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Trrtkirrrus vanhrrslen ia
tyiikyvyll6rnien toirrreenlulosta
Askettdin on saatettu julkisuuteen ennakkotietoja Sosiaalipoliittisen
Yhdistyksen suorittamasta Suomen kansan eldketurvan tutkimuk-
sesta, jonka Eldketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos yhdessd rahoit-
tavat. Julkaistut tulokset pohjautuvat vuoden 1965 alussa suoritet-
tuun laajaan, ldhes 3000 haastateltavaa ktisittiiviiiin kenttdtutki-
mukseen, jossa pyrittiin mittaamaan vanhusten ja tydkyvyttiimien
sekd aktiiviruokakuntien tuloja ja kulutusta. Tutkimus perustuu
vuoden 1964 tuloihin, joten sen jdlkeen tapahtunut eldketurvan
kehitys mm. tytieldkkeiden osalta ei o1e mukana tuloksissa.

Tutkimustehtdvdn asettelussa on ldhdetty yhd yleisemmin hy-
vdksytystd eliikepolitiikan tavoitteesta, ettd vanhusten ja tycikyvyt-
t<imien pitiiisi saavuttaa samat kulutusmahdollisuudet kuin vastaa-
villa aktiiviryhmillii on. Ndin pddstdisiin siihen, ettei kenenkddn
tyiistd vetdydyttyddn tarvitsisi luopua niisth kulutustottumuksista,
jotka hdn aktiiviaikanaan oli ehtinyt omaksua. Tdstd syystd tut-
kimuksessa on kiinnitetty pddhuomio vanhusten ja tyiikyvytttjmien
sekd vastaavien aktiiviryhmien tulojen vertailuun. Kun aktiiveilla
ruokakunnat ovat keskimddrin suurempia kuin vanhuksilla ja tyci-
kyvytttimillS, on kunkin ruokakunnan tulot laskettu vertailujen
helpottamiseksi ns. kulutussuhdeyksikktid kohden.

Kun tuloja tarkastellaan verrattain karkein ammattiryhmin,
ndytttid siltd, ett[ eniten jiiljessd vastaavasta aktiiviryhmdstd ovat
tytintekijiit ja toimihenkildt, kun sen sijaan yrittiij5t, joista pii?i-
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osan muodostavat niin tutkimuksen otoksessa kuin koko vdest<is-

sdmmekin maatalousyrittajat, ovat saavuttaneet vastaavaan aktiivi-
ryhmddn verrattuna korkeamman keskimddrdisen tulotason. Maa-
talouden yrittdjdvanhuksitla ja tydkyvyttijmillh keskimddrdinen tulo
oli noin 85 /6 vastaavien aktiiviryhmien tulosta, kun sen sijaan
tycintekijciiden ja toimihenkiltiiden tytikyvyttcimiit yltivdt vain 65-
70 /6:1in oman aktiiviryhmdnsd tulosta.

Tutkimuksen tulokset eivdt ole odottamattomia. Maatalouden
vanhusten ja tyiikyvyttdmien muita ryhmid parempi suhteellinen
asema on selitettdvissd monillakin eri syillti. Yllhttdvdnd ei voida
pit?iii sitiikddn, etta yleensd heikoimmassa asemassa ovat tydkyvyt-
ttimbt ja heistd aivan erityisesti yksindiset naiset. Meiddn on vain
todettava, ettd kdyttissd olleet eldkejdrjestelmdmme eivdt ole anta-
neet riittdvdd turvaa tyiikyvyttiimillemme.

Tulojakautumasta esitetyt tiedot osoittavat mytis, ettd vanhusten
ja ty6kyvyttdmien joukko on epayhtenHisempi kuin yleensd usko-
taan. Heissd on rikkaita ja ktiyhid, suurituloisia ja pienituloisia
ldhes samalla tavalla kuin aktiiveissakin. Tdmdn tosiasian pitiiisi
viedS meiddt entistd eriytyvddmpddn eldkepolitiikkaan. Samalla
tdmd osoittaa, ette vaikka jonkin vanhusten ryhmdn keskimddrdiset
tulot ovat suhteellisen korkeat vastaavan aktiiviryhmdn tuloihin
verrattuna, saattaa ryhmdssd esiintyd lukuisia tapauksia, joissa on
olemassa suuri eldketurvan tarve. Sama koskee luonnollisesti mycis

tydkyvytttimiii. Selvimmin voitanee esitettyjen tutkimustulosten
perusteella todeta, ettti pyrittdessd kokonaiseldketurvaan useita eri
vdest6nosia varten soveltuvia jdrjestelmid kdytthen, on tdhdn asti
noudatettu jdrjestys ollut oikea. Ilmeisesti palkansaajilla on tulojen
vdheneminen tytikyvytttjmdksi ja vanhaksi tultaessa voimakkain ja
he ovat siten olleet eniten lisdtyn eldketurvan tarpeessa.

Eldketurvan tutkimus jatkuu. Vuoden 1967 aikana on tarkoitus
julkaista tutkimuksen kaikkia tuloksia koskeva pddraportti, jossa
paneudutaan syvdllisemmin ja yksityiskohtaisemmin tutkittavien
ryhmien toimeentulomahdollisuuksiin. Tdmd on mycis tarpeellista,
sill6 nyt julkisuuteen saatetut ennakkotiedot eivdt vield anna l6hes-
kddn riittdvdd pohjaa koko Suomen kansan eldkekysymyksen rat-
kaisemiselle, mutta toivottavasti niistd on apua jo nyt poliittiselle
pddttiksen tekijiille pulmallisia eldkeongelmia ratkottaessa.
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Ty6elSkeiSniestelrnE
rrruodoslaa nyt kokonaisrrrrden

Tyiieldkelaitoksille 15. 11. jiirjes-

tetyillti perhe-elSkepiiivillii toimi-

tusjohtaja Tauno Jylhii kiisitteli

avauspuheenvuorossaan perhe-

eldkkeiden merkitystd koko tyii-

eldkejiirjestelmdlle. Puhuja kosket-

teli myiis niitd arvosteluja, joita

tiihdn yleistd tunnustusta saanee-

seen lainmuutokseen on kohdistettu,

Kun tytiethkejiirjestelmdn vanhuus-
ja tytikyvyttdmyyseldkkeisiin on nyt
lisiitty myiiskin perhe-eldke, muodostaa
tytjeliikejiirjestelmd kokonaisuuden. So-
siaalivakuutuksen alkuajoista alkaen on
katsottu, ettd ndmd kolme sosiaalitur-
van lajia muodostavat yhden ja samalla
organisaatiolla hoidettavan jiirjestel-
mdn. Niinpii niistii seitsemistdkymme-
nestd maailman maasta, joissa on ylei-
sempi vanhuus- ja tytikyvyttiimyys-
eldke, kuudessakymmenessd on myds-
kin perhe-eldke, mutta pdinvastoin ei
ole yht56n sellaista maata, jossa olisi
perhe-e1dke, mutta ei vanhuus- ja tyti-
kyvytttimyyseldkett6.

Kun hallitus Suomessa kolmekym-
menti vuotta sitten teki esityksen kan-

Toim.joht. Tauno Jylhii,

saneldkejdrjestelmdstS, sisdltyi tiihiin
mytiskin perhe-eldke, vaikka se sitten
mytihemmdssh kdsittelyssd pudotettiin
pois ja korvattiin itse suoritettujen
maksujen takaisin maksamisella. Sen
jiilkeen on useaan otteeseen yritetty
saada aikaan perhe-eldkejdrjestelmdd,
mutta aina se on jdd'nyt suunnitelmista
pois syystd tai toisesta. Vasta kun tyii-
markkinajdrjesttit helmikuun 11.-14.
pdivind jiittiviit Eldketurvakeskukselle
kirjeet, joissa kehoitettiin ryhtymddn
perhe-eldkejdrjestelmdn laatimiseen,
alkoi asia mennd eteenpdin. Marras-
kuun 11. pnd eduskunta onkin hyvdksy-
nyt tytieltikelakeihin muutokset, jotka
sisiiltdvdt perhe-eldkejhrjestelmdn.
Melkein pdivd'lleen yhdeksdssd kuukau-
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dessa kyettiin siis saamaan Suomen so-
siaaliturvaan mukaan myciskin perhe-
e15ke, ja se ehtii vield aloittamaan toi-
mintansa suunnitellussa ajassa, siis jo
puolentoista kuukauden kuluttua laki-
esityksen kolmannen eduskuntakdsitte-
lyn jdlkeen.

Yhdeksdn kuukautta on hyvin lyhyt
aika, kun kysymyksessd on uuden so-
siaalivakuutushaaran synnytthminen.
Sekd lain valmistajat ettd sen siiiitiijiit
ansaitsevat siis tunnustuksen nopeasta
toiminnastaan. Vaikka uusi perhe-
etdkejdrjestelmh lisdksi vield rahoite-
taan kokonaan ty<inantajien maksuilla,

- joten se ei tule rasittamaan valtion
budjettia - on kaiken sen tunnustuk-
sen ohella, jota uusi perhe-eldkej?irjes-
telmd on saanut, esiintynyt myciskin
ihmeteltdvdn paljon arvostelua. Kun
esitetty arvostelu tulee varmasti toistu-
maan mybhemmin kentdlld, haluaisin
kosketella muutamia eniten kritiikkiii
herdttdneitd kohtia.

Ensiksi on mainittava, ettd arvostelu
ei yleensd ole koskenut etujen suuruut-
ta, vaan edunsaajien piiriii. Oman luok-
kansa muodostavat arvostelijoista ne,
joiden mielesth tdllaista vain osan kan-
sasta peittdvdd jdrjestelmdd ei olisi
lainkaan pitdnyt tehdd, vaan olisi pitd-
nyt edelleen odottaa, kunnes saataisiin
koko kansan peittdvd, perhe-eldkejdr-
jestelmd. Niistti 26:sta Euroopan maas-
ta, joissa on perhe-eldke, vain 13:ssa
peittdvyys on laajempi kuin Suomessa.
Jos taas tarkastellaan vain niitd maita,
joissa on porrastettu - ei tasaeldke -jdrjestelmd, vain 9:ssd maassa 21:std
peittdvyys on laajempi kuin meilld.
Kun tycieltikejiirjestelman yhteydessd,
toimivan perhe-el6kejdrjestelmAn laa-

jentaminen koko kansan ktisittiiviiksi
olisi mahdotonta, en puutu ldhemmin
tdhdn arvosteluun.

Arvostelua on kohdistettu mytis sii-
hen, etta uudesta perhe-elSkejdrjestel-
mdstd on suljettu pois ne lesket, joiden
mies on kuulunut tytieldkejdrjestel-
maan, mutta kuollut ennen perhe-
eldkelain voimaantuloa. Ndriden leskien
sisdllyttdminen uuteen jd,rjestelmddn
olisi ensiksikin aiheuttanut melkoisia
kustannuksia, 1967 noin 25 miljoonaa
markkaa ja seuraavina vuosina jonkin
verran vdhemmdn, ja tiimti olisi pakot-
tanut muuttamaan rahoitussuunnitel-
maa, ehkd siten, ettd vakuutusmaksuja
olisi ollut pakko korottaa heti, kun ne
nyt tehdyn suunnitelman mukaan tuli-
sivat nousemaan nykyisestddn vasta
19?0-Iuvulla. Toinen ryhmd varsinaisia
vaikeuksia on luonteeltaan teknillisid.
Tekemdlld laki takautuvaksi jouduttai-
siin kdsittelemddn huomattava joukko
sellaisia tapauksia, joista rekisterissd ei
ole tHydellisid tietoja ja joista ei edes
tiiydellisiii tietoja voida aina saada,
joten menettelytavan olisi pitdnyt erdis-
sd kohdin muodostua enemmdn sum-
mittaiseksi kuin normaalisti. Niimii
kaikki seikat olisivat lisdnneet lakiin
huomattavan mddrdn ylimenosddnniik-
sid, viivhstyttdneet sen sddtdmistd. Tds-
sd suhteessa ndyttdisi siis paremmalta
harkita lain sdd,tdmisen jdlkeen, onko
tdllainen laajennus tarpeellinen, ja hoi-
taa se varsinaisen tytieliikejiirjestelmdn
ulkopuolella. - On mytiskin huomatta-
va, ettd ansioiden mukaan porrastetuis-
sa eldkejdrjestelmissd takautuvat mhd-
rdykset ovat harvinaisia poikkeuksia.
Niinpd viime vuosina kolmessa pohjois-
maassa Ruotsissa, Norjassa ja Kanadas-

6



sa, on saadetty uudet perhe-eldkelait, ja
missddn ndistd lait eivdt ole olleet ta-
kautuvia. Ruotsissa maksetaan teta
perhe-eldkettd vain sellaisissa tapauk-
sissa, joissa kuolemantapaus on sattunut
vuoden kuluttua lain sddtdmisestd.
Kanadassa vastaava aika on kaksi vuot-
ta ja Norjassa jopa kolme vuotta. YIld
mainitut kaksi arvostelua aiheuttanutta
kohtaa ovat sen luontoiset, ettd ne olisi-
vat joko kokonaan mullistaneet taikka
huomattavasti vaikuttaneet jdrjestel-
mdn talouteen.

Seuraavat kaksi arvosteltua yksityis-
kohtaa ovat tdssa suhteessa paljon vd-
hdmerkityksellisempid. Niiden pddvai-
kutus olisi ollut lukuisten ja osittain
monimutkaistenkin sdbnncisten tuomi-
nen uuteen jHrjestelmddn, josta ei vield
ole kokemuksia saatavissa. Tarkoitan
tdssa miespuolisten leskien eliikettd ja
40-vuotiaitten lapsettomien naisleskien
jiittdmistii ilman perhe-eldkettH. Ndmd
molemmat kysymykset muuten ovat
tydmarkkinajdrjesttijen toivomuksesta
Eldketurvakeskuksessa parasta aikaa
tutkittavina.

On tdysin selvdd, ettd miespuolisten
leskien joukossa on sellaisia, jotka tar-
vitsisivat viilttiimiittii perhe-eldkettS,
ja useissa maissa miespuoliset lesket
ovatkin poikkeustapauksissa oikeutet-
tuja perhe-eldkkeisiin. Niinpd 25:sti
huomattavasta eurooppalaisesta maasta

16:sta maassa miehelldkin on mahdol-
lisuus saada lesken el6kettd - mutta
ei suinkaan yleisesti, vaan ottamalla
huomioon hdnen ikdnsd, tytikykynsd,
taloudellinen riippuvaisuutensa jne.
Talle tavalla tuodaan eldkejbrjestel-
mddn osittain sellaisia piirteitd, joita
nykyisessd tycieliikejdrjestelmdssa ei
ole, ja joka tapauksessa nayttdd siltd,
ettd tdmd olisi mutkistanut jdrjestel-
mdd huomattavasti.

Nuoret lapsettomat naislesket ovat
saaneet osakseen huomattavasti vd:hem-
mdn mytitdtuntoa muualla maailmassa.
Niinpi 24:std eurooppalaisesta maasta
vain 7:ssd on ndihin nuoriin naisleskiin
ndhden edullisemmat sdanncikset kuin
meiddn uudessa jdrjestelmdssdmme. Ja
lisdksi kahdessa maassa ovat mddrdyk-
set epdmldrdiset. Myiiskin ndyttdd siltd,
ettd eldketta saavien naisleskien luku-
m65r5 tulisi olemaan sangen pieni.
Eldketurvakeskuksessa on vaestcitilas-
ton perusteella laskettu, ettd viimeisen
vdest6laskennan aikana tdllaisia alle
40-vuotiaita lapsettomia leskid oli kaik-
kiaan ?7 kappaletta. Tdmh mddrd on
tietysti liian pieni, koska on olemassa
vanhempia 1eski6, jotka ovat tulleet les-
kiksi ennen neljiittdkymmenettd ike-
vuotta. Toisaalta ldheskddn kaikki ndis-
td leskistd eiv6t kuulu tytieldkejdrjes-
telmdn piiriin, joten kaikki eivdt tulisi
saamaan perhe-eldkettS.
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SIMO U. FORSS

ElEkeikEilutkirnus
Tulokset gnaaliselta alalta valrnisturrrassa

Tutkimuksen ensimmdisen vaiheen
haastattelut graafisen teollisuuden alal-
la on suoritettu. Pddosa tiedoista on
siirretty reikhkorteille, ja niiden avulla
tapahtuva aineiston kdsittely on par-
haillaan kdynnissd. Yritysten johdon
edustajien antamat vastaukset voitiin
kuitenkin poimia suoraan lomakkeista.
Tutkimusaineistoa kuvaavien tietojen
listiksi on nain ollen mahdollista esi-
telll jo tdssd vaiheessa joitakin tyiin-
antajien vastausjakautumia.

