Yhteensii 25. r 01 10.689 35.790

KeskimAiir. eldke mk/kk
Kaikki

146,01
125,63

90,2'.1
95,35

t28,12
LL?,l4

92,88 L22,73134,58
Liseksi saa 363 vanhuus- ja tytikyvytttimyyselakkeensaajaa TEl-liseelekette, joka on suuruudeltaan
keskimaarin 292,62 mk/kk.
TEl-liseetujen mukaisia leskenelekkeite oli 114 ja lapseneliikkeite 165.
HUOM! Taulukon mukaiset elekkeet nousevat 1. 1. 196? alkaen palkkaindeksin muutoksen johdosta
noi.IL 7,O7o,

4.681
410

2.228

66,75
87,49

M N

7.319 4.976 12.295 185,55 92,26 147,80

Eliikkeensaajia
Yht.

KeskimdAr. elAke mk/kk
rftikki

4.180
309

7.464

3.465
368

1.010

7.64s I 167.3? I

677 I rgr,ss I

2.4t4 | 1e4,23 
|

93,37
r 14,84
tt4,4t

133,83
149,76
161,64

YhteensA 5.953 4.843 
I

10.796 L75,22 99,39

Eldkelaji

Vanhuuseliikkeitd . . .

TyOf<yvytitimyyr"lan 
"ita

ElAkkeensaajia
M Yht.

Keskimiihr. eldke mk/kk
Kaikki

7.319
5.953

4.976
4.843

72.295
10.796

185,55
175,22

92,2
99,3

6
I

147,80
741,20

Yhteensii 1.3.272 9.819 23.091 180,92

Eldkkeensaajia
M N Yht.

Keskimddr. elAke mk/kk
M N Kaikki

3.706
8.123 635

93
to

7,
I,

6
o

3.941
8.758

48,2
64,5

1

11.829 B?O 12.699 82,59 60,1 7

M N M N

M N

N M N



English Surnrnaries

Eventful phase
(Leading article)
The leader begins by noting that the turn
of the year was an eventful period in the
work pension system. We normally, in the
first number of the year, survey the events
of the immediate past, but the printers'
strike postponed the publication of this
number by about a month. Hence, we
elected to survey the features of the past
period as a whole.

The major target last year was to add
family pensions to the work pension sys-
tem. 

'T[is important reform was imple-
mented within the planned time. The sys-
tem continued to grow according to calcu-
lations; the number of work pension re-
cipients increased from the preceding year
bi about ?0 per cent, and the sum paid in
pensions was nearly doubled. The register
extract service was extended and is now
in general use. It is one of the services
that will be regularised during this year.
Pensions for entrepreneurs, however, still
constitute a blank spot in the social scheme
of Finland; the Central Pensions Security
Institute has done what it can to fill the
gap. The problem is urgent, but its en--
foicement from the beginning of 1968,
which has been the hope, seems uncertain
for political reasons.

The current year wiII mark the com-
pletion of the first 5-vear periog of the
work pension systetn. During this period
wage-ea.ners have achieved the pension
protection related to their level of earnings
ihat they hoped to achieve. General ma-
nager Tauno Jylhd must be given great
credit for its creation, and for ensuring
that it worked smoothly and fitted in well
with the other systems. He felt permissible
pleasure and satisfaction when the intro-
duction of family pensions completed his
system. But he was fated not to see the
introduction of entrepreneur pensions. The
anniversary of this succesful phase coinci-
des, therefore, with a change of pilots in the
central institute for the system. But the
initiator of the work left it at the stage
where his successor can bring it safely
home to port.

Obituary Tauno Jylhl
(Pages 4-B)
Tauno J y I h d, managing director of the
Central Pension Security Institute died on
February 6, 1967, at the age of 58, after
a short illness.

Tauno JylhA did a meritorious life's
work for the development of social secu-
rity. He was first chief actuary of the
National Pensions Institute and since 1961
had been managing director of the Central
Pension Security Institute. I{e was a lead-
ing figure on many committees working
on the development of pension systems
and did pioneering work in the application
of electronic data processing technique to
social security services in Finland. He was
prominent in many societies, and was
chairman of the Association of Finnish
Actuaries.

He was kown as a competent expert
outside Finland as well. He represented
Finland on the Council of the International
Social Security Association (ISSA) and
was chairman of its Permanent Committee
on Organisation and Methods. Ife was a
member of the Permanent Committee on
Old-Aee, Invalidity and Survivors' In-
surance of the same organisation and the
ISSA correspondent for Finland. He re-
presented Finland officially and in an
expert capacity at numerous other inter-
national meetings and conferences. The
wide respect he commanded and the many
friends he made can be seen from the
nurnerous messages of condolence received
from abroad. ISSA was among the many
mourners who sent a tribute to his funeral.

