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Hallinlokustannukset
Viime viikkoina on julkisuudessa esitetty monenlaisia vertailuja
sosiaaliturvan hallintokustannuksista. Tdmd. ei sindnsd ole pahasta,
pdinvastoin. Kun sosiaaliturvassa aktiiveilta keriittyjii varoja siir-
retddn inaktiiveille, pienentdvdt hallintokustannukset prosessin
hyiitysuhdetta sitd enemmdn mitS suuremmat ne ovat, ja sen takia
on pyrittdvli pitdmdSn hallintokustannukset mahdollisimman pie-
nind. Hallintokustannusten umpimdhkdinen vertailu tuottaa kui-
tenkin enemmdn haittaa kuin hy<ityd, varsinkin jos se tapahtuu
harhaanjohtamistarkoituksessa. On muistettava, ettS sekd etuuksien
jakamisen ettd niiden rahoituksen on tapahduttava tarkoituksen-
mukaisella tavalla. PHdasia ei ole jakaa rahaa summittaisesti, vaan
todella ottamalla huomioon edunsaajan erikoisolosuhteet. Samoin
on varojen kerddmisen tapahduttava siten, ettd se ei liikaa hdiritse
elinkeinoeldmdn normaalia kehitystd. Ndmd molemmat kysymykset
liittyviit muuten mytis laajempaan kysymyskompleksiin sosiaali-
turvan ja kansantalouden vdlisistd suhteista, joka kysymys on
muodostumassa ldhivuosien ehkd tdrkeimmdksi sosiaaliturvan teo-
reettiseksi probleemaksi ja on mm. Pariisissa kokoontuvan aktuaari-
ja tilastokongressin pdiaiheena.

Jos hallintokustannuksia vertailtaessa ja arvosteltaessa otetaan
huomioon myiis jdrjestelman tarkoituksenmukainen toiminta, muo-
dostuu kysymys paljon monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi.
Ilman muuta lienee mycis se1vdd, ettd kahden hyvin erilaisen toi-
minnan kustannusvertailu ei ole mielekdstS. Erds esimerkki tdstd
olisi liikennevakuutuksen ja lapsilisien hallintokustannusten ver-
tailu. Sopivan vertailuperustan valinta ei niinikddn ole saman-
tekevdh. Saadaan aivan eri tuloksia, jos vertailussa kdytetddn
toiminnan laajuuden mittana vakuutusmaksutuloa, rahastojen mdd,-
rdd tai suoritettujen etuuksien m56ri6. Jos mittana kiytetddn esim.
maksettuja eldkkeitd, on hallintokustannusprosentti uudessa jirjes-
telmdssS hyvin korkea, se voi olla jopa dd,retttimdn suuri, jos
elSkkeitii ei vie1d. ole ehditty lainkaan maksaa. KansanelSkelaitos
muistanee hyvin ajan parikymmentd vuotta sitten! Jos toisaalta
etujen mddrdd nostetaan lisddmSllii julkisten varojen osuutta rahoi-
tuksessa, pienenevdt hallintokustannusprosentit ilman, ettd mitddn
rationalisointia tai muuta paranusta olisi hallinnossa tapahtunut.
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Julkisuudessa esitetyssa vertailussa ei moniin ndrihin olennaisiin
seikkoihin ole kiinnitetty mitddn huomiota, vieldpd on ndkynyt eri
aloilla toimivien eri suuruisten laitosten absoluuttisten hallinto-
kustannusten vertailuja. Yleensa vertailujen virheellisyydet ovat
olleet niin suuria, ettd itse pdaasia on kokonaan hukkunut niihin.
Sensaatiomainen tulos on johtunut edelld esitettyjen ja eriiden
muiden virhetekijtiiden vaikutuksesta'