Tutkimusaineisto
Suoritettujen haastattelujen lopullinen
mddrd ndkyy aIIa olevasta asetelmasta:

Yrityksen johdon edustajia . . 31
Tycinjohtajia 69
Aktiivitytintekijtiitii 329
VanhuuselSkeliiisiii 110

Haastatteluja yhteensd 539

Ndytteessd mukana olevien yritysten
jakautuminen sijainnin ja pddasiallisen
tuotantoalan mukaisesti oli seuraava:

Sanomalehti-
tyrj

Siviili Kuvalaatta- Sitomo Yhteens;i
tytj laitos

HELSINKI
TAMPERE-TURKU
ETELA-SUOMI
POHJOIS-SUOMI

6
2
4
1

4 16
3
7
5

11 13 4 3 31

33
1

3
4
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Graafisen teollisuuden keskittyminen
Eteld-Suomeen ja Helsinkiin ndkyy
myds ndytteessd. Mainittakoon vield,
ettd kaikki em. yritykset sijaitsevat
kaupungeissa.

Ntiytettd valittaessa pyrittiin saa-
maan mukaan mytis eri suuruisia ja

-ikdisiii yrityksid. Jos valitaan yrityk-
sen koon mittariksi varsinaisten kirja-
tydntekijiiin lukumdhrd ja kdytetddn
rajana tdssd aineistossa sopivimmalta
n6yttfinyttd 90 tytintekijiin miiSriid ja
luokitetaan yritykset lisdksi niiden idn
mukaan, saadaan seuraava jakautuma:

NiistH
vanhoja

(50 v. tai yli;
nuoria

(alle 50 v.)
Suuria yrityksid
Pienid yrityksid

74
r7

11 3
107

31

Yritysten ikdjakautuma 10-vuotis-
luokittain on suhteellisen tasainen, to-
sin kovin nuoria yrityksid ei o1e mu-
kana. Ndytteen nuorin yritys on 11-
vuotias ja vanhin 95-vuotias.

Kussakin yrityksessb johdon edusta-
jana haastatellut on seuraavassa eri-
telty vastaajan aseman mukaisesti:

Toimitusjohtajia 18
Apulaisjohtajia 3
Konttoripddnikkt je 3
Painon johtajia 2
Teknillisid johtajia 2
Varatoimitusjohtajia 1

Kaupallisia johtajia 1

Johtokunnan puheenjohtajia . 1

31

Vastaajaksi pyrittiin yleensd saa-
maan henkilci, jonka tehtdvdkenttdHn

Taulukko 1. Eldkelaitos ja yrityksen koko

henkiltjhallinto lSheisimmin Iiittyy.
Vastaajan lopullinen valinta jiii kuiten-
kin yrityksen johdon harkittavaksi.

Edell6mainituille johtohenki16ille
esitettiin yhteensd 21 varsinaista kysy-
myst5. Jdljempiinii tarkastellaan muu-
tamiin keskeisimpiin kohtiin annettuja
vastauksia. Tarkasteltava aineisto on
Iukumddrdisesti pieni, joten vastauksia
on tulkittava varovaisesti ja liikaa
yleistdmdttS, mahdollisten testaustenkin
ollessa vield kesken.

Eliikejiirjestelyt
Ensimmdisessd varsinaisessa kysymyk-
sessd tiedusteltiin, mitd kautta yrityk-
sessd on jtirjestetty tydeliikelakien mu-
kainen pakollinen eldketurva (tauluk-
ko 1)

Yrityksen valitsema
eldkelaitos

Suuri yrityskpl (%)
Pieni yritys
kpl (7r)

Yhteensd
kpl (%)

Vakuutusyhtiti
Eliikestiiititi

7
6

54
46

t4
3

82
1B

70
30

2l
I

13 100

vastaaja ei
17 100

t; Tiiss[ kysymyksessii yksi
osannut sanoa elAkelaitosta 9

301) 100



Annettujen vastausten perusteella
ndytt?i2i eldkelaitoksena olevan useim-
miten vakuutusyhtiti. Se on valittu pie-
nissd yrityksissa useammin kuin suu-
rissa, joissa taas on eliikesdiiticiitd suh-
teellisen usein.

Taulukko 2. Erityiss5[nntjsten esiintyminen ja yrityksen koko

Kysyttdessd eldkejdrjestelyyn mah-
dollisesti sishltyviS eldkeikiiii tai van-
huuselSkkeen m5drdd koskevia erityis-
sddnntiksid, jotka poikkeavat TEL:n
mukaisesta normaalikdytdnntistS, saatiin
seuraavanlainen tulos (taulukko 2)

Suuri yritys
kpl (%)

Pieni yritys
kpl (%)

Yhteensd
kpl (%)

On erityissbSnnijksid
Ei ole

23
77

t2
2

B6
74

4
13

52
48

1

1

6
5

14 100

Vanhuuseldkkeen mdiiriiii jaltai elii-
keikiiii koskevia erityissddnntjksiii sisdl-
tyy etupd6ssd suurten yritysten eldke-
jiirjestelyihin.

Tutkittaessa erityissddnntisten ole-
massaoloa eldkelaitoksittain havaittiin,
ettii niitii esiintyi kaikissa eldkes6[-
titiissii. Vastaavasti sisdlsi noin kolmas-
osa vakuutusyhtiiiiden kautta jdrjeste-
tyistl tapauksista tdllaisia shdnntiksid.

Niissii 16:ssa tapauksessa, joissa eri-
tyissddnntiksii liiytyy, on niiden sisdl-
tti kuitenkin melkoisen vaihteleva. Ne
voivat koskea vain eldkeikdd, el6kkeen
miidr?iii tai kumpaakin ja ne voivat
ulottua koko henkiliikuntaan tai vain
sen osaan, kuten kauan palvelleisiin,
toimihenkiltjihin, naisiin jne. Yksityis-
kohtainen erittely on tesse jiitettlivii
myiihemm6ksi. Todettakoon vain, ettd
ikdsddnntikset saattoivat poiketa 65

vuodesta kumpaankin suuntaan koko
henkiltikunnan tai sen mdSrdtyn osan
kohdalla, ja eldkkeen mddrdssd esiintyi
poikkeuksia TEL:n sddnntiksistd tdysi-
mdhrdisen eldkkeen m6,drdn tai siihen
vaadittavan palvelusajan suhtden. Tdl-

laisten tapausten yleisin tyyppi oli
"60 o/o ja 30 vuotta".

Kiytiinniin tyiinteon lopettamisessa

Tutkimuksen kannalta muodostuu hy-
vin mielenkiintoiseksi kysymys siitii
joutuvatko vanhat tytintekijiit lopetta-
maan tydnsa ammatissaan aina saman-
ikiiisinii ts. sddnntinmukaisesti mddrd-
tyn ikdvuoden saavutettuaan, vai salli-
taanko tdssd ammatin jaltai yksiltin
mukaista vaihtelua. Yrityksissi nouda-
tettu kiiytiintii niikyy seuraavalla sivul-
1a olevasta taulukosta 3.

Tapausten puuttuessa ei 2 vastaajaa
ole osannut sanoa mitddn. Lisdksi si-
siiltyy (em.) lukuihin muutama vas-
taaja, jolla ei ollut varsinaista koke-
musperdisti tietoa, mutta he osasivat
ennakoida tilanteen. Kokonaistulos on
kuitenkin luotettava ja paljastaa var-
sin kiintoisasti, miten kdytdnniissb itse
asiassa menetellddn. Vain hieman run-
sas kolmannes yrityksistd on pitiinyt
kiinni kaikille samasta, kiinteiistii ik?i-
rajasta. Tytin lopettamisidn yksiliilli-

17 100 31 100
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Taulukko 3. Vanhojen tytintekijiiin tytin J.opettamisen kiytlntti
Tytintekijdn lopetettava tyiinteko omassa
ammatissaan korkean ikiinsii johdosta

Yrityksiii
kpl %

Aina samanikdisind ammatista ja yksiliistd riippumatta
Eri ikdisinii ammatista riippuen
Eri ikdisinii yksiltistii riippuen
Eri ikiiisinii ammatista ja yksildstd riippuen
Ei osaa sanoa .

36
3

42
13

6

11
1

13
4
2

nen ratkaisu on vaihtoehdoista eniten
kdytetty. Mielenkiintoista on havaita,
ett6 mytis ammatti voi muutamassa ta-
pauksessa vaikuttaa asiaan.

31 100

Kun tarkastellaan taulukon vaihto-
ehtojen valintaa yrtiyksen koon mu-
kaan, saadaan seuraavanlainen 0/o-os€-
telma:

Suuret yritykset Pienet yritykset

(13
54
46

) ( 16)
25
75

Vaihtoehto 1 (kiinteii ikd)
Vaihtoehdot 2-4 (vaihteleva ikii)

Lukujen perusteella ndyttd,isi vaihte-
levuutta esiintyvdn enemmdn pienissd
yrityksissd. Suurissa taloissa ollaan hie-
man taipuvaisempia pitiimiiiin kiinni
mddrdtystd kiintedsti ikdrajasta.

Jo tdssd yhteydessd tiedusteltiin
vastaajilta, olisiko heiddn mielestddn
nykyisessd kdytdnncissd joitakin har-
kinnan arvoisia muutosmahdollisuuk-
sia. 15 vastaajaa toi tiillciin esiin tdl-
laisia mahdollisuuksia, muiden olles-
sa tyytyvdisiii nykyiseen kiiyt[n-
tiitin. Muutosmahdollisuuden mainin-
neita oli vaihtelevaa ikiikdytdnttiii
noudattavissa yrityksissd jonkin ver-
ran enemmdn kuin kiintedn i6n yri-
tyksissS. Kummallakin kiytdnntillii lie-
nee omat etunsa ja haittansa siitii piiii-
tellen, ettd kiintedn ikdrajan yrityksis-
td ne, jotka katsoivat voitavan muu-

100 100

tosta harkita, halusivat yleensd jous-
tavampaa jdrjestelyd, ja joustavan kdy-
tdnntjn yrityksissd toivottiin vastaavas-
ti kiinteiid ikdrajaa. Lisdksi lausuttiin
joitakin ikdvuosiin liittyviii muutos-
ehdotuksia.

Tyiinteon lopettamisikl

YrityksessS nykyisin kiiyttissii olevan
tytin lopettamisi6n kysyminen o1i sik[li
hankalaa, ettd joukossa oli yrityksid,
joissa tdmd ikd on mm. yksiltillisesti
enemmdn tai vdhemmdn vaihteleva,
kuten jo edelld todettiin (taulukko 3).

N?iissl tapauksissa pyydettiin kuiten-
kin arvio yleisimmdstd lopettamisiSstd,
miktili sellainen suinkin oli ltiydettd-
viss6. Saatu jakautuma on esitetty tau-
lukossa 4.
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Taulukko 4. Vanhojen tyiin lopettamisikd

Ike
(vuosia)

YrityksiS
kpl %

1

16
2
2
4
3
3

3
52

6
6

13
10
10

Keskittymistii 65 ikiivuoteen esiintyy
kdytdnntissd noin puolessa tapauksia.
Toisen puolen suhteen kliytiintci on ha-
janaista. Yrityksen koon vaikutusta on
tdssd vaikeampi eritelld. Kuitenkin
ndytt5d nimenomaan suurissa yrityk-
sissd ikd keskittyvdn 65 ikdvuoteen sel-
vemmin kuin pienissd, joissa voi tytis-
kennelld joitakin hyvinkin vanhoja
tytintekijtiitii. Tdssd tulee esiin koko
graafisen tytin erityisluonne suhteessa

31 100

eldkeikdkysymykseen. Tyci on luonteel-
taan erikoistunutta, ja vanhan ty(in-
tekijHn ammattitaitoa voidaan joissakin
tapauksissa arvostaa hyvinkin huomhf-
tavasti.

Tytinantajilla oli tilaisuus ilmaista
oma kdsityksensd nykyisin kdyttissd
olevasta vanhojen tytintekij<iiden tytin
lopettamisidstii. Tdtii koskevat arvoste-
lut muodostuivat taulukossa 5 esitetyn
mukaisiksi.

Taulukko 5. Nykyisen tytin lopettamisidn arvostelu, 0/0-jakautuma

ARVOSTELU Nykyinen tytin
65 v. tai alle (17)

lopettamisikii
Yli 65 v. (B)

Yhteensii
(25)

Ikd on liian korkea
Ikd on sopiva
Ikd on liian alhainen

,o
65

6

40
56

4

63
37

0

Ndissd tapauksissa, joissa arvostelu
on voitu antaa, on hieman yli puolet
vastaajista pitiinyt nykyistd ikdkdytiin-
ttid sopivana, muiden taas arvioidessa
i6n liian korkeaksi. Kokonaisuutena
ottaen ndyttdisi siltd, ettd 65 vuotta on
korkein raja, jonka valtaosa vastaajista
hyvdksyy tytintekijiin eldkeidksi, osan
vastaajista toivoessa sitd alempaa ikii-
rajaa.

100 100 100

Kiisitykset tyiinteon lopettamisid,n
vaihtelusta
Riippumatta vallitsevasta tytin lopetta-
misen kdytiinniistti pyydettiin vastaajia
arvostelemaan viel5 erikseen tytin 1o-
pettamisiSn ammatin sekd yksiltin mu-
kaisen vaihtelun merkitystd yrityksessd:

- tytinantajan kannalta asiaa katsoen.
Ammatin mukaisesta vaihtelusta otet-
tiin vastausvaihtoehtoihin kantaa tau-
lukossa 6 esitetyn mukaisesti.

12

63
65
67
68
70
Ei
Ei
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Taulukko 6. Mielipiteet tytin lopettamisidn ammatin mukaisesta vaihtelusta
Perusj akautuma vastausvaihtoehdoittain

Tytin lopettamisidn ammatin
mukainen vaihtelu on kpl %

Edullista
Epdedullista
Yhdentekevdd

8
l4

7

28
4B
24

Vastaajien enemmistd ndyttdd suh-
tautuvan torjuvasti kyseiseen ndkijkoh-
taan. Tdssd yhteydessd on huomattava,
ettd niissd yrityksissd, joissa jo o1i kiiy-
ttissd vaihteleva ikd, suhtauduttiin mytis
ammatin mukaiseen vaihteluun my6n-
teisemmin kuin kiintedn i6n yrityksissd.
Pienehktijd eroja esiintyi vastauksissa
mytis silloin, kun ne taulukoitiin yri-
tyksen koon ja tuotantoalan mukaan'
Pienissd yrityksissd oltiin ehkd hieman
mytinteisempid asiaan kuin suurissa, ja
sanomalehtitaloissa vhhdn mydnteisem-
pid' kuin siviilipainoissa. Pddttely thssd
kohdin on kuitenkin aika ephvarmalla
pohjalla.

Vastaajat joutuivat my6s perustele-
maan kdsitystiidn. Tiilltjin ammatin mu-
kaista vaihtelua edullisena pitdneet
mainitsivat useimmiten vain sen, ettd
yrityksessd on todella vaatimuksiltaan

,o 100

erilaisia ammatteja. "Syvdpainajat ovat
eri asia kuin sitojat" - ftsfsp erds vas-
taaja asiaa luonnehti.