About 1,000 inquiries per week for the
register extract service
(The Article on pp. 9-10)
The register extract service of the Central
Pension Security Institute was opened full
scale at the beginning of 1967. The purpose
of the system is to get insured employees
to take a greater interest in the pension
security than is accumulating for them.
They are encouraged to make inquiries of
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the central register concerning the sum.
The inquiries will serve the dual purpose
of helping the register staff to trace
inaccuracies. Postage-free blank inquiry
forms have been distributed to pension
and financial institutions and post offices.
The present rate of inquiries received is
about 1,000 per week. About 18 per cent
of the extracts - handled by data pro-
cessing - have required checking, but only
some 6 per cent have needed detailed treat-
ment and supplementary inquiries. The
number of comments submitted concerning
the replies to the inquiries has been onlya couple of per cent of the volume of
correspondence.

New managing director for the Central
Pension Security Institute
(On page 11)

Mr Markku Kaikkonen, M.A., second ma-
nager of the institute, was appointed ma-
naging director of the Central Pension
Security Institute on February 28.

The new managing director was born in
1929. After working in the pensions insu-
rance branch in a private company, he
moved to the Central Pension Security
Institute when it was founded in 1961 to
head ttre technical department. He was
appointed manager in 1966.

Pension age study in the printins
industry completed
(Article on pp. 12-15)
The results of the study on the pension
age in different branches have been
completed for the printing industry. The
employees interviewed and their opinions
about the present pension age practice are
discussed briefly.

Interviews were conducted in a total of
30 enterprises in the printing trade. The
occupations were classified into 14 groups
and the respondents from the enterprises
in question were selected. With a few ex-
ceptions, about 20 respondents were
selected from each occupational group.
The total number of interviews was 329.
The respondents were 40 years of age or
older, both men and women.

The commonest pension age applied in
the branch, according to the respondents,is 65 years. This age is more common in
large than in small enterprises. About athird of the respondents were unable to
state this age, partly because of the indi-vidual age practice followed in many

firms. The majority of the employees (57
per cent) themselves favoured this indi-
vidual practice.

The employees criticised the present
pension age very strongly. A total of three-
fourths of the respondents regarded 65 as
too high an age. The arguments were that
the work becomes too strenuous and that
there appears a general weakening of thewill to work in the elderly.

The overall findings will be publishedin a special report. The discussion of thepart results will be continued in the
following numbers of this publication.

Development of credit insurance business
in 1966
(Article on pp. 16-17)
The article deals with the progress in 1966in the credit insurance activity of the
Central Pension Security Institute. Credit
insurance of loans was 41 per cent more
than at the beginning of 1966. The greatest
increase occurred in the credit insuranceof re-lending, 51 per cent. The article
reviews many aspects of the activity. Onthe whole, the development was satis-
factory.

Ilealth study of builtting workers
(Article on pp. 18-28)

The empolyment pension fund in the
building branch which administers the pen-
sions of seasonal workers conducted in
1965 a mass study (as mentioned in No.
2/1966) of the health of these workers. The
study was provoked by the relatively high
number of applicants for disability pen-
sions. The investigation comprised a iield
study, roentgen examination and medical
examination. Every worker filled in aquestionnaire in advance and was in,ter-
vievew by a nurse. Smoking habits were aparticular point of inquiry. The investi-gation was voluntary, but c. g5 per cent ofthe building branch workers participated
in it. 26.6 per cent of them were sent for
a f,ollow-up examination. The physician in
charge of the investigation, Dr. M. Lehti-
nen, discusses in detail in the article the
results of this study. The treatment of the
results was completed in 1966.

To summarise, there was a very high
incidence of significant diseases of whichnot all the subjects examined had been
aware of thernselves in the over-4O-yeargroup. Some of the diseases were curable
or amenable to treatment, but a part were
chronic and it is difficult to say with
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certainty to what extent therapy will help
and how continuing to work will change
the course of the disease. The study prbved
that the main risks involved in the house-
building branch in Helsinki are circulatory
diseases, pulmonary tuberculosis, chronic
bronchitis, gastric ulcer and diseases of
ttre back. In addition, useful experience
was gained as to the investigation methods.

Activities of the Pensions Board in 1966
(On page 29)

The article reports on the work of this
instance of appeal, illustrating the situa-
tion with numericaJ. data and tables. The
number of cases handled was about a third
more than in 1965 and the number of
decisions increased by about 40 per cen,t.

Olal ase pensions and insurance premiums
in taxation in 23 countries
(Article on pp. 30-31)
A comparative study of these questions has
been conducted in the USA. The work
concerns the liability to tax of pension
income and the deductibility of pension
premiums in State taxation in 23 countries.
Pension income is taxed and premiums
are deductible in the majority of the 23
countries. The problems of taxation of pen-
sions will become increasingly important,
because tJle taxable population and the
number of old age pensioners is increasing
steadily and the pensions are growing in
size.

l. Development of the pension systems
A national pensions system covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it a pension is paid to
all old 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

Sickness rate and the use of medical
services in Finland before
the health insurance system
(Article on pp. 31-32)
The article reviews the preliminary infor-
mation on the National Pensions Institute
study of spring 1964. The purpose of the
study was to obtain a general idea of
morbidity and the use of medical services
in Finland before the Health Insurance
Act entered into force in September 1964.