on murheellista, etta sosiaaliturvajdrjestelmien rationalisointi
ja kehitystydssh niin tdrked ja tarpeellinen menetelmd kuin hal-
lintokustannusten analysointi ja asiallinen vertailu saatetaan huo-
noon huutoon etsimdlla sensaatiota ja esittdmdllii trirkeitd tilasto-
valheita. oikein suoritettuna tdltaiset vertailut vaativat pitkiiai ja
huolellista tutkimustyritti ja niistii harvoin saadaan mitddn etusivun
juttuja, mutta sensijaan niilli on merkitystd sosiaaliturvamuotojen
kehittdmisessii yhii tarkoituksenmukaisemmiksi. Tiistii syystd on
kysymys ollut jo useita vuosia mm. kansainvalisen sosiaaliturva-
jdrjest<in tutkimusohjelmassa, ja vaikka asiaa tutkiva tytiryhmd ei
vietd olekaan pddssyt lopullisiin tuloksiin, on jo tdhdn mennessa
liiydetty monien osakysymysten selvittelyyn sopivia menetelmia,
joita on jo erbissd tapauksissa soveLlettukin. Ennen kaikkea on
kdynyt selville yhd uudestaan ja uudestaan, kuinka harhaanjohtavia
kevyesti tehdyt kustannusvertailut saattavat olla, vaikka ne alisi
tehty vilpittiimdssdkin mielessd.
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SEPPO PIETILAINEN

Esitys penhe-elEkkeistE

Perhe-elSkejdrjes,telmdn valmistelu-
tyiissd on jo edetty siihen vaiheeseen,
ettd hallituksen esitys asiasta on annet-
tu eduskunnalle. Lehtemme edellisessd
numerossa valaistiin lakiesityksen taus-
taa ja tuotiin esiin erditd vaihtoehtoja
perhe-el6kejiirjestelyn keskeisten kysy-
mysten ratkaisemiseksi. Nyt lienee pai-
kallaan selostaa, millaisiin tuloksiin on
tdssd suhteessa hallituksen esityksessd
ptiddytty, ja muutoinkin tuoda esiin j6r-
jestelmdn pddkohtia.

Hallituksen esitys sisdlteid ehdotukset
laeiksi TEL:n ja LEL:n muuttamisesta.
Lainsddddnttiteknitlisesti toteutettaisiin
ajateltu perhe-eldkejArjestelmd siis

muuttamalla ja tdydentiimdll5 tyrieldke-
lakien sddnntiksid. Toisena mahdollisuu-
tena olisi ollut esittdd erillistd perhe-
eldkelakia. Niveltdmhtld uudet sd6n-
nijkset vanhoihin lakeihin on pyritty
liihinnd yksinkertaisuuteen. Samalla on
saavutettu se etu, ett6 yksityisessH tyd-
suhteessa olevien tyiintekijdin elHkejtir-
jestelmdn kehittdminen voi edelleenkin
tapahtua kahden lain puitteissa.

1. PEEHE-ELAKETURVAN PIIRI
a) Ketii pidetiiiin edunjiittiijiinii

Perhe-eldkkeisiin oikeutettujen piirid
mddriteltdess6 joudutaan ensin otta-
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maan kanta siihen, kenen jhlkeen eld-
kettl suoritetaan e1i siis, ketd on pidet-
tiivii edunjiittej:ine. Perhe-eldkevakuu-
tettuja olisivat esityksen mukaan ne,
jotka kuollessaan ovat kuuluneet TEL:n
vdhimmdiseldketurvan tai LEL:n pii-
riin. Ehdotettujen lainsdhnntjsten ulko-
puolelle jiiisivdt siten mm. muut kuin
tydsuhteessa olevat. Itsendisid yrittdjiii
ei nyt sdddettdvi perhe-elhketurva kos-
kisi - tdltd osinhan asia on valmistel-
tavana valtion komiteassa. Valtion,
kuntien ja kirkon tytintekijciistd tulisi-
vat sddnndsten piiriin ainoastaan ne,
jotka tyciskentelevdt LEL:n alaisissa
ttjiss6. Edunjdtthjiind ei voisi mytiskddn
oIIa tytintekijd, joka ikdrajoitusten
taikka vdhimmdispalkkaa tai -tytiaikaa
koskevien sddnnijsten vuoksi jdh muu-
toinkin tyijeliikelakien ulkopuolelle.