Kolmessa yrityksessh haluttiin ytityii
asettaa erityisasemaan ja tdlltiin mai-
nittiin erikoisesti rotaatiopainajat.

Ammatin mukaisesti vaihtelevaa ikdd
epdedullisena ratkaisuna pitdneet taas
katsoivat, etteivdt ammatit vaatimuk-
siltaan eroa niin paljoa toisitaan, etta
sen mukaan mddrdytyvd tydn lopetta-
misikd olisi tarpeellinen. Perusteluissa
mainittiin myds eri ammattiryhmien
viilille mahdollisesti syntyvd konflikti
sekd erditd muita kdytdnntjllisid vai-
keuksia.

Tytin lopettamisiSn yksiltillistd vaih-
telua sensijaan pidettiin hyvdnd ratkai-
suna, kuten taulukon 7 luvuista voidaan
niihdii.

Taulukko 7. Mielipiteet tytin lopettamisidn yksiltillisestd. vaihtelusta
nykyisen klytSnniin mukaisesti

Tytjn lopettamisiiin
yksildllinen vaihtelu on

Nykyisin kiinteii
ikekpl (%)

Vaihteleva
ikakpl (%)

Yhteensii

kpl (%)

Edullista
Epdedullista
Yhdentekev6S

69
24

7

20
I

2

72,,
6

13
4
1

64
27
I

l

3
1

29 10011 100 18 100
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Yksiltillisesti vaihteleva ikd saa to-
della kannatusta. Yrityksissd, joissa
vaihteleva ikii jo on kdyttissd, kannate-
taan asiaa voimakkaimmin, mutta mytis
kiintedn idn yrityksissd on vastaajien
enemmistti valmis mytintdmddn yksiltil-
lisen ratkaisun edullisuuden.

Mytinteisten perustelujen ydinajatus
keskittyy toteamukseen, ettd yksiltiiden
viilillii on suuria eroja, mistd johtuen
yksiltillinen elHkeik?i on mycis "tytivoi-
mapoliittisesti" suositeltava vaihtoehto.

Selvddn vdhemmisttjiin jddvien, yksi-
Itillistii ratkaisua epdedullisena pitdvien
perustelut sisdltdviit ajatuksen, ettd
kiinted ikti olisi selvempi ja yksinker-

Tyiieldkelaitosten toiminnasta v. 1965
on keritty mm. seuraavalla sivulla esi-
tetyt numerotiedot.

Taulukon ensimmdisessd, tytieldkela-
kien piiriS koskevassa osassa tarkoittaa
tytieldkekassojen henkilciluku vuoden
1965 ajalta arvioitua tytintekijdin kes-
kimiitirdd kuukaudessa. Taulukon toi-
sessa kohdassa maksutuloon eivdt sisdl-
Iy aikaisempien vapaaehtoisten eldke-

taisempi sekd vdhemmdn konfliktialtis
ratkaisu.

Muita tietoja
Edelld on selvitetty osaa yrityksen joh-
don edustajien vastauksista. Muista
mielenkiintoisista kysymyskohteista
mainittakoon tiedot vanhuus- ja tyti-
kyvytttimyyseldketapausten mddrdstd
ja suhteesta eri yrityksissd, kdsitykset
ns. vdliammatin kdytiin mahdollisuuk-
sista, mielipiteet tytinjohtoportaan el5-
keidstd jne. Niiitii ja myiihemmin myiis
muiden vastaajaryhmien tuloksia tul-
laan edelleen julkaisemaan tdss[ leh-
dess5.

jdrjestelyjen varoista lakisddteisten
eldkkeiden osalle suoritetut siirrot
(54,5 milj. mk). Vakuutusmaksurahas-
toa koskevassa osassa ei sarakkeen
"ElSkesddtiijt" markkamHdrddn sisdlly
eldkevastuu niiden eldkesiiiiticiiden osal-
ta, jotka toimintansa lopettamisen
vuoksi siirsivdt eldkevastuunsa toiseen
eldkelaitokseen jo v. 1965.

EnEitE tilastotieloia tyiielSkelaitosten
TEL- ia LEl.-toirninnasta v. tg65
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YhteenseTy6eleke-
kassat

E1?ike-
kassat

Elake-
siiiititit

vakuutus-
yhtitjt

20s.000
1.381

4

62,2
62,2

6.493
1.088
5.405

4.543
1.502
3.041

3.890
1.059
2.831

6.595
1.941
4.654

6.083
1.302
4.781

184,7
184,7

10
2.380

63.000
482

I TEL-LEL-piiri 31. 12. 1965

1. El5kelaitosten luku ,

2. Tyrinantajien luku
3. Henkiltiiden luku
4. Palkkasumma milj. mk/v
II Maksutulo 1965

Maksutulo milj. mk
la. Peruseldketurva
1b. Lisdeldketurva

III Maksetut eliikkeet 1965

Maksetut eliikkeet 1.000 mk
1a. Vanhuuseliikkeet
1b. TydkyvytttjmyyselAkkeet
lc. Rekisterdidyt lisdeldkkeet

IV Tilivuonna myiinnetyt eliikkeet

1. Eliikkeiden lukumddre
1a. Vanhuuseldkkeet
lb. Tyijkyvytttjmyyseliikkeet
1c. Leskeneldkkeet
1d. Lapseneldkkeet

2. Eliikkeet 1.000 mk/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. TytikyvyttomYYseliikkeet
2c. LeskenelAkkeet
2d. Lapseneldkkeet

3. Hautausavustusten lukumAdrd
4. Hautausavustukset 1.000 mk

Y Voimassa olevien elikkeitlen
elikekanta 31. 12. 1965

1. Eldkkeiden lukumdird . .. .

1a. VanhuuselAkkeet
1b. Tytjkyvytttimyysel6kkeet
1c. Leskeneld,kkeet
1d. Lapseneliikkeet

2. ElSkekanta 1.000 mk/v .

2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tytikyvytt6myyseldkkeet
2c. LeskenelSkkeet
2d. Lapsenel5kkeet

VI Vakuutusmaksurahasto
( sii.iitiiiillii elikevastuu )
31. 12. 1965

1. Vakuutusmaksurahasto milj' mk
1a. Peruseldketurva
1b. LisdelSketurva

2. Vastuuvajaus milj. mk

I
58.540

518.000
3.969

209,5
1BB,B
20,7

158
204

126.500
1.142

14.936
6.375
8.016

545

6.177
3.159
3.018

5.865
2.788
2.951

50
?6

10.987
5.155
5.566

203
63
34
46

9.637
4.829
4.668

57
B3

15.257
t-l td
7.186

232
66

3.360
1.882
1.478

1 .903
.078
825

I

4.050
2.333
1.717

6.882
3.770
3.112

161,6
161,6

8,2

181

6.974

31?,5
296,8
20,7

29.t29
L7.287
t7.297

545

12.766
5.582
7.058

50
76

19.073
8.506

10.301
203

63
34
46

2t_202
9.576

57
83

29.814
13.668
15.848

232
66

1.112,0
979,5
L32,5

8,2

Luvut on erdiltii osin arvioitu 5 ehkelaitoksen kohdalla

15

25,3,ut

702,5
570,0,rr!

20,5,r!

1.523
665
B5B

455
214
24t

836
410

^:

920
473
447

1.592
823
?69

63,2,Y



HEIMER SUNDBERG

Ytl pohioisrtraisen sosiaalivakuutlrs-
kongnessin valrnistelu

Pohjoismaiset sosiaalivakuutuskongres-
sit, joista ensimmdinen pidettiin jo
vuonna 1935 ja joita sodan jilkeen on
ollut joka neljds vuosi vuoroin kussa-
kin pohjoismaassa, ovat huomattavia
merkkipylviiitd pohjoismaisessa yhteis-
tyiissd sosiaalivakuutuksen alalla. Mo-
net lainsddddnniilliset uudistukset sekd
kdytdnniin kannanotot ovatkin saaneet
virikkeensS tai ainakin vahvistusta
ndissd kokouksissa kiiydyistii neuvotte-
luista. Kongressien valmisteluun uhra-
taankin paljon huolta ja vaivaa. Niin
tiill5kin kertaa, kun suunnitellaan seu-
raavaa, vuonna 1968 Ruotsissa pidettd-
vdd pohjoismaista sosiaalivakuutus-
kongressia.

Kongressin valmistelua ja toteutta-
mista varten perustajajdsenet ovat muo-
dostaneet pysyvdn komitean, jonka pdd-
tehtdvdnd mm. on vdhintddn 18 kuu-
kautta ennen seuraavaa kongressia

pdSttiiii kongressiin liittyvist6 yksityis-
kohdista. Tdssd tarkoituksessa pidettiin
viime lokakuussa pysyvdn komitean ko-
kous Tukholmassa. Kokouksen osan-
ottajista mainittakoon eldkevakuutuk-
sen alalta komitean puheenjohtaja,
Ruotsin Riksfijrsdkringsverketin pee-
johtaja Rolf Broberg, Norjan Riks-
trygdeverketin johtaja Finn Al ex an-
d e r, Islannin valtiollisen eldkelaitok-
sen johtaja Sverrir Thorbjiirns-
s o n ja Tanskan vakuutusoikeuden pu-
heenjohtaja F. M. Hartman. Suo-
men edustajina olivat hallitussihteeri
Tauno Ko p o n en sosiaaliministeritis-
td, osastopddllikkti Veikko K at a j ai-
n e n kansaneldkelaitoksesta ja kirjoit-
taja.

Komitea piiiitti, ettd seuraava, jdrjes-
tyksessddn seitsemds pohjoismainen so-
siaalivakuutuskongressi pidetiiiin Tuk-
holmassa 5-7 pdivind kesdkuuta 1968,
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Entiseen tapaan ohjelma jakautuu yleis-
kokoukseen ja jaostokokouksiin.

Ensimmdinen pdivd on omistettu
yleiskokoukselle, jossa avajaisten jdl-
keen keskustellaan aiheesta "Sosiaali-
vakuutus ja ennakkoehkdisevd hoito",
suomalaisen edustajan toimiessa pd,d-
alustajana. Lisiiksi yleiskokouksessa
ovat norjalaisen ja ruotsalaisen edusta-
jan esitelmdt tietojenkdsittelykoneiden
kiiyttistii sosiaalivakuutuksessa sekd pa-
neelikeskustelu aiheesta "Ld,dkdrien
osallistuminen sosiaalivakuutukseen
sekd lddketieteelliset tosiasiat ja arviot
vakuutusratkaisujen perustana". Tdhiin
keskusteluun osallistuu kustakin maas-
ta liiiikiiri ja "maallikko".

Toisena kongressipdivdnd ovat jaos-
tojen kokoukset. Jaostoja on nelj6: ta-
paturmavakuutusjaosto, sairausvakuu-
tusjaosto, elakevakuutusjaosto ja tytit-
tiimyysvakuutusjaosto. Niiistti kolme
ensiksi mainittua jaostoa kokoontuu
aluksi yhteiseen kokoukseen keskuste-
Iemaan tapaturmavakuutuksen asemas-
ta kokonaiseldkejHrjestelmdssa, ruotsa-
laisen edustajan toimiessa pddalustaja-
na. Sen lisdksi kukin jaosto pitdd oman
kokouksensa. Eldkevakuutusjaostossa
kdsitellddn kahta aihetta: "Kokemuksia
invaliditeetin porrastamisesta ansioky-

vyn mukaan ja tdssd yhteydessd ilme-
nevdt vaikeudet" seka "Liukuvan e1d-
keidn ja ammattialoittain mddritellyn
eldkeiHn yhteydessd esiintyvdt ongel-
mat". Nhistii ensiksi mainitun kysy-
myksen alustaa Tanskan ja jiilkimmiii-
sen Suomen edustaja.

Kolmantena kongressipdivdnd ko-
koonnutaan jdlleen yhteiseen kokouk-
seen. Islantilainen edustaja alustaa ky-
symyksen siviilisdddyn ja elatussuhtei-
den huomioon ottamisesta sosiaaliva-
kuutuksessa. Lopuksi keskustellaan nor-
jalaisen alustuksen pohjalta aiheesta
"Sosiaalivakuutuksen virkailijoiden
koulutuksessa sovellettavia periaattei-
ta", jossa mm. on otettava huomioon
virkailijoiden tarve tuntea lainsddddn-
tdd muissa pohjoismaissa.

Kokonaisuutena kongressi ilmeisesti
muodostuu erittdin mielenkiintoiseksi.
Useimmat keskusteluaiheet ovat tdlld
hetkelld ajankohtaisia kaikissa pohjois-
maissa. Tosin sosiaalivakuutuksessa ta-
pahtuu nopeata kehitystii ja tilanne on
vuonna 1968 voinut jo monessakin koh-
din muuttua toiseksi, mutta kuitenkin
on odotettavissa, ettd kongressista muo-
dostuu yhtd arvokas ja hytidyllinen kuin
sen kuudesta edeltdjdstdkin.
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Penhe-el5kep5ivEt ty6et5kelaitoksille
TytielSkelaitosten edustajia kokoontui Eldketurvakeskuksen jdrjes-
tdmddn esitelmd- ja keskustelutilaisuuteen maraskuun 15. p:nd sel-
vittelemddn niitii kiiytdnncillisid toimenpiteitd, jotka liittyvdt ensi
vuoden alussa voimaan tulevaan perhe-eldketurvaan. Tilaisuudessa
ndhtiin myds sosiaaliministeritin vakuutusosaston ja vakuutus-
oikeuden edustajat. Avauksen suoritti toim.joht. T. J y I h ii. Esi-
telmissd selvitettiin perhe-eldkkeen hakemista ja hakemuksen
kdsittelyd (oik.tied.kand. M. Uimonen), perhe-eldkkeen laske-
mista (maist. A. Mustonen) ja perhe-eldkeasioissa annettavia
piiiittiksiii (oik.tied.lis. S. P i e t i I e i n e n). Yksityiskohtia valaistiin
tarkemmin korokekeskustelussa, jossa myds vastattiin ldsndolijain
kysymyksiin.

Kuvassa korokekeskustelun asiantuntijakunta, vasemmalta varat.
P. L e i k k ti Oy Alkoholiliike Ab:n eldkesddticistd, varat. E.
ReweIl vakuutusyhtiii Patriasta, johtajat H. Sundberg ja M.
Kaikkonen Eldketurvakeskuksesta sekd varat. R. Lehtinen
tytieldkekassoista.
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Vakuutus-
oikeuden
pEiEil6ksistEi

Vakuutusoikeudesta viimeksi tdhetet-
tyihin pdiittiksiin sisdltyy ratkaisu, jossa
on ollut kysymys tulevan palvelusajan
laskemisesta silloin, kun vanhuusel6ke-
ikd on alennettu. Samassa joukossa on
pddttis, joka koskee tuberkuloosiparan-
tolan kuntouttamisosastolla tyiiskennel-
leen potilaan tydkyvytttimyyden arvos-
telua. Nditd tapauksia selostetaan seu-
raavassa.

N:o 8044/64/203 (ETKl.n hakemisto-
koodi 1.06.10): Kysymyksessd olevan
tytikyvyttcimyyseldkkeen myiintdneen
eldkesbdtitjn sdSnnciissd oli naispuolisten
ty<intekijciiden eldkeikd vahvistettu 60
vuodeksi eli siis alemmaksi kuin TEL:n
mukainen yleinen eltikeikii 65 vuotta.
Eldkkeen suuruutta mddrdtessddn sddtici
katsoi, ettd TEL 6 $:n 3 momentissa ja
siidtiiin sddnntiissd tarkoitettu ns. tuleva
palvelusaika kdsitti ajan tydsuhteen
pddttymisestd alennettuun eldkeikddn.
Eldkelautakuntaan tekemdssddn vali-
tuksessa hakija vaati, ettd tytikyvyttii-
myyseldkett5 mdiiriittiiessd on el6ke-
ikdnii pidettdvd TEL:n yleistd eliikeikiid
eikd alennettua eliikeikdd. Eldkelauta-
kunta katsoi, ettd stiiititjn pddt6s oli
oikea ja hylkiisi valituksen. Samaan

tulokseen ptiiityi mytis vakuutusoikeus,
johon hakija vieli saattoi asian.