The study established, among other
things, that morbidity was higher the lower
the income and the longer the distance to
the physician, but the use of medical ser-
vices decreased and the economic diffi-
culties caused by sickness grew.

Referring back of a pension action
(Article on pp. 31-32)
This article is concerned with the work
of the Pensions Board which is the first
instance of appeal in pension cases. The
reasons for which the pensions board must
refer a case back are given. The main part
of the article deals with the relations
between the pensions board and the pen-
sions institute.

The table on page 37

shows the number of the recipients of
employment pensions and the size of the
pensions at turn of the year. The table
also lists the beneficiaries by type of pen-
sion and pension institutes.

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

Basic leatures ol Finland's Jrensions
systelras
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new system, which entered into force onJuly l, 1962, covers wage and salary
earners witJ: 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 oldand disabled persons receive a pension
regardless of any other pension that they
might receive.

The o1d 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 thesetwo pensions, assistance and attendance
supr:lements are paid to those requiring
continuous assistance and care.

According to the law, old age support ispaid to single women aged 60-64; pro-
vision is made for a funeral grant.

From the beginning of 1966 persons whohave gractically no income receive a sup-port allowance in addition to receiving o1d
age. or invalidity pension or old age sup-port.

The costs of the system are jointly def-rayed by the insured persons, empioyers,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 Actfor Seasonal Workers (LEL). The latter isa special law for those employed undershort-term contracts (in forestry, agiricul-ture, construction and dock work). TEL
covers- all other employees. Employers toomay elect to subscribe to the syitem.

The compulsory pension protection underthe acts consists of old age and invaliditypensions and from the beginning of thi!year also survivor pensions. The regula-tions concerning the survivor pension
entered into force on January 1, 196?. Thesystem covers cases of death' occurringafter this date.

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

Entitlement t,o an invaliility pension
arises on attaining 18 years of age.

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

Survivor pension is payable to a widow,provided that she was married to the
employee before he reached the age of 6b.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 pension;
the paying of the pension will con0inueeven if the child's entitlement to thepension would cease. A pension will be
pay,able to the widow until her death. Thepaying of survivor pension ceases if the
widow remarries, but she then receives alump-sum equal to the amount of twoyears' pension.

A child is entitled to a pension until he
reaches the age of 18 and even after this
age, if he is disabled.
- The size of the pension is governed under
both acts by the wages paid and the periodof service completed. Earned entiflimentto a pension benefit continues when thejob is changed or when the employee ceasesto work.

The size of the old age pension is
calculated as the percentage, equal to thenumber of years of service, of the wageor salary. The wage or salary is the averagearrnqal earnings of the best two years ofthe last four years of work. For seasonal
workers- the wage is the average of all pay
received during the years employed.The rate of pension accumulation isgreater than the above for the older agegroups, born in 1916-lB9Z, and grows Inaccordance with the year of birth-.
.. The _maximum pension is 42 per cent ofthe salary. Ifowever, combined witir lfienational pension and some other pensions.
the pension may not exceed 60 pei "."i oithe sum of _the salary except tt, perstniof very small means.

The size of the invalidity pension isdetermined on the same bases Ls the old
9ge pension. Ifowever, also the timebetween the event entifling to the pension
and the age entitling to old age peision 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 employle re_
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ceived or would have been entitled to at
the time of his death. If there are at least
three persons eligible for survivor pension,
they will receive a full pension, which is
equal to the deceased empolyee's old age or
invalidity pension. If there are two bene-
ficiaries, the size of the pension is three-
fourths of the fuII 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 workers
it is 4.5 per cent of flre wages.

The employer may Provide for -his
employees additional voluntary benefits'
creiting even better pension benefits than
the minimum level guaranteed by law'
Benefits that come into question here in-
clude a higher pension, survivor pension
and funeral grant. Employees generally
participate in the costs of such additional
benefits.

The administrative organisation of the
employment pension system is decentrali-
sed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
peniion system. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding a
pension fund or pension foundation in the
employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for
whom the system comprises four special
labour pension funds, one for each of the
four branches concerned.

The work of the various pension insti-
tutions is coordinated by a central organ,
the Central Pension Security Institute' It
keeps a register of the insured and their
pension benefits. It will also keep a re-
gister of persons covered by special pen-
sion systems. The general development of
the system has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the system
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highest authority

under the system is the Ministry of Social
Affairs.
4. Special pension systems
The regulations concerning the pension
protection of persons in the employment of
the State cover old age, invalidity and sur-
vivor pensions and funeral grants. How-
ever, the system contains obsolete features,
and its reform to corresPond to the
orinciples of the employment pension sys-
tem has been adopted by Parliament.

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

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

5, Some population data on Finland

Finland's total population is 4.6 million
(1S64), of which 2.0 million are gainfullv
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, I 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-
iulture 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 B per cent. Five per
cent of the 18-64-year-o1d population are
disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total poPulation.

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

42



Saariston Kirlapaino Oy, Helsinki 1967