Perhe-eldketurvan piiri rajoittuisi
ndin ollen niihin, jotka on vakuutettu
jdrjestelmdssd vanhuuden ja tytikyvyt-
ttimyyden varalta. Toisaalta ei edunjdt-
tiijien piirid ole myciskddn tdstd supis-
tettu. Erdissh ulkomaiden jSrjestel-
missa voivat esim. vain miespuoliset
vakuutetut olla edunjilttiiiiii. Toisissa
taas on perhe-eldketurvan piiriin tulo-
aika tehty pitemmdksi kuin vanhuus- ja
tytikyvyttti.myyselSkkeen osalta. Tiillai-
sia rajoituksia ei ehdotus sisdlld.

Edelld esitetystd poiketen voi edun-
jiittdjiinii olla erddssd tapauksessa sel-
lainenkin tytintekijd, joka ei ole oikeu-
tettu tyiiel5kelakien mukaiseen van-
huus- eikd tydkyvyttiimyyseldkkeeseen.
LEL 5 $:n 2 momentin mukaan saa
tycintekijd, jolla on saman tytisuhteen
perusteella oikeus sekd LEL:n mukai-
seen etta valtion eldkkeeseen, eldketa-
pahtuman satuttua valita jommankum-

man jlrjestelmdn eldkkeen vblilld,. Jos
hdn valitsee valtion eldkkeen, hdn me-
nettdd oikeutensa saada eldkettd ko.
tydsuhteesta LEL:n perusteella. Laki-
ehdotukseen otetun nimenomaisen sddn-
ntjksen mukaan tdmd menetys ei kui-
tenkaan koskisi perhe-eldketta. Saiin-
ntjs on tarpeellinen sen vuoksi, ettei
valtiolla ole - ainakaan toistaiseksi -tyiintekijtiilleen omaa perhe-eldkejdr-
jestelmdd.

b) Ketii pidetiiiin edunsaajana

Paitsi edunjiittiijiin mddrittelystd perhe-
eldketurvan piiri riippuu myiis siitd,
ketkd luetaan perhe-eldkkeeseen oikeu-
tetuiksi eli edunsaajiksi. Lakiehdotuk-
sen mukaan edunsaajina tulisivat kysy-
mykseen leski- ja lapset. Kaukaisem-
mille omaisille ei perhe-eldkettd suori-
tettaisi.

Ehdotuksen mukaan perhe-eldkkee-
seen oikeutettu olisi naisPuoli-
nen leski. Miespuoliset lesket jiii-
siviit ainakin toistaiseksi perhe-eldketth
vaille. Tarkoituksena on, ettd mycihem-
mdssa vaiheessa selvitetddn, onko mycis
tillaisilla leskillii joissakin tapauksissa
tarvetta perhe-eldketurvaan, ja jos on,
niin muutetaan lakia tdssd suhteessa.
Jotta leski voisi olla edunsaajana, vaa-
ditaan edelld mainitun ominaisuuden
lishksi,

1) ettii lesken ja edunjiittiijdn avio-
tiitto on solmittu ennen kuin edun-
jatteje oli tdyttiinyt 65 vuotta ja

2) ettii joko (a) edunj?ittiijdn jiilkeen
on jddnyt sellainen perhe-eldkkeeseen
oikeutettu lapsi, johon ndhden leski
on elatusvelvollinen, tai (b) leski
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edunjiittdjiin kuollessa oli tiiyttiinyt
40 vuotta ja avioliitto oli jatkunut
vdhintiiiin 3 vuotta.