Jdrjestelmdn alkuaikoina oltiin eri
mielti siitd, miten nyt esill6 oleva ky-
symys olisi ratkaistava. Valittajan edus-
taman kannan tueksi esitettiin mm.,
ettd alennettu eldkeikii on luonteeltaan
lisdetu. Ndin ollen eldkeidn alentami-
nen ei saisi edes tycikyvyttcimyyseldk-
keen osalta johtaa tycintekijdlle huo-
nompaan tulokseen kuin TEL:n vdhim-
mdiseldketurva edellyttdd. Tdhdn kui-
tenkin joudutaan, jos tuleva aika laske-
taan alennettuun eikd yleiseen eldke-
ikHhn saakka. Vastakkaisen ndkemyk-
sen mukaan kysymys siitd, onko alen-
nettu eldkeikii tycintekij6lle edullinen,
on ratkaistava silmdlldpitden olosuhtei-
ta ennen eldketapahtumaa. On esitetty,
ettd se etu, joka tytintekijiille tulee
mahdollisuudesta saada vanhuuseld.ke
alennetussa eldkeidssd, on kokonaisuu-
tena ottaen suurempi kuin samasta
syystd ehkd aiheutuva tydkyvyttdmyys-
eldkkeen vhhennys. Tdmdn mukaan
olisi tuleva aika laskettava vain alen-
nettuun el6keikddn saakka. Kiisitystd
voidaan puoltaa mytis TEL 6 $:n 3 mo-
mentin sanamuotoon nojautuen. Eliike-
Iaitokset ovat jo pitemmdn aikaa seu-
ranneet viimeksi mainittua kantaa. Nyt
on taimd kdytiintd tullut vakuutusoikeu-
den pdiittikselld vahvistetuksi.

Mainittakoon, ettd valtion el5kelakiin
sisdltyy nimenomainen sddnntjs, jonka
mukaan tuleva eldkeaika luetaan vir-
kaa tai tytitd varten sdddetyn eldkeiSn
tdyttdmiseen saakka (VEL 5 g:n 2

mom.).

N:o 3853/65/128 (ETKn hakemisto-
koodi 1.04.15): Eliikkeen hakijalla, joka
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oli ammatiltaan putkieristdjd, oli 16. 4.

1964 todettu vasemmanpuoleinen nes-
teinen keuhkopussintulehdus. Sairau-
tensa vuoksi hiin oli ollut 20. 4.-6. 9.

1964 parantolahoidossa ja 7. 9. 1964-
31. 5. 1965 parantolan kuntouttamis-
osastolla, jossa hdn oli suorittanut me-
tallitytikurssin. Eldkelaitos hylkdsi ha-
kijan eldkehakemuksen, koska se kat-
soi, ettd tytikyvyttcimyys ei ollut kestd-
nyt vuoden pituista aikaa. Pddttis pe-
rustui ldhinnd eradseen asiassa annet-
tuun lddkdrinlausuntoon, jonka mukaan
hakija jo 1. 1. 1965 olisi ollut kykenevd
suorittamaan entistd tytitdnsd, jollei pa-
rantolassaolo olisi ollut ammattikoulu-
tuksen takia aiheellinen.

Hakija valitti eldkelautakuntaan,
joka katsoi, ettd tytikyvytttjmyys oli
kestdnyt ainakin vuoden ajan, ja ndin
ollen mdd,rdsi eldkelaitoksen maksa-
maan elakettd. Eldkelaitos halusi saada
asiasta periaateratkaisun ja vei asian
vakuutusoikeuteen. Valituskirjelmdssd
vedottiin mm. siihen, etta kuntouttami-
sessa ei ollut kysymys hakijan koulut-

tamisesta uuteen ammattiin. Kun hakija
jo kahdeksan kuukauden kuluttua tyii-
kyvyttdmyytensd alkamisesta kykeni
entiseen tytihiinsd, eldkelaitos oli sitd
mieltd, ettd' el5kkeen saamisen edelly-
tyksiii ei ollut. Vakuutusoikeus hylkdsi
valituksen ja jiitti asian eldkelautakun-
nan palttiksen varaan.

Vakuutusoikeus on kysymyksessd
olevassa tapauksessa katsonut tytiky-
vytttimyyden jatkuneen vield kuntout-
tamisosastolla tyciskentelyn aikana.
Tdm[ kanta onkin sopusoinnussa tiillai-
sen tytiskentelyn tarkoituksen kanssa.
Pyrkimyksena ndet on totuttaa keuhko-
tautipotilas aktiiviseen toimintaan sekd
varmistaa parantolahoidon tulokset ko-
keilemalla ja listitimiilld asteittain tyti-
rasitusta. Kuntouttamisosastolla oles-
kelu liittyy siten olennaisena osana
potilaan hoitotoimenpiteisiin. Ndin ollen
on perusteltua katsoa, ettii tdllainen
potilas on tytieldkelakien mielessd tyii-
kyvytiin ainakin niin kauan kuin hdnen
pitdmisensd osastolla on lddketieteelli-
sistH syistd aiheellista.
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ElEkeliedott't!s-
toirnisto

Uusi tiedotus- ja yhdYselin

Julkisuudessa on io kerrottu, ettd
Eldketurvakeskus ja Ty6el6kelaitosten
Liitto r.y. ovat yhdessa erdiden jiirjes-
ttijen kanssa marraskuussa perustaneet
erikoisen tiedotustoimiston, jonka teh-
tdvdnd on toimia tytieliikejdrjestelmdn
yleisen tuntemuksen levittdmiseksi ja
lisddmiseksi sek6 sen kehittdmiseksi
olla yhdyselimena tyiieliikejdrjestelmdn
laitosten ja vakuutettujen vdlillii. Toi-
miston nimeksi on annettu Eliketiedo-
tustoimisto. Sen johtajaksi on kutsuttu
SAK:n ent. Puheenjohtaja Vihtori
Rantanen.

- Voidaan ehkd kYsYd, mitd merki-
tystd tdllaisella toimistolla on ja tulee
olemaan, sanoo johtaja Rantanen leh-
dellemme antamassaan lausunnossa.

- Kysymys on tietystikin aiheellinen,
eikd viel6 tiillii hetkell5 voidakaan var-
muudella sanoa, milld tavalla tdssh tdr-
kedssd tiedotustoiminnassa piihstiiiin
etenemadn; jo nyt saadut kokemukset
kuitenkin osoittavat tdllaisen tiedotus-
toiminnan tehostamisen ja kehittiimisen
tarpeellisuuden.

- Tyti- ja perhe-eldkejdrjestelmdt
on tytimarkkinajdrjesttijen viilisillii
neuvotteluilla sovittu ja ovat osa -pal-

kansaajain palkkaa. Tytjeldkejiirjestel-
mad on voimakkaastikin arvosteltu, ja
pddvbitteend on, ett6 kaikki kansalaiset
eivdt pddse osallisiksi samoista eliike-

Johtaja Vihtori Rantanen

eduista. Ndin asianlaita onkin, mutta ei
voitane kuitenkaan syyttiiii palkansaajia
ja tytimarkkinajdrjesttijd siith, etta ne
ovat pyrkineet luomaan sellaisen e15ke-
jdrjestelmdn, joka vastaa jonkinlaista
varmuutta eldketurvasta vuosien ja
vuosikymmenien aikana suoritetun ty6n
tuloksena. Tuntuukin siltd, ettd jossakin
mhdrin mytis asiattomuutta esiintyy
tdssd keskustelussa. Tytieldkkeen saa-
jilla ja niillii laitoksilla, jotka tytielii-
kettii hoitavat, eikd mytiskiidn niillii
tyiimarkkinajiirjestdillii, jotka ovat tyii-
eldkkeistd aikoinaan sopineet, ole mi-
tddn sitd vastaan, ettii pyritdiin eldke-
jdrjestelmdssd esiintyvien eplkohtien
korjaamiseen ja niiden ryhmien, joilla
eldketurvaa vield ei ole tai joilla se on
tdysin riittdmdttin, elbkejdrjestelyn
vakiintamiseen tdydentivilld e15ke-
Iaeilla, muun muassa yrittdjdeliikkeillii,
erikseen maatalouden piirissd ja erik-
seen muiden yrittdjien osalta. Nyt pe-
rustettu yhdyselin toivoo, ettd yhteis-
tytitd saataisiin aikaan erilaisten jdrjes-
tiijen ja laitosten ja kaikkien kansalais-
ryhmien kesken.
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ElSkelaitosten yhteisesli kustannettavien
elSkkeiden yastuuniako vrrodelta 1965

(TEL 12 S:n t rtrorn:n 4. kohta)

Maksetut eliikkeet vuodelta 196b

Vuonna 1965 olivat TEL- ja LEL-eIdke-
laitosten elHkekulut yhteensd 29.186.?88
mk. Ndistii oli eldkelaitosten yhteisesti
kustannettavia 14.595.068 mk eli noin
puolet. Viimeksi mainitut jakaantuivat
seuraavasti:

- ennen 1.7.1972 syntyneiden TEL-
vanhuuseldkkeet 10.218.698 mk,

- pelkiistiidn vapaakirjoihin perus-
tuvat tytikyvyttcimyyseldkkeet
49.681 mk,

- muiden tydkyvyttcimyyseldkkei-
den indeksi- yms. korotukset
4.303.807 mk sekd

-lisdeldkkeiden rahastoimattomat
osat 22.882 mk.

Vastuunjaon yhteydessd selvitettiin
mytis ne eldkkeet, jotka eldketaitos oli
maksanut, mutta jotka olivat mddrdtyn

toisen eldkelaitoksen kustannettavia.
Tdllaisia vastuunjaon yhteydessd selvi-
tettyjd elSkkeitd oli maksanut 4 eldke-
laitosta yhteensd 7.661 mk, mikd mark-
kamddrd perittiin 2 eldkelaitokselta.

Eldkelaitosten osallistuminen yhteisesti
kustannettaviin elIkkeisiin
Eldkelaitoksen osuus TEL-vanhuus-
eldkkeiden kustantamisesta o1i 65 0/o sen
TEL-vHhimmdisturvaa vastaavien va-
kuutusmaksujen tasausosista. Tiimii
tasausosa oli 0,3 o/o palkoista. Osuus
muiden tasattavien eldkkeiden kustan-
tamisesta oli 1,5 0/o eldkelaitoksen koko-
naismaksutulosta.

Eldketurvakeskuksen suorittama vas-
tuunjako johti 55 eliikelaitoksen osalta
saatavaan tasauksesta ja 128 eldkelai-
toksen osalta lisdsuoritukseen tasauk-
seen, Vastuunjaossa jiii Eliiketurvakes-
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kukselle ylitettti 2,1? milj. mk, joka
mddri otetaan huomioon vuoden 1966

vastuun selvittelyssd.

Huomattakoon, ettd tdssd ilmoitettu
maksutulo ei kaikilta osiltaan vastaa

Seuraava taulukko selvittelee vuo-
delta 1965 toimitettua vastuunjakoa
eldkelaitostyypeittEin.

183
353,71

29,14

14,60

2,63

4,80

eldkelaitoksiin todella siirrettyjen varo-
jen mddrdS.

Vakuutus-
yhtitit

EI6ke-
kassat

Eldke-
siiiiticit

Tytieldke-
kassat

Kaikki
yhteensd

Lukumdrdrd
Kokonaistulo milj. mk
Maksetut eldkkcet
milj. mk
Maksetut tasattavat
eldkkeet milj. mk
Saatavat tasauksesta
milj. mk
Suoritukset tasaukseen
milj. mk

9

231,45

14,94

8,22

0,09

3,63

10
18,47

\,52

0,86

0,02

0,41

160
41,64

6,19

3,86

1,74

0,76

4

62,1 5

6,49

1,66

0,78

t)



MARGARETHA AARNIO

tekkeet teollisrrusty6ntekiiet
saksalaisen tulkimrrksen valossa

IT

Tdmdn lehden edellisessd numerossa
selostettiin iakkaite teollisuustyiinteki-
jciitd koskevan saksalaisen tutkimuksen
tuloksia siltd osin kuin ne kdsittelivdt
tytintekijtiiden terveydentilaa, suoritus-
kykyd ja tytiolosuhteita sekd siirtymistd
tycistti toiseen tytintekijiiin vanhetessa.
Te115 kertaa tarkastellaan eldkeikdd
koskevia mielipiteitd saman, viime
kesdnd julkaistun tutkimuksen *) va-
lossa.

Tutkimuksen piiriin kuuluivat yli
57-vuotiaat miespuoliset tyrintekijiit ja
toimihenkilcit seuraavilla aloilla:

- metallin perusteollisuus,

- metallin jalostusteollisuus,

- hienomekaaninen teollisuus ja

- kemian teollisuus.
Yhteensd tutkimus suoritettiin kym-

menessd eri yrityksessd. Ty<intekij<iiden
ja toimihenkiliiiden lisdksi haastateltiin

*; Paul Kaser: Altere Arbeitsnehmer inder Industrie Nordrhein-Westfalens; ihre
Einstellungen und Verhaltensweisen in-
nerhalb und ausserhalb des Betriebes

Tytintekijiit ja toimihenkiliit
Haastatelluilta tyiintekijtiilte ja toimi-
henkiltiiltii (yhteensd 943 henkilciii)
tiedusteltiin, pitdvhtkd he Saksan eldke-
jdrjestelmissd nykyisin kdytdnniissd
olevaa 65 vuoden eliikeikiiii oikeana.
Tdssd yhteydessd korostettiin nimen-
omaan kysymyksen tarkoittavan yleistd
eldkeikid, joten sen, etti jotkin tytin-
tekijiit vapaaehtoisesti haluavat olla
tytissd vanhemmiksikin, ei pitiinyt
antaa vaikuttaa vastaukseen. Ylivoi-
mainen enemmisttj eli 85 0/o kaikista
vastaajista katsoi nykyisen 65 vuoden
eldkeikdn liian korkeaksi. Varsinaisten
tytintekijciiden joukossa oli enemmdn
eldkeidn alentamista ehdottavia (89 o,'o;

kuin toimihenkiltjiden (76 o7o;. Vain
yksi vastaaja oli eldkeidn korottamisen
kannalla,
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samoissa yrityksissd palvelleita eldke-
ldisid sekd yritysten johtoa ja tycin-
johtajia.



Ty6ntekijdt Toirnihenkiliit
%

Nykyinen elhkeikii
on oikea
ei ole oikea

Sopiva olisi:
60 vuotta
60 ,,61-62 ,,63-64 ,,66-67 ,,

Ei vastausta .. .

(65 v.)
I

89
21
76

1

79
o
1

0
5B
15

3
0

2

Kuten taulukon luvuista havaitaan,
piti 4/5 tydntekijtiistii ja toimihenki-
lcjistdkin yli puolet 60 vuoden ikae
sopivimpana yleiseksi eldkeikdrajaksi.
Keskimddrin ndyttdd toimihenkilciiden
kdsitys sopivasta elhkeiSstb olevan hie-
man korkeampi kuin tytintekijtiiden.

Tutkijat kiinnittdvdt huomiota siihen,
ettd osa eldkeibn voimakasta alentamis-
ta kannattavista ilmeisesti omalta koh-
daltaan olisi valmis jatkamaan tydn-
tekoa viel5 ehdottamansa eldkeidn jdl-
keen. Vastaajat ndyttivdt olevan hyvin
selvilld siitd, ettei eldkeikd merkitse
samaa kuin pakollinen eroamisikd, vaan
eldkkeelle siirtymistd voi halutessaan
lykdtd, joten elhkeidn alentaminen laa-
jentaisi tytintekijtiiden mahdollisuutta
valita elhkkeelle siirtymisen ajankohta
yksiliillisen tilanteensa mukaan.

Tdstd huolimatta oli suhtautumisessa
yleiseen eldkeikiiiin havaittavissa myiis
yksiltillisten tekijtiiden vaikutus. Tar-
kasteltaessa tuloksia vastaajien tervey-
dentilan mukaan jaoteltuina voitiin
havaita, etta niissd, jotka pitiviit ter-
veyttddn heikkona, o1i enemman eldke-

100 100

idn alentamista kannattavia (9+ o7u1

kuin niissH, joiden terveys oli hyvd
(76 0/0). On kuitenkin huomattava, ettd
vanhojen toimihenkilciiden terveyden-
tila oli haastattelujen mukaan keski-
mdhrin olennaisesti parempi kuin varsi-
naisten tycintekijciiden, joten ammatin
ja oman terveydentilan vaikutukset
mielipiteisiin kytkeytyvdt tdssd koh-
dassa toisiinsa. Tutkijat eivdt valitet-
tavasti ole analysoineet asiaa pitem-
mdlle jaottelemalla vastauksia saman-
aikaisesti molempien tekijriiden mu-
kaan, joten julkaistuista tuloksista ei
pysty ndkemddn kumman tekijdn vai-
kutus on voimakkaampi. Analyysin y1i-
malkaisuus ja saatujen vastausten jaot-
teleminen yleensa vain yhden tekijiin
mukaan kerrallaan ovatkin tbmdn muu-
toin ansiokkaan tutkimuksen suurimpia
heikkouksia.

Haastateltavilta tiedusteltiin myds,
missd idssd he itse henkilcikohtaisesti
mieluimmin haluaisivat erota siit6 yri-
tyksestd, jossa tytiskentelevdt. Tutkijat
toteavat tdmdn kysymyksen sanamuo-
don jonkin verran epdonnistuneeksi.
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Osa vastaajista on nimittdin ilmeisesti
pitiinyt kysymystd reaalisena eikd ole
katsonut voivansa ilmoittaa nykyistd
ikddnsd alhaisempaa ikdd, kun taas toi-
set ovat kdsittdneet asian hypoteettisena

ja ilmoittaneet sen idn, jolloin olisivat
halunneet ldhted, vaikka ovatkin jo
tdmdn idn ohittaneet. Kysymykseen
saadut vastaukset jakaantuivat seuraa-
vasti:

Tytintekijiit
%

Toimihenkildt KaikkiHaluaisi erota tyripaikastaan %/o

ennen 60 ikdvuotta
60-vuotiaana

61-62 ,,63-64 ,,65 ,,
Vanhempana kuin 65 v
Ei vastausta

4
40
13

5
55
10

6
60

I

21
1

1

o
31,

2

I
6
8
1

1

Kuten taulukon luvuista ndhdddn, on
tdssd kohdassa toimihenkiltjiden ja
tyiintekijtiiden vdlilld saman suuntai-
nen ero kuin edellisen kysymyksen
kohdalla. Yhteensd 69 o7n varsinaisista
tytintekijiiistii ilmoitti olevansa haluk-
kaita jiittiimddn tydnsd jo ennen 65
vuoden ikdd, kun taas toimihenkilijillii
vastaava luku oli 6b o/0. Vain 1 0/0 tytjn_
tekij<iistii ia 2 *, toimihenkiltiistd halusi
jatkaa tyrintekoa vield nykyisen eleke-
i6n jdlkeenkin.

Perusteluna toivomukselle lopettaa
tyd jo ennen nykyisti eliikeikiiii mainit-
tiin ylivoimaisesti useimmin terveydel-
liset syyt. Tdmdn perustelun antoi 74 0/o

niistd tytintekijtiistii ja 66 o7n niistb toi-
mihenkilijistd, jotka olivat vastaukses-
saan maininneet 65 vuotta alemman
ldht<iiiin. Toisella sijalla perusteluissa
oli toivomus "saada vield jotakin irti
eld,mdstddn" (tyijntekijat 22 0lo, toimi-
henkiltit 30 0/o). Lopulta sanoivat muu-

100 100 100

tamat vastaajat ylimalkaisesti olevansa
liian vanhoja nykyiseen tyiihiinsd.

Tutkijat kiinnittdvdt huomiota siihen,
ettd niistdkin, joiden terveydentila oli
hyvii, 60 o7n sanoi perusteluksi aikaisin
eldkkeelle ldhtemisen halulleen tervey-
delliset syyt. Tutkijat tulkitsevat asian
niin, ettb vastausvaihtoehdon "tervey-
delliset syyt" ei ole kdsitetty sisdltdvdn
ainoastaan jo heikentyneen terveyden
aiheuttamia haittoja, vaan myds toivo-
muksen lopettaa tyd jo ennen kuin se

on liiaksi kuluttanut terveyttS.
Tdstd huolimatta osoittautui, kuten

luonnollista onkin, ettd vastaajan omal-
la terveydentilalla oli selvd vaikutus
toivottua lopettamisikdd koskeviin vas-
tauksiin. Vain 8 o7u niistd haastatelluis-
ta, jotka pitiviit terveydentilaansa huo-
nona, ilmoitti haluavansa tytiskennell5
65 vuoden ikddn saakka, kun taas niilld,
jotka pitiviit terveyttddn hyvbna, vas-
taava luku oli 33 o/0.
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Tyiihtin liittyviit ulkonaiset olosuh-
teet ndyttivdt mycis vaikuttavan eI[k-
keelle siirtymistd koskeviin mielipitei-
siin. Niissd, jotka toisaalla haastattelus-
sa olivat valittaneet tytiolosuhteisiinsa
liittyviii haittatekijiiitS, oli runsaasti
enemmen aikaista eldkkeelle pdiisyii
toivovia kuin niissd, joilla haittateki-
jtiitii ei esiintynyt. Erds mielenkiintoi-
nen havainto oli lisdksi, ettd tytipaikalla
suoritetut tekniset uudistukset nSyttii-
vdt lisddvdn vanhojen tytintekijiiiden
halua pddstd aikaisin e1dkkeelle. Sel-
vdii kdsitystii tiimdn tekijiin merkityk-
sestd ei analyysin puutteellisuuden ta-
kia tutkimuksesta kuitenkaan voi saada.

Vastaajan perhesuhteilla ei ndyttdnyt
olevan asiaan vaikutusta, mutta sen si-
jaan kylltikin si115, kuuluiko hdn am-
mattiyhdistykseen vai ei. Jbrjestdyty-
miitttjmiit vastaajat olivat halukkaita
tytiskentelemHdn keskimadrin vanhem-
miksi kuin jdrjestdytyneet. On kuiten-
kin vaikea sanoa, missd mddrin tdmd
ero johtuu jiirjestiiytymisestd sindnsd ja
l<uinka paljon se ehkd on vain muiden
tekij<iiden heijastusta, koska t6ssd yh-
teydessd eivdt kdy ilmi mahdolliset jiir-
jestdytymisasteen erot eri ammattiryh-
mien vdlilld.

Vastaajan idn mukaan jaoteltuina
jakaantuivat saadut vastaukset seuraa-
vasti:

Haluaisi erota tytipaikastaan 58-60
%

Vastaajan ikd
61-62

%
63-64

%

Nuorempana kuin 65 v,
65-vuotiaana
Vanhempana kuin 65 v
Ei vastausta

6B
29

2
1

79
20

1

0

B1
1B

0
1

Nuoremmat vastaajat olivat haluk-
kaita siirtymddn keskimddrin aikaisem-
min eldkkeelle kuin vanhimpaan ikd-
ryhmddn kuuluvat. Tiihdn ilmeisesti
on osaltaan vaikuttanut edelli jo
mainittu kysymyksen kHsittdminen
reaalisena, jolloin vanhimpaan ryh-
mddn kuuluvat eivdt ole katsoneet
endd voivansa ilmoittaa nykyistd ikiitin-
sd alempaa lopettamisikSd. Se, ettei

100 100 100

tdmd ndhtdvdsti kuitenkaan ole
ainoa syy eroihin eri ikdryhmien va-
lilld, kdvi ilmi erddn toisen kysymyk-
sen kohdalla, joka kuului: "Jos oletam-
me, ettd voisitte ensi kuun ensimmdi-
send pdivdnd erota tytistdnne ja saada
2,/3 nykyisestd palkastanne eldkkeend,
niin eroaisitteko silloin?" Vastaukset
jakaantuivat ikdryhmittlin seuraavasti:

58-60
Vastaajan ikd

61-62
%

63-64
/o%

Eroaisi heti
Ei eroaisi vield
Ei vastausta

35
62

3

26
69

5

37
58

5

100 100 100
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Taulukon lukuja tarkasteltaessa on
syytd muistaa se tdmdn selostuksen en-
simmdisessd osassa todettu seikka, ettd
nuoremmissa haastatelluissa oli enem-
mdn terveydeltd,dn heikkoja kuin van-
himmassa ryhmdssa, jonka joukosta
heikoin aines oli jo karsiutunut tyd-
kyvytttjmyyseld,kkeelle. Viilitttjmiisti
eldkkeelle siirtymddn haluakkaat eivat
kuitenkaan koostu yksinomaan tervey-
deltddn heikoimmista, koska heitd on
jokaisessa ikdryhmdssd yli kaksinker-
tainen mddrd niihin samaan ikiiryh-
mddn kuuluviin verrattuna, jotka piti-
vdt terveydentilaansa huonona. Erdd'nd
mahdollisena selityksend taulukon lu-
vuille tutkijat esitthvat, ettd vanhin
ikdryhmd, jolla eldrkeikd jo on hyvin
ldhelld, on joutunut enemmdn kuin
nuoremmat vakavasti ajattelemaan
elSkkeelle siirtymisen mahdollisesti
mukanaan tuomia sopeutumisvaikeuk-
sia, ja tdmd voi heijastua annettuihin
vastauksiin. Myriskin he arvelevat osal-
la vanhimmista vastaajista voineen olla
taustalla ajatuksen "koska eliikeikii
on jo niin ldhelld, niin kylld mind viel6
tdmdn lyhyen ajan jaksan".

Verrattaessa eldkeiktiii koskevia mie-
lipiteitii tutkituilla neljiillii teollisuuden
alalla, todetaan, ettd merkitsevid eroja
eri alojen viilillii ei o1e havaittavissa.
Tdmd vaikuttaa ylldttdvdltd kun ote-
taan huomioon, ettd mielipiteisiin ilmei-
sesti vaikuttavien tekijdiden esiintymi-
sessd eri aloilla voitiin havaita hyvin-
kin selvid eroja. Selityksend on, ettd
eliikeikiiii koskeviin mielipiteisiin vai-
kuttavat niin monet erilaiset tekijdt,
jotka tdssd tutkittujen alojen viilille ja-
kaantuvat siten, ettii lopputuloksessa
niiden r,sikutukset kompensoivat toi-

sensa. Tutkijat toteavat, ettd heikenty-
nyt terveys ja idkkiiille tytintekijciille
ylivoimaisiksi kiiyvit fyysiset pon-
nistukset vaikuttavat taustatekijtiind
enemmdn metallin perusteollisuudessa
kuin muilla tutkituilla aloilla. Metallir
jalostusteollisuudessa ja hienomekaani-
sessa teollisuudessa taas esiintyi eniten
teknisten muutosten aiheuttamia psyyk-
kisid vaikeuksia jne. Ndin on samoihin
mielipiteisiin eri aloilla ptiSdytty eri
syistd.

Tyiinantajat ja tyiinjohto

Tutkimuskertomuksen kirjoittaja Paul
Kaser haastatteli viidessd yrityksessd
yhteensd 59 yrityksen johtajaa ja eri
asteista tytinjohtajaa. Haastattelut oli-
vat suurimmalta osaltaan vapaamuotoi-
sia keskusteluja, mutta niissd esitettiin
my6s muutamia tdsmdllisih kysymyk-
sih. Erds ndistd oli haastateltujen mieli-
pidettb sopivasta eldkeidstd koskeva
kysymys, joka kuului: "Jos ajattelette
asiaa ainoastaan yrityksenne kannalta
ja vastaatte tdysin riippumatta nykyi-
sistd mdhr5yksist5, niin missa idssd siir-
tdisitte eldkkeelle vanhat tydntekijiit
yrityksestdnne". Vastaukset jakaantui-
vat seuraavalla sivulla olevan taulukon
mukaisesti.

Yhteensa 86 0/o haastatelluista esi-
miehistd piti siis nykyisen eldkeidn
alentamista yrityksen kannalta toivot-
tavana. Taustana tdlle mielipiteelle Ka-
ser esittdd mm. seuraavia, esimiesten
kanssa kdymistddn keskusteluista yh-
teenvetona tehtyjti havaintoja.

Ylivoimainen enemmistti esimiehistd
katsoi, ettii liihellii nykyistd eliikeikiid
olevien idkkiiiden tytintekijdiden tyii-
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55 ja 60 ikdvuosien viilillii
60-vuotiaina (yleisesti)
Urakkatycintekijiit ja fyysisesti heikot 60-vuotiaina
60 ja 62 ikavuosien viilillii
62 ja 63 ,, ,,
60 ja 65 ,, ,,
65-vuotiaina
Ei kiinteiiii ikdrajaa (yksiltillinen menettely)

1

39
2
6
2
1

4
4

(2 o/o)
(66 o7n1

(3 o/u)
(10 o7u;

(3 o/n)
(2 oic)
(? u.'o)

(7 olu)

suoritukset pyrkivit iiiSmtiiin pahasti
jdlkeen nuorempien saavutuksista. Syy-
n5 tdhdn mainittiin idn mukanaan tuo-
ma fyysisten voimien heikkeneminen ja
tydtahdin hidastuminen. Sanottiin, etta
tyiin laatu on vanhoilla tyiintekijiiillS
yleensh korkea, mutta he eivdt jaksa
fyysisesti raskaissa t6issd, ja muissakin
tehtdvissd nopeuden aleneminen vihen-
taa tydn mddrdh. Lisiiksi mainittiin
vanhojen vaikeus sopeutua teknisiin
uudistuksiin ja organisatorisiin muu-
toksiin sekd yleensiikin iiin mukanaan
tuoma lisddntynyt taipumus itsepdiseen
suhtautumiseen.

Positiivisena tekijiin5 vanhoissa tytin-
tekijtiissii nuorempiin verrattuna mai-
nittiin ensisijaisesti ndiden luotetta-
vuus, joka v6hentiiti tyiin valvonnan
tarvetta. Mytis todettiin vanhojen ole-
van tasmdllisempid ja vastuuntuntoi-
sempia kuin nuoremmat ja vaikuttavan
erdanlaisena rauhoittavana elementtina
osastollaan. Ndiden positiivisten tekijtji-
den ei kuitenkaan katsottu yrityksen
intressien kannalta korvaavan tyiisuo-
rituksen heikkenemistd.

Mielenkiintoinen havainto oIi, ettd
keskustelussa esitetyt mielipiteet tyiin-
tekijtiiden vanhenemisen mukanaan
tuomista ongelmista olivat suunnilleen

59 ( 1oo 07,,;

samat kaikilla tutkimuksen piiriin kuu-
Iuvilla teollisuuden aloilla. Vastaajana
olleen esimiehen oma ikd ei ndyttdnyt
vaikuttavan hinen kdsityksiinsti. Myiis-
kddn valvottavan osaston suuruudella
ei osoittautunut olevan merkitystd.