Ylld mainitun 65 vuoden ikdrajoituk-
sen takana on se ajatus, ettd lesken, voi-
dakseen tulla edunsaajaksi, pitdd kuulua
edunjdttdjiin perheeseen jo sind aikana,
kun edunjhttiijH on ollut lakien piirissd
aktiivisena vakuutettuna. Tdm[ ikdraja
rnerkitsee mm. sitd, ettei edunjdttdjdn
vanhuuselSkkeelld ollessaan solmima
avioliitto tuo hdnen leskeddn perhe-
eldketurvan piiriin. Rajoitus ei sen si-
jaan koske tistd avioliitosta mahdolli-
sesti syntyvid lapsia, jotka siis voivat
tulla perhe-eldkkeeseen oikeutetuiksi.
Huomattakoon, ettei leskenkddn perhe-
eldkeoikeuteen vaikuttaisi se, ettd avio-
liitto pddtetddn edunjdttdjdn ollessa
ty<ikyvytt<imyyseldkkeelld. Asia olisi
td.ssd suhteessa toisin kuin esim. TEL:n
vapaaehtoisissa lisdeduissa.

Edell6 2 kohdassa tarkoitetuilla mdd-
rdyksillii on perhe-eldkeoikeus rajoitet-
tu koskemaan niitd leskid, joilla on
huollettavanaan alaikdisih lapsia tai jot-
ka ovat niin iiikkditd, ettd tytimarkki-
noille palaaminen saattaa tuottaa heille
vaikeutta. Siind tapauksessa, ettei lap-
sia olisi, vaadittaisiin leskeltd 40 vuoden
ikii ja lisdksi avioliitolta 3 vuoden
kestoaika. Mainitun 3 vuoden sddnntik-
sen tarkoitus on sama kuin tycikyvyttti-
myyseldkeoikeuteen vaikuttavien rajoi-
tussdbnncisten eli keinottelun ehkdise-
minen.

Kun lakiehdotuksessa puhutaan les-
kestd, merkitsee tdmd sitd, ettd hdnen
ja edunjiitt5jdn avioliiton on oltava vie-
le edunjlttiijtin kuollessa voimassa.
Ndin ollen ei entinen aviopuoliso voi
olla edunsaaja, kun sen sijaan silld sei-

kalla, ettd puolisot ovat edunjdttdjdn
kuollessa olleet asumuserossa, ei ole
vaikutusta perhe-eldkeoikeuteen.

Perhe-eldkkeeseen oi.keutettuihin
I ap s iin kuuluisivat ehdotuksen mu-
kaan ensinndkin edunjiittdjdn lapset.
Mycis naispuolisen edunjiittdjiin lapsilla

- toisin kuin hdnen leskellddn - olisi
siten oikeus perhe-eldkkeeseen tdmHn
edunjiittdjdn jdlkeen. Niin ikddn luet-
taisiin perhe-eldketurvaan oikeutettui-
hin leskenkin lapsi silloin, kun edunjdt-
tiijdn ja lesken avioliitto on solmittu
ennen kuin edunj6ttdjd oli tiiyttHnyt 65
vuotta. Talldin vaadittaisiin lisdksi, ettd
edunjdttiijii ja leski ovat yhteisesti huo-
lehtineet lapsesta. Niinpii esim. aviolii-
ton ulkopuolella syntynyt lesken lapsi
olisi mainituin edellytyksin oikeutettu
perhe-eldkkeeseen lesken miesvainajan
jdlkeen.

Lakiehdotuksessa pidetddn edunj6t-
tdjdn lapsena myds avi.oliiton ulkopuo-
lella syntynyttd lasta, johon ndhden
edunjdttiijh on todettu elatusvelvolli-
seksi. Ottolapsi taas olisi edunsaaja
ottovanhempiensa, mutta ei luonnollis-
ten vanhempiensa jdlkeen.

Kun perhe-eldkettd suoritettaisiin
lapselle 18 vuoden ikhdn saakka, ei
edunsaajana tietenkddn tulisi kysymyk-
seen lapsi, joka on edunjiittiijiin kuol-
lessa jo saavuttanut tdmdn idn. Lapsi,
joka edunjiittdjiin kuolinhetkeltd oli
tdyttdnyt 18 vuotta, olisi kuitenkin
edunsaaja silloin, kun hdn on mainitun
idn tdyttdmisestd ldhtien ollut siind
mddrin tytikyvyttin, ettd hdnelld olisi
oikeus saada tyiieldkelakien mukaista
tyiikyvytttimyyseldketti, jos hdn olisi
ty6skennellyt lakien piirissS. Tdmd
poikkeus olisi kuitenkin rajoitettu lap-
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seen, joka ei edunjdttdjdn kuollessa ol-
lut vielS ehtinyt saavuttaa 21 vuoden
ikae.

c) Jiirjestelmdn voimaantulosta
johtuvat rajoitukset

Perhe-eldkettd koskevat sSdnntikset on
ehdotettu tulemaan voimaan 1. 1. 1967.