Esimiehiltd tiedusteltiin mytis, minkd
tyyppiset tehtdvdt heidd,n mielestidn
parhaiten sopisivat iiikk?iille tytinteki-
jtjille. Tiiysin yksimielinen ndytti ole-
van k6sitys, ettd ndiden pitiiisi olla jon-
kinlaista fyysisesti kevyttd tytiskente-
Iyd varsinaisen tuotantoprosessin ulko-
puolella, mielummin sellaista, jossa tdr-
keintd olisi tydn laatu eikd sen madr6.
Useat vastaajat mainitsivat lisdksi, ettd
vanhojen pitiiisi tyiiskennelld tuntipal-
kalla eikd urakkattiissd. Eriiiit esimiehet
toivat esiin mielipiteenddn, ettd vanho-
jen tydntekij<iiden otisi tdstd huolimatta
saatava mikiili mahdollista pysyd totu-
tussa tyiiympdristiisshSn ja ettii myiis-
kin nuorempia pitdisi olla samoilla osas-
toilla.

Osoittautui, ettti iSkkiiille tytinteki-
jiiille ihanteellisia tehtdvid on huomat-
tavasti helpompi ltiytiiii suurissa yrityk-
sissl kuin pienissd ja keskisuurissa. Eri-
tyisen vaikealta niiytti tilanne tdssd

suhteessa metallin perusteollisuuden
osalta, jossa tytjt yleensa ovat fyysisesti
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raskaita. Tutkijat toteavatkin, etti vai-
keus ldythi riittdvdsti sopivia teht5vid,
joihin tytintekijiit voitaisiin idn kart-
tuessa siirtdd, on ilmeisesti vaikutta-
massa esimiesten mielipiteisiin eldke-
ikdkysymyksesse samoin kuin heiddn
melko jyrkkiin kannanottoihinsa tie-
dusteltaessa, pitdisikd vanhojen tyiinte-
kijtiiden niin halutessaan saada jatkaa
tytiskentelyd ohi ao. esimiehen suositte-
leman eldkeidn.

Vain joka neljds esimies oli vapaaeh-
toisen ty<in jatkamisen kannalla. Ndis-
tdkin valtaosa oli niitd, jotka olivat eh-
dottaneet eldkeidksi 60 vuotta. Haasta-
telluista 59 esimiehestii 20 ei pitdnyt
vapaaehtoisen tydn jatkamista miss55n
tapauksessa suotavana, kun taas 19 esi-
miestd katsoi sen mahdolliseksi tietyil-
ld, kyseessd olevan henkilcin suoritus-
kykyii koskevilla ehdoilla. Heid:in esit-
tdmdnsd vaatimukset olivat kuitenkin
yleensd siksi ankaria, etta vain harvat
vanhat tytintekijiit pystyisivdt ne tdyt-
tdmddn. Tiedusteltaessa suhtautumista
tytiskentelyyn nykyisen 65 vuoden eld-
kei?in jdlkeen oli esimiesten kanta vield
kielteisempi; vain 10 haastateltua suh-
tautui tdhdn myiinteisesti.

EI6kelSiset

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensd
431 alle ?0-vuotiasta vanhuus- ja tyci-
kyvyttcimyyseldkkeen saajaa, jotka ai-
kaisemmin olivat palvelleet tutkituissa
yrityksissd. Lukuisien muiden kysy-
mysten ohessa ndille esitettiin my6s sa-
manlainen mielipidekysymys siitd, pi-
tiiviitktj he nykyistd 65 vuoden eldke-
ikdrajaa oikeana vai ei, kuin oli esitetty
vield tydssd oleville. Yhteensd 76 olo

elSkeldisistd oli eldkeidn alentamisen
kannalla, 21 o7o piti nykyistd ikdrajaa
oikeana ja 3 ,/o ei osannut ilmaista kan-
taansa. Yksikiidn eldkel5inen ei ehdot-
tanut eldkeidn korottamista. Entisten
toimihenkilciiden joukossa o1i huomat-
tavasti vahemmdn eldkeidn alentamis-
ta puoltavia kuin entisten tytintekijtii-
den. Ero ndiden ryhmien viililld oli sel-
vdsti suurempi kuin vield tytissd ole-
villa havaittu.

Ero tycintekijdiden ja toimihenkiltii-
den mielipiteistd kytkeytyy eliikeliiisil-
ldkin ndiden ryhmien erilaiseen tervey-
dentilaan. Entiset toimihenkiltit olivat
keskimddrin selvdsti terveempi6 kuin
entiset tydntekijdt, ja jaoteltaessa vas-

Tycintekijdt
%

Toimihenkildt
%

Nykyinen eliikeikii
on oikea
ei ole oikea ... .

Sopiva olisi
60 vuotta

61-62
63-64
ei osaa sanoa

Ei vastausta .....

(65 v.)
t7
80

40
56

73
5
1

1

50
5

1

4
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100 100



taukset terveydentilan mukaan osoit-
tautui, ettd ne eldkeldiset, joiden ter-
veys edelleen oli hyv6, olivat harvem-
min eldkeidn alentamisen kannalla
(62 o1o1 kuin ne, joiden terveys o1i huo-
no (84 0/o). Voimakkaimmin kannatti-
vat eldkeidn alentamista alle 65-vuo-
tiaat eldkeldiset, jotka kaikki olivat
tyiikyvytttimyyselSkkeensaajia. Ndistii
oli alentamisen kannalla 87 o/0, kun taas
65-67 vuotiaista oli tiitii mieltd 76 0/o

ja 68-70 vuotiaista 64 0/0. Tutkijat ar-
velevat tuloksen heijastavan sitd, ettd
ajallinen etdisyys lieventdd tyiieldmdn
vaikeuksia asianomaisen mielessd, min-
kd lisiiksi idn karttuessa henkiltikohtai-
nen mielenkiinto eldkeikS6 koskeviin
kysymyksiin vdhenee.

Eliikeldisistii oli 42 0lo ennen 65 vuo-
den ikiiii eldkkeelle jiiiineitii tytikyvyt-
tiimid, 53 0/o oli jiidnyt vanhuuselak-
keelle normaalissa 65 vuoden iiissd ja
5 07,, oli jatkanut tytiskentelyh tdtd van-
hemmiksi.

Eliikeldisilt?i tiedusteltiin myiis, luu-
Iisivatko he lShtevdnsh el5kkeelle sa-
man ikdisind kuin aikoinaan l5htivdt,
jos he uudelleen joutuisivat tdhdn tilan-
teeseen. Koska kysymyksen yhteydessd
ei kehoitettu olemaan viilittiim?ittii ny-
kyisistii mddrdyksistd, ovat useimmat
vastaajat ilmeisesti kdsittSneet liikutta-
van niiden puitteissa, jolloin mahdolli-
suutta nuorempana ldhtemiseen ei juuri
ole. Tdhdn kysymykseen nimittdin vain
6 0/o antoi vastauksena aikaisempaa
alemman ldht6i5n, 11 o7o ilmoitti, ettl
olisi tytissh pitempddn, ja yli 80 0/0 sa-
noi joko, ettii ldhtisi saman ikdisend
kuin edellisellSkin kerralla, tai totesi
yksinkertaisesti, ettei valinnan varaa
ollut. Tutkijat eivdt valitettavasti esitd

mitddn tietoja siitd, mistd eldkkeensaa-
jien ryhmistd ne 11 0/o eli 48 henkilciti
kertyvdt, jotka katsovat ldhteneensd
eldkkeelle liian aikaisin.

Vain 7 0/0 kaikista haastatelluista eId-
keldisistd ilmoitti tekevdnsd jotain an-
siotytitd vie15 eldkkeelld ollessaan. Ta-
vallisin ansiotycin muoto oli tilapdistytit
omassa ammatissa. Seuraavina olivat
vartiointitehtiiviit ja avustaminen jon-
kin sukulaisen yrityksessd. Ansiotytitd
esiintyy jokseenkin yhtd usein entisilld
tytintekijiiill6 ja toimihenkikiillti. Sen
esiintyminen nSytti olevan kiintedssd
yhteydessd eldkkeen suuruuteen. Niille,
joille eldkevuosia oli ehtinyt kertyd vH-
hiin ja joiden eldke ndin ollen oli pieni,
esiintyi ansiotytitd huomattavasti enem-
mdn kuin nii115, joiden el6ke oli suu-
rempi.

Eliikeliiisistii 28 0lo katsoi olevansa
terveytensi puolesta vield siind kun-
nossa, ettd voisi jatkaa tydntekoa sa-
maan tapaan kuin ennen eldkkeelle
siirtymistddn. Kuitenkin tiedusteltaessa
olisiko asianomainen viel6 halukas pdi-
vittdin tydskentelembdn esim. neljii
tuntia aikaisemmassa tyiipaikassa, vain
I 0/0 vastasi myiinteisesti. Kun sen si-
jaan kysyttiin, palaisivatko eldkeldiset
vanhaan tytipaikkaansa, jos sielld olisi
tyiivoimapula ja heitii tarvittaisiin, sa-
noi 30 o7o tdssd tapauksessa palaavansa,
47 07, antoi jyrkdn kiellon ja 23 o7o si
tiennyt kuinka suhtautuisi. Niiistii iu-
vuista ndkyy, ettd vaikka monet eldk-
keensaajat velvollisuuden tuntoisesti
olisivat valmiita palaamaan tyiihcin hei-
td tarvittaessa, niin omalta kannaltaan
he eivdt kovinkaan laajassa mitassa ole
tdhdn halukkaita, eivdtk6 syynS ldhes-
kddn aina ole terveydelliset seikat. Tut-
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ElSketunvakeskuksen
yleis6palvelu

on jatkuvasti lisddntynyt ja talossa pdivittdin asioivan yleisiin midrd
kasvanut niin suureksi, ettl yleisiin mukavuutta silmiillii pitden tdmd
palvelu keskitettiin yhteen paikkaan Kalevankatu 6:ssa siiaitsevan
sisdiinkdyntimme viereen. Toimisto avattiin lokakuun 11. pnd ja on jo
osoittautunut hyvin kdytdnniilliseksi ratkaisuksi. Yleisen neuvonnan
ohella siell5 on kiisitelty enimmdkseen tyiieldkekorttia, eldkkeen hake-
mista ja rekistereihin liittyvin asioita. Toimiston esimiehend on vara-
notaari neiti Sirkka Pittlenen ja hdnen apulaisinaan neidit Meri
Grahn ja Annikki Tauru.

kijat toteavatkin, ettd vanhojen tycinte-
kijtiiden ja eliikeliiisten antamat vas-
taukset todistavat varsin yhdenmukai-
sesti yleisend toivomuksena olevan
piiiistii siirtymddn eldkkeelle jo siind

vaiheessa, kun terveys ei vield ole rat-
kaisevasti huonontunut, vaan pitkiin
tytiuran jdlkeisen Iepoajan kykenee vie-
lii jiirjesttimddn sellaiseksi, ettii siitii
pystyy nauttimaan.
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HEIMER SUNDBERG

E n sirtr rrr5inen pohioisrmainen
I is5elSkevakrr rrtu sko ko u s

Viime elokuun 11. ja 12. pdivdn6 pidet-
tiin pohjoismainen kokous lisdeldke-
vakuutuksen merkeissh. Sen jdrjesti
Tanskan lisiieldkejiirjestelmdn (Ar-
bejdsmarkedets Tillaegspension lyh.
ATP) toimeenpaneva eldkelaitos, ja ko-
kous pidettiin Pohjois-Sjaellandissa si-
jaitsevassa pienessd Hillerijdin kaupun-
gissa, jossa eldkelaitoksella on toimi-
talonsa. Vieraita oli kutsuttu Norjasta,
Ruotsista ja Suomesta, kaikkiaan yh-
deksdn henkilcid, ja tanskalaisia isdntid
oli mukana kuusi. Verrattain pieni
joukko siis otti osaa tdhdn laatuaan
ensimmliseen pohjoismaiseen kokouk-
seen. Alkupuheenvuorossaan ATP:n
johtaja G. R. Nelson totesikin jiirjes-
tdjien tarkoituksena olleen saada
aikaan virallisia muotoja karttava neu-
vottelutilaisuus, jossa osanottajat pdd-
sisivdt tutustumaan toisiinsa ja vaih-
tamaan mielipiteitii yhteisistd ongel-
mistaan.

Ensimmhisend keskusteluaiheena oli
vakuutettujen piiri. Alustuksessaan

ATP:n osastopddllikkti Peer Holm
valaisi tilannetta Tanskassa. Heidin
eldkejdrjestelmddnsd kuuluvat ainoas-
taan palkansaajat, rrrutta palkansaaja-
kdsitettd ei ole lainsddddnntissd mddri-
telty. Kiiytiinntjssd on pyritty ottamaan
huomioon se, miten vastaavasti on me-
netelty vuosilomalakia, sairausvakuu-
tuslakia, tapaturmavakuutuslakia ja
verolainsddddnttjd toimeenpantaessa.
Palkansaajalta vaaditaan, ettd hdn te-
kee tyiitiiiin ansiotarkoituksessa. Esi-
merkiksi julkisen luottamustoimen ha1-
tijan ei katsota tdyttdvdn tdtd vaati-
musta, vaikka hdn nauttiikin palkkaa
tehtdvdnsS hoidosta. Palkansaajana ei
mytiskddn pidetii henkiltjd, joka suorit-
taa tytitd liihinni oppimis- tai kuntou-
tustarkoituksessa. Tdmdn lisdksi vaadi-
taan palkansaajalta, ettd hdn tekee tyti-
ti toiselle tdmdn johdon ja valvonnan
alaisena. Sivutoimen haltijat ja osa-
piiiviitydtd tekevdt kuuluvat li.sdeldke-
jdrjestelmdn piiriin edellytyksin, ettd
sddnntjllinen tytiaika kdsittdd vdhintddn
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15 tuntia viikossa tai 65 tuntia kuukau-
dessa. Tdssd kohden kiinnittyi huomio
erddseen yksityiskohtaan: Tanskassa on
kuten meillhkin siivoojia, jotka kdyviit
tyrissd useissa kodeissa olematta mis-
sddn perheessd erikseen sdHdettyd vd-
himmdistuntimddrdd. Mikali kuitenkin
eri kohteissa suoritettu tyd yhteensd
tiiyttiiS minimivaatimukset ja jos tdmd
palkansaaja on kysymyksessd olevan
ammattijdrjesttin tytittdmyyskassan jd-
sen, hdn pddsee lisHeldkevakuutuksesta
osalliseksi suorittamalla itse sekd tytin-
antajan ettd tytintekijdn vakuutusmak-
sun tydttiimyyskassan kautta. Kassa
valvoo silloin, ettii tyii tdyttiiii lain vaa-
timukset. Lyhytaikaisiksi tarkoitettujen
tytisuhteiden osalta Tanskassa sovelle-
taan erityistd menettelyd, jossa vakuu-
tusmaksu suoritetaan tytitunnilta. Tdmd
menettely ei periaatteessa rajoitu mdd-
rSttyihin tydaloihin, vaan se koskee
jokaista ty<isuhdetta, joka on tar:koitettu
pdiittyviiksi, kun lyhytaikaiseksi tarkoi-
tettu tehtdva on loppuun suoritettu.

Toisena keskusteluaiheena oli kansal-
lisen eldkejdrjestelmdn ulottuvuus
ulkomaalaisiin ja oman maan ulko-
mailla tytiskenteleviin kansalaisiin. Eri-
tyisesti oli esilld kysymys lisdeldke-
vakuutuksen ulottuvuudesta henkilcii-
hin, jotka palvelevat Pohjoismaiden
neuvoston aloitteesta perustetuissa
yhteispohjoismaisissa tutkimus- ym.
laitoksissa tai pohjoismaiden yhteisesti
harjoittamassa avustustoiminnassa ke-
hitysmaissa. Tdmdn kysymyksen alusti
kirjoittaja. Kokouksessa oltiin yhtii
mieltd siitd, ettii yhteispohjoismaisen
tutkimuslaitoksen palveluksessa olevat
henkil<it on kansalaisuudestaan riippu-
matta vakuutettava sen maan lakien

mukaan, jossa laitos sijaitsee. Tiimii
pitiiii paikkansa silloinkin, kun laitos,
kuten esimerkiksi Nordforsk-niminen
teknillis-luonnontieteellinen tutkimus-
laitos, muutaman vuoden valein siirtyy
toisesta pohjoismaasta toiseen. Yhteis-
pohjoismaisen kehitysaputoiminnan
suhteen kysymys on vaikeampi. Suo-
men kannalta t5ytynee katsoa, ettii thl-
laisessa tycissd ulkomailla toimiva Suo-
men kansalainen ei voimassa olevien
sddnndsten mukaan ko. palveluksen pe-
rusteella kuulu tytieldkevakuutuksem-
me eikii mytiskddn valtion eldkelain
piiriin. Tanskassa tilanne ndyttdd sa-
manlaiselta. Norjan laki tekee mahdol-
liseksi, ettd tdllaiset tytintekijiit erityis-
mdhrdyksellii liitetiidn eldketurvan pii-
riin. Ruotsissa tilanne olisi muutoin sa-
ma kuin meill6, mutta ottaen huomioon,
ettd kehitysaputoiminnan sihteeristij
toimii Tukholmassa, on katsottu kysy-
myksen olevan ruotsalaisesta toimin-
nasta ulkomailla ja sen vuoksi siind
palvelevat Ruotsin kansalaiset kuulu-
vat sikSldisen lisdeldkevakuutuksen
piiriin.

Kolmantena aiheena kokouksen ohjel-
massa oli Ruotsin Allmdnna pensio,ns-
fondenin toimitusjohtajan Lennart
Dahlstrdmin esitys Ruotsin ylei-
sen eldkerahaston hallinnosta. Tiimii
rahasto, joka perustettiin vuoden 1959

lopulla, kasvaa erittdin nopeasti. Viime
vuoden piiiittyessd rahaston pddoma o1i
10,5 miljardia kruunua ja vuonna 1970

sen odotetaan olevan 32 miljardia kruu-
nua. Rahastoa hallitaan itsendisesti ja
erilld,dn valtion hallinnosta. Si1la on
kolme hallitusta, jotka kukin piiiittiiviit
omasta rahasto-osuudestaan. Ensimmdi-
nen hallitus piilittiiii varoista, jotka ker-



tyvdt valtion, kuntien ja muiden jul-
kisten yhdyskuntien suorittamista va-
kuutusmaksuista. Toisen hallituksen
hallintaan kuuluvat varat, jotka kerty-
vdt suurempien tydnantajien maksuista,
ja kolmannen hallituksen hallintaan
muista vakuutusmaksuista kertyvdt va-
rat. Hallitukset on kokoonpantu niin,
ettd vastaavat maksunsuorittajat ovat
niissd edustettuina. Varat sijoitetaan
etupddssd obligaatio- ja teoslainoihin.
Tdmdn vuoden puolivdlissd oli asunto-
tuotantoon sijoitettu 42 o7n, elinkeino-
eldmdn tarpeisiin 35 0/c, kunnille mytin-
nettyihin lainoihin 14 o/o ja valtion lai-
noihin 3 o7o rahaston varoista.

Viimeisend aiheena oli kysymys tieto-
koneiden kdytiistii rekistertjimis- ja
maksujen selvittelytytissd. Ruotsin

Riksftjrsdkringsverketin apulaisosasto-
piiiillikk<i Gtjran Ossung antoi yksi-
tyiskohtaisen selostuksen menettelystd
Ruotsissa ja Tanskan ATP:n osasto-
piiiillikkti Troels Hansen selostuk-
sen heiddn kdyttdmdst5dn menette-
lystii. Tiimiin ohella kuultiin Ruotsin
Allmdnna pensionsfondenin apulaisjoh-
tajan Hans J. Hagelbyn esitys
tietokoneiden kdytcistd rahaston hoi-
dossa.

Kokous muodostui erittdin antoisaksi
ja tlmdn yhteistoimintamuodon jatka-
mista pidettiin tdrkedn5. Norjan Riks-
trygdeverketin johtaja Finn A I e-
xander esitti pdiittdjiiislounaalla eri
maiden edustajille kutsun saapua ensi
kesdnd Norjaan toiseen pohjoismaiseen
Iisdeldkevakuutuskokoukseen.
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Ty6kyvytl6rnyysasiain neuyottelu -
kunnan toirninnasta

Tytikyvytttimyysasiain neuvottelukunta
on tdmdn vuoden aikana ehtinyt antaa
66 suositusta. Neuvottelukunnalta on
mm. ti,edusteltu, kumpi eldkelaitos,
TEL-eldl<elaitos vaiko tyiield,kekassa
vastaa tytikyvytttimyyseld.kkeestd sil-
loin, kun tycisuhde on muuttunut LEL:n
alaisesta TEL:n alaiseksi ja tytikyvyttij-
myys on alkanut ennen kuin tytisuhde
on ehtinyt kestdd TEL:n piirissd 4 kuu-
kautta. Asiassa annettua suositusta se-
lostetaan seuraavassa.

N:o 63/TkN 34 ja 35/66: Eldkkeen
hakija oli tyiiskennellyt erddn voimalai-
t,oksen rakennusty<imaalla lokakuusta
1959 ldhtien. Tytjnantajan ilmoituksen
mukaan ,tytisuhde oli oll,u,t LEL:n alai-

nen 28. 6. 1965 saakka, jolloin voima-
Iairtos oli valmistunut kdyttiikuntoon.
Sen jdlkeen sama tytisuhde oli jatkunu,t
TEL:n piiriin kuuluvana 13. 10. 1965
asti eli siis vdhemmdn kuin 4 kuukautta.
Tdll<iin hakija oll joutunut lopettamaan
tytinteon lonkan nivelrikon vuoksi.
TEL-eld.kelaitos tiedusteli neuvoitel,u-
kunnalta, olisiko ty6suhteeseen sovellet-
tava rajoitussddnniistd siltd osin kuin se

kuului TEL:n piiriin, vai pitdisi,k<i TEL-
eldkelai,toksen vastat.a elSkkeestd. Neu-
votteluku,nnan lausunnossa todettiin,
erttd hakijan oli katsottava saaneen ty6-
kyvytttimyytens[ pidasiallis,ena syynd
olevan sairauden 9. 10. 1959 alkan,een,
29. 6. 1965 TEL:n alaiseksi muur,ttuneen
ja 13. 10. 1965 pSd,ttyneen tytisuhteensa
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ail<ana sen jalkeen kun tytisuhde oli jat-
kunut 4 kuukautta. Tdmdn vuoksi ei
tyiisuhteeseen olisi sovellettava TEL
4 $:n rajoitussddnniistd. Neuvottelukun-
nan kdsityksen mukaan hakijalle olisi
ndin ollen mydnnettdvd kysymyksessd
olevan tyiisuhte,en perusteella LEL:n ja
TEL:n mukainen tyrikyvytt6myysel[ke,
jota mddrdttdessd olisi otettava huo-
mioon mycis TEL 6 $:n 3 momentilssa
tarkoitettu tuleva palvelusaika.

Eldkelai,tokset ovat jo pitemmin aikaa
nouda.ttaneet sitd tulkintaa, ettd tytisuh-
de, joka siirtyy LEL:n piiristd TEL:n
alaisuute,en, tulee TEL:n piiriin heti,
kun ty<isuhde muuttuu truonteeltaan py-
syvd,ksi. Tiiiltiin ei siis edellytetd, ettd
tytisuhteen tulee ensin kestdd pysyvdksi
tarkoitettuna 4 kuukauden pituinen odo-
tusaika, mutta siitd vaatimuksesta on
kyllii pidetty kiinni, ettd tytisuhde alka-
misesrtaan ldhtien on ehtinyt jatkua 4

kuukautta. Kysymyksessd olevassa ta-
pauksessa neuvottelukunta on lausunut

kantansa siitd, koskeeko tdmd sddn,tti
mytis TEL 4 $:n 4 momenti,n rajoitus-
sddnniiksessl tarkoitettua aikaa. Suosi-
tuksessa on vastattu kysymykseen
myiintdvbsti. Kun asiasta keskusteltiin
neuvottelukur,nassa, katsottiln jo joh-
doinmukaisr.ruden vaativan, ettd odotus-
aikaa,n ndhden omaksuttua periaatetta
on noudatetrtava myds rajoitussddrnntik-
sen olless,a kysymyksessd. Ndin ollen on
ratkaisevana pidettiivii sitd, onko sai-
raus saatu ennen kuin tytisuhde on alka-
misestaan ldhtien jatkunut 4 kuukautta.

Jos asettltaan selosLtettlssa asiassa
omaksutulle kannalle, olisi sitd nouda-
tettava myds silloin, kun sivutoimi
muuttuu pditoimeksi. Tdllaisessa ta-
paukses'sa on nimittdin katsottu, ettd
odotusaika lasketaan koko tyiisuhteen
alusta ldhtien eikd vasta siitd, kun ty6-
suhde muiu,ttuu pddtoimiseks:i. Edelld
sanot u pittiS pai,kkansa mytis sil1oin,
kun tyiisuhde tulee lainmuutoksen joh-
dosta TEL:n piiriin.
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MUUALLA TUTKITTUA

Artrrrrattien ar.yostrrs Suortressa

Rauhala, Urho: Suomalaisen yhteiskun-
nan sosiaalinen kerrostuneisuus. So-
siaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuk-
sia 14, Porvoo 1966, 433 s.

Tutkimuksen erddnd tavoitteena oli
selvittdd ammattien arvostusta maas-
samme ja muodostaa ndin saatujen tu-
losten perusteella arvostushierarkioita.
Tarkoituksena ei ollut selvittdd eri am-
mattien vdlisid arvostuseroja, vaan am-
mattien arvostusta ldhinnd. yksikin ylei-
sen sosiaalisen aseman osoittimena.

Tiedot ammattien arvostuksista pe-
rustuvat tutkimuksessa arvioimismene-
telmddn. Siinii joukko arviomiehid an-
taa kullekin ammatille pisteitd (1-10)
sovitun arvostusasteikon ja arviointi-
kriteerin mukaan. Ndiden pisteiden pe-
rusteella muodostettiin yleishierarkia,
jossa 1293 ammattia on asetettu arvos-
tusten keskiarvojen perusteella hierar-
kiseen jdrjestykseen.

Arviomiesten valinnassa Rauhala phd-
tyi kunnallisvaltuustojen jdseniin, kos-
ka heiddn poliittisen kantansa selvittd-
minen oli helppoa ja koska heiddn aja-
teltiin olevan hyvin selvilld ryhmdnsd
arvoista ja normeista. Kunnallisvaltuus-
tojen jdseniii pyydettiin arvioimaan am-
matit sen mukaan, miten he olivat ndh-

neet ihmisten yleensd antavan arvoa eri
ammateille. KysymyksessS siis eivdt ole
puhtaasti arviomiesten omat arvostuk-
set vaan ensi sijassa heitd ympdriiivdn
yhteistin arvostukset.

Tutkimuspaikkakuntien valinnassa
kiinnitettiin huomiota eri elinkeinohaa-
rojen lukumddrddn sekd paikkakuntien
poliittisiin voimasuhteisiin, koska ideo-
logisten tekijtiiden oletettiin vaikutta-
van ammattien arvostukseen. Otokseen
kuuluvia paikkakuntia oli kuusi: HeI-
sinki, Joroinen, Kouvola, Lapua, Raisio
ja Sdyneinen. Arviomiehet valittiin suh-
teessa eri poliittisten eturyhmien vuo-
den 1960 kunnallisvaaleissa saamiin
ddnimddriin. Arviomiehid oli 163, ja he
jakaantuivat puoluekantansa mukaan
seuraavasti: porvarit 49, maalaisliitto
38, sosialidemokraatit 40 ja SKDL 36.

Arvioimismenetelmdlld muodostetun
yleishierarkian mukaan on viisi kor-
keimmalle arvostettua ammattia tdlld
hetkelld: korkeimman oikeuden presi-
dentti, pSSministeri, professori, hovi-
oikeuden presidentti ja piispa. Tyypil-
Iisid keskitason ammatteja ovat auto-
maattisahuri, muurari, tarkastuskarjak-
ko, huoltoasemanhoitaja ja kauppamat-
kustaja. Hierarkian alimmalla tasolla
ovt tutkimuksen ammateista mm. apu-
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tyiimies, tiskaaja, kengdnkiillottaja, eti-
ketinliimaaja ja paimen.

Yleishierarkioiden kansainvdlinen
vertailu osoitti, ettd hierarkiat ovat
yleensd hyvin yhdenmukaisia kaikissa
teollistuvissa valtioissa. Tutkimuksessa
suoritettiin yksityiskohtaisia vertailuja
Suomen, Tanskan ja Yhdysvaltain vd-
Illii. Vaikka ammattien arvostus raken-
tuu ndissd maissa hyvin samantapaisille
periaatteille, voidaan havaita myds kan-
sallisia erikoispiirteitii. Tyypillistd suo-
malaisten arvostuksille on esimerkiksi
opillisen sivistyksen korkealle arvosta-
minen. Toisena luonteenomaisena piir-
teend on maatalousammattien suhteelli-
sen alhainen arvostus; sekd Yhdysval-

Reklsteriotepyyntltien
odotetaan yleisttzvEn

Lehtemme viime numerossa selostettiin
suunnittelun alaisena ollutta menette-
1y5, jonka tarkoituksena on tehdd tytin-
tekijtiille mahdollisimman helposti pyy-
t66 Eliiketurvakeskukselta sen hallussa
olevat heiddn tyiieliikettii5n koskevat
tiedot. Suoritetuissa kokeiluissa saatu-
jen tulosten perusteella Eldketurvakes-
kuksen hallitus on pdittdnyt, ettd me-
nettely otetaan yleisesti kiiytiintti6n niin
pian kuin tarvittavat lisivalmistelut on
saatu suoritetuiksi. TodennSkiiisesti toi-
minta voidaan aloittaa tammi-helmi-
kuun vaihteessa.

Ty6eliikelaitoksiin ja kaikkiin raha-
laitosten toimipaikkoihin seki postitoi-
mistoihin, pienii postiasemia lukuun ot-
tamatta, tullaan toimittamaan asian-

loissa ettd Tanskassa maatalousammatit
arvostetaan korkeammalle kuin Suo-
messa.

Tutkimuksessa on mycis verrattu t5-
mdn hetken ammattien arvostuksia vuo-
den 1897 virallisen rankijdrjestyksen
pohjana oleviin arvostuksiin. Sen mu-
kaan muutokset ammattien arvostuk-
sessa tapahtuvat suhteellisen hitaasti,
silld useimpien ammattien kohdalla ei
ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Arvostusten nousua on kuitenkin tapah-
tunut varsinkin lddkintti-, opetus- ja
oikeuslaitoksen virkojen kohdalla ja
vastaavasti alenemista armeijan upsee-
rien kohdalla.

omaisen saatavaksi rekisteritietojen
pyyntdkortteja. Niit?i kdyttden tytinte-
kijdt voivat pyytdd omaa el5kett65n
koskevan rekisteriotteen. Korttiin on
r-:,,erkittdvd tdydellinen nimi, osoite ja
tycieldkekortin numero sekd allekirjoi-
tus. Mitddn ldhetySkuluja asianomaisel-
le ei aiheudu, silld kortin saa panna pos-
tiin ilman postimaksua.