Lakiesityksen mukaan niill[ ei olisi ta-
kautuvaa vaikutusta. Siiddettiivd perhe-
elHketurva ei siten koskisi kuoleman-
tapauksia, jotka ovat sattuneet ennen
mainittua ajankohtaa. Poissulkevaa vai-
kutusta ei sen sijaan olisi sill6 seikalla,
ettd edunjdttiijii on ennen 1. 1. 196? jee-
nyt vanhuus- tai tydkyvytttimyyselhk-
keelle. Perhe-eldkeoikeuden edellytyk-
send ei mydskddn olisi, ettd edunjdttii-
jdn TEL:n tai LEL:n alainen tYdsuhde
on ollut voimassa 1. 1. 1967 tai sen jdl-
keen, vaan se on voinut PiidttYti jo
aikaisemminkin.

2. PERHE-ELAKEJARJESTELMAN
ETUUDET

a) Eliikkeen alkaminen ja lakkaaminen

Oikeus perhe-eldkkeeseen a I k a i s i
eduljiittdj?in kuolemaa seuranneen kuu-
kauden alusta lukien. Jos perhe-eldk-
keeseen oikeutettu lapsi syntyy edunjiit-
tdjdn kuoleman jdlkeen, saisi hdn eldk-
keen syntymad seuraavan kuukauden
alusta. Joskus saattaa leski vasta tdllai-
sen lapsen syntymln johdosta tulla
oikeutetuksi perhe-elhkkeeseen, mikii
on mahdollista esim. silloin, kun hdn on
alle 4O-vuotias eikd muita lapsia ole'
Tal16in voidaan perhe-el6ke myiintiiii
vasta lapsen synnyttyd, mutta leskelle
sitd suoritetaan taannehtivasti edunidt-

tdjdn kuolemaa seuraavan kuukauden
alusta. Myiis perhe-eldkettii koskisi se

yleinen sdhnt6, ettei eldketta makseta
ilrnan erityistd syytd takautuvasti vuot-
ta pitemmdltd ajalta ennen eldkehake-
muksen tekoa. Tdllainen erityinen syy
saattaisi olla esim. se, ettd edunjdttiiiii
on jouduttu julistamaan kuolleeksi.

Lesken oikeus perhe-eldkkeen saami-
seen lakkaisi silloin, kun hdn sol-
mii uuden avioliiton, mutta muutoin sitd
maksettaisiin hdnen kuolemaansa saak-
ka. Jos lesken etdke avioliiton johdosta
lakkaa, maksettaisiin hdnelle kuitenkin
kertasuorituksena jdljempdnd tarkem-
min mainittava mddrd. Paitsi kuole-
mantapauksessa lapsen oikeus eldkkee-
seen lakkaisi seuraavasti:

1) Kun lapsi tiiyttiid 18 vuotta. Jos
lapsi kuitenkin on tdmdn idn saavut-
taessaan niin tytikyvytdn, ettd hiinellti
olisi oikeus saada tytieldkelakien mu-
kaista tyiikyvyttiimyyseldkettS, jos
hdn olisi kuulunut tytikyvytttimyys-
eldketurvan piiriin, jatketaan eldk-
keen maksamista eri hakemuksesta
niin kauan kuin tycikyvYtttimYYs
kestd6.

2) Jos on kysymys perhe-eldkkeestH,
joka tytikyvyttiimyyden johdosta on
myiinnetty edunjdttiiiiin kuollessa jo
18 vuotta tdyttdneelle lapselle tai jota
samasta syystd on jatkettu yli tdmdn
idn, lakkaa elake, kun lapsi on tullut
tytikykyiseksi.