Pyyntiikortin saavuttua Eldketurva-
keskukseen valmistetaan tietokoneissa
olevien tietojen perusteella rekisteriote.
Siitd ilmenev[t tytintekijdn tytisuhteet
ja lisdksi ilmoitetaan, miki tulisi niiden
mukaan laskettu eldke olemaan. Otteen
toimittamisen on laskettu normaalita-
pauksissa kestdvdn yhdestd kahteen
viikkoon, mutta mahdollinen alkuruuh-
ka saattaa mytihiistyttiiS iiihetyksii ai-
nakin ensi kuukausina. Erdissd tapauk-
sissa joudutaan myiis suorittamaan eri-
tyistarkistuksia, jotka tietysti viivdstyt-
tiiviit niiitii l?ihetyksi6.
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Ennakkotieloia ly6elEikkeensaaiista
30. 9. 1966

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mytintdmien 30. 9. 1966 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
I TEl-eliikelaitosten myiintemiit eliikkeet
Vanhuuseliikkeet

TyiikyvYttiimyyseliilrkeet
Keskimddr. elSke mk/kk

Kaikki
136,02
151,19
t6t,42
t42,92

TEl-eliikelaitosten elikkeitd, kaikkiaan
Eldkkeensaajia Keskimiidr. elAke mk/kk

M N Kaikki
t47,29
1.42,92

8.849 21.018 180,87 e6,26 | r45,2s

II LEl-eliikelaitosten mytintiimiit elikkeet
Eldkkeensaajia

III Tyiiellikkeitii, kaikkiaan

Lisdksi saa 310 vanhuus- ja tytikyvytttimyyseliikkeensaajaa TEl-lisAeldkettd, joka on
suuruudeltaan keskimdiirin 289,67 mk/kk.
TEl-lisAetujen mukaisia leskenelAkkeitii oli 96 ja lapseneldkkeitd 138.

N

4.263
381

2.064

3.112
299

1.091

375
680
155

7 180,36
209,20
187,16

89,93
99,52
97,67

6.?08

Ekikkeensaajia
M N Yht. M

Eldkkeen my<int5jd

YhteensA

Eldkevakuutusyhtidt
Eliikekassat
ElAkesddticit

Keskimddr. eldke mk/kk

11.21oll84,oel s2,444.502 147,29

Kaikki
142,20

160,97
t56,22

M N
169.86

191,8I
193,32

94,44
115,26
1 14,10

Eliikevakuutusyhtitit
ElAkekassat
ElAkesAdti<it

N1\,1

4.347

Eldkkeen myrintdjii

5.461 9.808

Eldkkeensaajia

Yhteensii

Yht.
3.092

333
922

3.799
294

1.368

6.891
627

2.290

176,92 100,2 1

Eliikelaji
N Yht. M

Vanhuuseliikkeitd . . ,

Tytikyvytttimyyseliikkeitd
6.708
5.461

4.502
4.347

1 1 .210
9.BOB

184,09
176,92

92,44
100,21

Yhteensd 12.169

ElAkelaji M
Vanhuuseldkkeitii . .

TytikyvyttdmyyselAkkeitd
J.JJI
7.28t

Yhteensd 10.612

N Yht.
Keskimii5r. eliike mk/kk

M N Kaikki
67,05
89,31

48,48
65,91

65,94
87,66

61,07 80,90

212
552

3.543
7.833

764 1 1.376

KeskimAAr. el6ke mk/kkEldkkeensaajia
M N MYht. N Kaikki

4.7t4
4.899

14.753
17.641

145,26
126,86

93,46 722,65

90,46
96,34

127,75
118,39

VanhuuselAkkeitd . ...
Tytjkyvytttjmyyseldkkeitd

Eliikelaji

Yhteensd

10.039
t2.742

22.78t 9.6 13 32.394 134,97
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Sosiaalirniniste-ni6n pEiSt6ksiS
Sosiaaliministeri6 on 2. 11. 1966 piiiittii-
nyt, ettd tyijntekijdin eldkeasetuksessa
ja lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tytintekijtiin eldkeasetuksessa tarkoi-
tettu palkkaindeksiluku vuonna 1967 o:r
t52.
Tyrintekijtiin eldkelain B $:n 2 mome-r-
tissa tarkoitettu kansaneldkkeen tuki-
osan saajien keskimd5rdistd kansaneld-
kettd vastaava maard on 1. 1. 1967 lu-
kien 146 mk/kk.

Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
tytintekijtiin eldkelain 5 ja 7 $:ssd mai-
nittu 800 markan rajamddrd on 1. 1.

1967 lukien 1200 markkaa ja 8 $:ssd
mainittu 5 markan rajamd,drd 7,50
markkaa.

Jdlkimmdiset pdiitcikset on annettu
30. 11. 1966.

Edrrstaliston syyskokous
Eldketurvakeskuksen edustajisto piti
syyskokouksensa jouluk. 9. pnii toimi-
tusjohtaja J. E. Niemen puheenjoh-
dolla. Esillti oli sddntcimddriiisiii asioita.
Tilintarkastajiksi valittiin kauppat.-
maisteri Sv. I(ihlman, tal.hoitaja V.
Miiki ja kauppat.maisteri J. V. Heikko-
nen. Hallituksesta eroa pyytdneen var-
sinaisen jdsenen tilalle valittiin dipl.-
insiniiiiri Lauri Olkinuora.

Uusla ylelskinieil5
Yleiskirje n:o 18/66 koski muutosta

rekistertjimiskelpoisia lisdetuja koske-
viin ohjeisiin ja uutta vastuunvalinta-
ohjetta. Jakelu tapahtui kaikille tytin-
tekijiiin eldkelakien mukaista toimintaa
harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 19,/66 koski ensi vuo-

den alusta voimaan tulevia eldkepalk-
kaa koskevia sddnntiksiii. Kirje jaettiin
eldkelakien mukaista toimintaa harjoit-
taville el6kelaitoksille.

Yleiskirje n:o 20/66 koski perhe-eld-
keturvaan liittyviii tyiieldkelainsddddn-
n<in muutoksia. Se jaettiin tyiieldke-
lakien mukaista toimintaa harjoittaville
cldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 2l/66 koski perhe-
eldkehakemuslomaketta. Se jaettiin
kaikille tyiiellkelakien mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 22/66 koski v. 1967
palkkaindeksilukua, uutta kansaneldk-
keen keskimiidrdii ja LEL:n 5, 7 ja B

$:ssd tarkoitettuja rajamddrid. I(rje
jaettiin kaikille tycieldkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eidkelai-
toksil1e.

Yleiskirje n:o 23/66 koski maksu-
luottovakuutuksen n:o 4 vakuutusmak-
sujen tarkistusta. Jakelu tapahtui TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville va-
kuutusyhtiiiille ja eldkekassoille.

Urrsia taedolusvihkoia
Tytieliikej iirj estelmdn tdydennyttyd per-
he-eliikkeillS on yleinen tiedotusvihko
"Tytintekijdn eldketurva" uusittu lain-
muutosta vastaavaksi. Jakelu alkaa jou-
lukuussa.

Perhe-eldkkeestd ja sen hakemisesta
on laadittu erikseen oma esittelylehti-
sensd. Tamdn julkaisun jakelu alkaa
tammikuussa.

Krrnnlarnerkll
Itsendisyyspiiiviin[ sai Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarikunnan I luokan ri-
tarimerkin mm. johtaja, varatuomari
Heimer Sundber g Eldketurvakes-
kuksesta.
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English Surnrrraries

The EDITORIAL deals with a study of the
subsistence of the aged and invalids
(Page 3;
Preliminary information was recently pub-
lished on o study of the pension security
of the Finnish people. The study was
financed by the Central Pension Security
Institute and the National Pensio'ns Insti-
tute. It was based on an extensive field
study aimed at measuring the income and
consumption of the aged and invalids and
of active household unit.s. The income in
1964 was adopted as the basis of the study,
and thus the later development of pensiorn
employment security had no effect on the
result. The point of departure used in
the study was the i,ncreasingly commo-rly
accepted target of pension policy, viz. the
aged and those incapacitated for work
should enjoy the same possibilities of con-
sumption as corresponding active groups.
The study therefore concentrated on com-
parison of income.

Analysis on income by occupational
groups shows that workers and salaried
persons lag most behi,nd the active group,
whereas entrepreneurs the main part of
which consists of agricultural entrepre-
neurs, have a higher average income level.
Ttr,e average income of the elderly and
invalids in agriculture was c. 85 per cent
of the income of the corresponding active
groups, whereas the income of invalids
among workers and salaried persoi:rs was
only 65-70 per cent of this level. The
results were not unexpected.

The income distribution also shows that
the group of aged and invalids is more
unhomogeneous than is generally believed.
The most obvious conclusion that can per-
haps be drawn from the results pres,ented
is that when the aim is total pension
security within applicable systems for se-
veral sections of the population, the arran-
gement observed up to the pres,ent has
been correct. The need for increas'ed pen-
sion security was obviously greatest for
wage earners.

Pension security research continues. Thc
intention is to publish in 1967 the main
report which will examine in greater detail
the possibilities of subsistence of the groups
in question.

The employment pension system is now
complete
(Article on pages 5-7)
Survivors' pensions will come into force
under the employment pension system at
the beginning of 1967, as has already been
mentioned in our journal. To speed up its
practical application the Central Pension
Security Institute arranged a briefing
occasion for the pension institutes in Hel-
sinki. In his opening address Mr Tauno
Jylhii, director of the Central Pension
Security Institute, said that adding of the
survivors' pension to those of old age and
invalidity created a complete pensions sys-
tem. Survivors' pension was included 30
years ago in the first government bill on
the national pensions system, but cor-
respondence between the labour market
organisations and the Central Pension
Security Institute in February 1966 led
finally to its adoption. When Parliament
passed, on November 11, the amendment
on survivors' pensions this long-desired
social reform was realised within I
months. It will be put into operation 17!
months after the last parliamentary read-
ing of the bill. Although the new survivors'
pension system will be financed completely
by employers' payments so that it wiII not
strain the national Budget, it has met with
criticism. This criticism has not concerned
so much the size of the benefits, as the
sphere of the beneficiaries. The speaker
threw some light on these restrictions and
noted that the Finnish coverage is greater
in 9 out of the 21 European countries
which have a graduated (- not flat-
rate -) system. Extensions can naturally
be discussed after the law has entered in
force and in some cases this can be
arranged outside the actual employment
pension system.

First results of pension age research
(Article on pages B-14)
The Central Pension Security Institute is
currently engaged in a study of the
employees' pension age in different occu-
pations. The interviews in the printing
industry, which constitute the first phase
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of the study, have now been completed. It
is now pr.rssibie to present the investigation
material and some of the replies given by
the employers.

Tables of the interviewees are presented
at the beginning of the article. 539 inter-
views were conducted in the printing
industry, of which 31 were with employers,
69 foremen, 329 senior employees and 110
old age pensioners.

The main part of the article is an exami-
nation of the replies of the 31 employers
interviewed. Information on the distribu-
tion of the pensions in businesses, the sys-
tems of retirement, retirement age, and
employers' opinion on these questions are
tabulated and discussed in the article.

It is intended to continue publishing re-
sults of the study in this journal.

The statistics on p. 15

supply numerical data on the operations
of the employment pension institutes in
1965. The report concerns the numbers of
employment pension institutes, employers
and the insured at the different pension
establishments, and the total pay roll in
millions of Finnmarks, the premium in-
come, pensions and the mathematical
reserve on the balance sheet.

VII Nordic Social Insurance Congress

(Article on p. 16-17)
The first Nordic Social Insurance Congress
was held in 1935. They have been held
after the war every fourth year in each
Nordic country in turn, and have become
important events in Nordic co-operation
within the sphere of social insurance, sti-
mulating and supporting many legislative
reforms and practical attitudes. The next
congress will be held on June 5-?, 1968 in
Stockholm, The permanent committee which
prepares the congresses convened there in
October this year. Finland was represented
by Mr H. Sundberg from the Central Pen-
sion Security Institute. The agenda will
include many topical questions from all
Nordic countries. As social insurance is
undergoing a rapid development the situa-
tion in 1968 will differ from that of today
and thus the congress will obviously be
very interesting and useful.

Decisions by the Insurance Court
(Article on p. 19-20)
Our journal published reports of Insurance
Court rulings which may be significant for
the pension institutes. The first of these
concerns the calculation of the term of
service after which the employee is enti-
tled to a full pension, before the normal
pension age of 65. The second decision
concerns the assessment of the invalidity of
a patient undergoing rehabilitation in a
sanatorium.

A new information organ
(Article on p. 21)

The Central Pension Security Institute and
some corporate bodies established a new
information and liaison service in Novem-
ber. It is to disseminate general informa-
tion abouth the employment pension system
and to function as a link between the pen-
sion institutes and the insured persons.
Mr Vihtori Rantanen, former chairman of
the Confederation of Finnish Trades
Unions (SAK), is the manager of the
bureau.

Distribution of risk in pensions to be
defrayed jointly in 1965

(Article on pp. 22-23)
A part of the pension expenditure by
the employment pension institutes will
have to be distributed between them. The
pension expenditure defrayed jointly by
the institutes in 1965 was about a half of
aII pension payments. The article discussed
the distribution of risk.

Stutly of elderly industrial workers
(Article on pp. 24-32 )

The article is the last part of a report
published in our previous issue. The study
was carried ou,t by the German establish-
ment "Institut fiir Selbsthilfe und Sozial-
forschung". The topic was discussed at the
international labour conference in 1962.

Nordic co-operation
(Article on pp. 33-35)
The pension institute which controls the
supplementary pension system (ATP) in
Denmark, held a Nordic meeting in Hille-
rtjd in August 1966 to discuss questions
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relating to the supplementary pension
insurance. Participants from Norway, Swe-
den and Finland in addition to those from
the host country attended the meeting.
This was the first of its kind, and was
found to be so rewarding that it was
decided to continue the co-operation.

Occupational survey of Finland
(Article on pp. 38-39)
Mr Urho Rauhala has conducted a study of
the social stratification of Finnish society.
The object was to throw light on the
evaluation of different occupations in Fin-
land. In other words, it aimed at assessing
the attitude of the population to different
occupations.

Register extract service

Under the employment pension laws, an
employee must on request be provided
with information on his/her pensioin enti-
tlement according to the register of the
central institute. The Central Pension Se-
curity Institute hopos that the insured will
take more interest in using this service,

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
systern was radically reformed in 1957, the

and experiments to this end were con-
ducted in the course of 1966. From the
beginning of February 1967, blank forms
on which the employee can request this
information will be made available at post
offices and financial institutions throughout
Finland.

The table on page 40

contains data on the recipients of employ-
ment pensions i,n the third quarter of of
1966. trn additio,n to numerial data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

Wage index figure in 1967

(On page 41)

Employment pensions and the wages on
which they are based are checked annually
against changes in the wage index. The
Ministry for Social Affairs has decided that
this index figure be 152 in 1967 (against
142 in 1966).

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 leatunes ol Finlancl's pensions
systelns
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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 gIant.
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 isa 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 next
year also survivor pensions. The reguia-
tions concerning the survivor pension will
come into force on January l, 1967. The
system covers cases of death occurring on
or after this date.

Entitleil 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.

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 pension;
the paying of the pension will continue
even if the child's entitlement to the
pension would cease. A p,ension will be
payable to the widow until her death. The
paying of survivor pension ceases if the
wido remarries, but she then receives a
lump-sum equal to the amournt of twoyears' pension.

A child is entitled to a penison 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 agegroups, 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 oithe sum of the salary except for persons
of very small means.

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

The size of the survivor pension is cal-
culated on the basis of the otd age pension
or invalidity pension the employee 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
aqual to the deceased employee's old age or
invalidity pension. If there are two bene-
ficiaries, the size of the pension is three-
fourths of the full pension. If there is only
one beneficiary, the size of 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 ofinsured employees. For seasonal workersit is 4.5 per cent of tJre 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
cmployment pension system is decentrali-
sed. Employers may elect the type of ar-
rangement they wish for realisation of the
pension system. It may be done by taking
out an insurance with an approved pen-
sion insurance company or by founding apension fund or pension foundation in the
employer's business. This choice does notapply as regards seasonal workers for
whom 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 of
the system has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

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

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

The pension protection of local govern-
ment officers is based on the pension act
which came into force in 1964 and was
modelled on the employment pension act.
The financing is managed by the localgovernments and associations of com-
munes. A special communal pension insti-
tute was founded for the administration
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 systemis administered by the Seamen's Pension
Fund.

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, 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-
culture and forestry J5 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.

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