3) Jos lapsi otetaan ottolapseksi, Iak-
kaa e15ke, kun ottolapseksi ottaminen
tapahtuu.

Edeltii olevasta ilmenee, ettd eldkkeen
lakkauttamiskysymys on ratkaistava
kunkin edunsaajan kohdalta erikseen.
Niinpii se seikka, etth leski solmii avio-
liiton, ei aiheuta lapsen el[kkeen lak-
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kaamista. Toisaalta ei myciskddn lapsen
eldkkeen pddttyminen johda siihen, ettd
lesken eldke lakkaisi. Eldkkeen lakkaut-
tamisperusteita lueteltaessa ei ole ni-
menomaan mainittu sitd kdytdnncissd
harvinaista tapausta, ettd edunsaaja
myrihemmin menettld lesken tai lapsen
asemansa. TdmHhdn on mahdollista
esim., kun aviolapsi julistetaan aviolii-
ton ulkopuolella syntyneeksi tai lapsen
tunnustaminen peruutetaan. Tdltd osin
lakkauttamiskysymys jiiSkin kdytdnntin
varaan.

b) Eliikkeen mdiirii

Perhe-eldkettd laskettaessa on
ldhtcikohdaksi otettu edunjdttljdn van-
huus- tai tytikyvyttcimyyselHke. Jol-
lei edunjdttiijd kuollessaan jo saanut
tdllaista eldkettd, tulee perusteeksi se
vanhuus- tai tydkyvytttimyyseleke,
jonka saamiseen hdnelld olisi ollut
oikeus, jos hd,n olisi kuolinhetkelliiiin
tullut tytikyvytttimdksi. Sanottua per-
he-eldkkeen perusteena olevaa eliikettd
mddrdttdessd ei kuitenkaan Iuettaisi
mukaan sitd korotusta, joka TEL:n mu-
kaan lisdtddn vanhuuseldkkeeseen, kun
eldkkeelle siirtyminen lykkiiytyy. Tiimii
onkin ymmdrrettdvdd, kun otetaan huo-
mioon, ettei vanhuuseldkkeen siirtdmi-
nen tuonnemmaksi vield merkitse per-
he-eldkkeen lykkdytymistS, mikH on
mahdollista vasta sitten kun perhe-
eldketapahtuma on sattunut. Kun ldhtci-
kohdaksi otettavaa eliikettd mddrdtddn,
ei mytiskddn oteta huomioon vanhuus-
tai tycikyvytttimyyseldkkeestd yhteen-
sovituksen johdosta tehtdvdd vdhennys-
tii. Tdmii taas johtuu siitd, ettd perhe-
eldkkeiden osalta suoritettaisiin oma

yhteensovitus. Jos edunsaajia olisi kol-
me tai enemmen, maksettaisiin perhe-
eldkkeend edelld mainituin tavoin mdd-
ritelty eldke tdyten5. Milloin edunsaajia
olisi kaksi, olisi perhe-eldke siitd 3,/4,
ja yhden edunsaajan ollessa kysymyk-
sessd alenisi perhe-eldke puoleen. Per-
he-eldke mddriteltdisiin ndin ollen kol-
lektiivisesti edunsaajien lukumddrdstd
riippuvana osuutena perhe-eldkkeen
perusteena olevasta eldkkeest[.

Perhe-elHke olisi samalla tavoin si-
dottu edunjdttdjdn ansiotasoon kuin
muutkin tytieldkelakien mukaiset eldk-
keet. Sen mddrd olisikin ensi sijassa
riippuvainen palkasta ja palvelusajan
pituudesta. Ennen vuotta 1917 syntynei-
td vanhoja ikdluokkia koskevat ikiiko-
rotukset tulisivat mytis heiddn edunsaa-
jiensa hyvdksi perhe-eldkettd mtitiriit-
tdessd. Koska perhe-eldkkeen maara on
siihen saakka, kun edunjdttdjii tHyttdd
vanhuuselIkeidn, riippuvainen tytiky-
vytt<imyyseldkkeen suuruudesta, muo-
dostuvat ns. tdysitehoista tytikyWtttj-
myyseldketurvaa koskevat sddnntjkset
merkityksellisilcsi mytis perhe-eldkkeen
kannalta. Tytintekijd pysyisikin yhden
vuoden ajan tytieldkelakien mukaisen
tycisuhteen pddttymisestd lukien tdysi-
tehoiisen perhe-eldketurvan alaisena,
mikd merkitsee sitd, ettd eldkettii miid-
rdttdessd otettaisiin huomioon myiis tu-
leva palvelusaika tai palkka. Jos edun-
jiittdjdn kuolernaan johtanut tyiikyvyt-
ttimyys ei ole alkanut tai kuolema ole
sattunut sanotun vuoden ajan sisSlld ja
jos edunjdttdjii on hyvin lyhyen ajan
tytiskennellyt tyiieldkelakien piirissS,
voi perhe-ellike jiiddd m66rdltddn vd-
hdiseksi. Mm. tdllaisen tapauksen va-
ralta on ajateltu, ettd tehdHdn asetuksel-
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la eldkkeen kertasuoritus mahdolliseksi.
Kun perhe-eldkkeen mddrd on saa-

tu lasketuksi, on vield tarkistettava,
aiheuttaako mahdollisesti perhe-eldk-
keiden y h t e e n s o v i t u s eldkkeeseen
vdhennyksen. Tdstd yhteensovituksesta
on ehdotettu omat sddnnciksensd, joissa
johtavana ajatuksena on, ettdL saman
edunjdttiijiin kuoleman johdosta my6n-
netyt eldkkeet ja vastaavat jatkuvat
korvaukset yhteensovitetaan. Perhe-
eldkkeen yhteensovituksessa ei ndin ol-
Ien oteta huomioon esim. edunsaajalle
mycinnettyd sairauspdivdrahaa, ei kan-
saneldkettd eikii tyiilakien mukaista
vanhuus- tai tycikyvyttiimyyseldkettd.
Eri asia on, ett[ lesken saama perhe-
eldke saattaa vdhentdd hdnen kansan-
eldkkeensd tukiosaa. Jotta eldke otettai-
siin perhe-ekikkeiden yhteensovituk-
sessa huomioon, edellytetddn lisdksi,
ettd se perustuu lakiin tai julkiseen
eldkesddntticjn. Sellaisia lakeja, joiden
nojalla maksettavat perhe-eldkkeet tai
niitd vastaavat korvaukset tulisivat vai-
kuttamaan yhteensovitukseen, ovat ta-
paturmavakuutuslaki, sotilasvammalaki
ja liikennevakuutuslaki sekd virkamies-
eldkkeistd annettu laki. Julkisilla eldke-
sdHnntiilld taas tarkoitettaneen esim.
kuntien ja seurakuntien elhkesddnttijii
sekd kunnallisen eldkelaitoksen eldke-
sddntiid.

Perhe-eldkkeen yhteensovitusraja
olisi 60 % yhteensovitusperusteesta,
joka mdd.rdytyisi samalla tavalla kuin
vanhuus- ja tycikyvytttimyyseldkettd
varten ja olisi siis normaalitapauksessa
korkein edunjiittiijiin eldkkeen perus-
teena oleva palkka. Jos edunsaajia olisi
kaksi, olisi tdmi raja 45 0/6, ja jos heitd
olisi vain yksi, alenisi raja 30 %:lin.

Yhteensovitusrajan ylittdvti osa vdhen-
nettdisiin tyrieldkelakien mukaisesta
perhe-el6kkeestd.

Sen jdlkeen kun edunjdttdjiin jiilkeen
tyiieldkelakien nojalla maksettavan pe,r-
he-eldkkeen kokonaismddrd on saatu
edelld esitetyin tavoin mddritellyksi,
joudutaan vield ratkaisemaan, mikd on
kunkin edunsaajan osuus tdstd eldk-
keestd.Lakiehdotuksen mukaan elhke
jakaantuisi edunsaajien kesken
siten, ettd leski saisi siitii 2 osaa ja ku-
kin lapsi yhtdsuuren osan.

LeskelIe avioliiton johdosta maksetta-
va kertasuoritus olisi yhtd suuri
kuin perhe-eldke kahden vuoden ajal-
ta olisi ollut, jos leski yksin olisi ollut
edun,saajana. Useimmiten tdmd l<erta-
suoritus olisi nHin ollen sama kuin
edunjittdjdn vuosieldke olisi ollut. Les-
kelle maksettava kertasuoritus perus-
tuu kohtuusn6kijkohtaan ja on luonteel-
taan hyvitysth siitH, ettd leski aviolii-
ton johdosta lopullisesti menettd,d
oikeutensa saada perhe-elikettd aikai-
semman miehensd jdlkeen. Se eroaa
periaatteellisesti edempbnd puheena ol-
leesta kertasuorituksesta, joka tapahtuu
silloin, kun eldkkeen mddrd on vdhdi-
nen. Viimeksi mainitun suorituksen pe-
rusteena ei ndet ole eldkeoikeuden me-
netys, vaan kysymys on erddstd eldk-
keen maksamistavasta eli siitd, ettd yh-
delld kertaa suoritetaan pddomitettuna
ne eldke-erdt, joita muutoin olisi jou-
duttu maksamaan koko eldkeoikeuden
kestoaj an.

c) Muut etuudet

Lakiehdotuksen mukaan saattaisi nais-
puolinen leski saada miehensd kuoltua
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lainaa koulutusta ja tycihuoltoa var-
ten. Laina voitaisiin sosiaaliministeritin
vahvistamin ehdoin perid mydhemmin
takaisin lainansaajan perhe-eldkkeestd.
Esitettyjen lainmuutosten yhteydessd
otettaisiin mytis TEL:iin nimenomainen
k u n t o u t t a m i s t a koskeva sddnnds.

3. PERHE-ELAKETURVAN
RAHOITUS

Samoin kuin muut tycieldkelakien mu-
kaiset pakolliset etuudet myiis perhe-
elSketurva tulisi kustannettavaksi tycin-
antajien suorittamilla maksuilla. Perhe-
eldkemenojen on arvioitu olevan ldhes
4 % tycintekijiiiden palkkasummasta
siind vaiheessa, kun jdrjestelm[ toimii
tdydessd laajuudessaan. Alussa olisivat
menot kuitenkin huomattavasti pie-
nemmdt. Lakiehdotuksessa Iiihdetiiiin-
kin siitd, ettd alkuvaiheen elhkkeet kus-
tannetaan nykyisilld vakuutusmaksuil-
la. Juokseviin perhe-eldkkeisiin tarvit-
tavat varat irrotettaisiin siirtymiilld
vanhuuseldkkeiden rahoituksessa ld-
hemmds jaotusj[rjestelmdd. Ndin ta-
pahtuisi siltd osin kuin vanhu,uselike
perustuu sen vuoden jdlkeiseen palve-
lusaikaan, jona tydntekijii tiiyttiiii 54
vuotta. Tdmd rahastoimisasteen alenta-
minen ei tietenkdd,n voi koskea ennen
1. 7. 1912 syntyneiden vanhuuseldkkei-
t5, koska ne jo ennestdin maksetaan
jaotusperiaatteen mukaan. Vuoteen 1971
mennessd eldkemenot nousisivat kui-
tenkin siind mddrin, ettd nykyista 5 /6:n
vakuutusmaksua jouduttaisiin mainit-
tuna vuonna nostamaan. Nousu on
suunniteltu tapahtuvaksi asteittain niin,
ettd 1970-luvun puolivdlissd oltaisiin
7 %;n maksutasossa.

Edellii mainittu rahastoimisasteen
alentaminen merkitsee samalla sitd, ettd
eldkelaitosten keskindi,nen vastuu eldk-
keistd muuttuu jonkin verran. Samalla
tavalla kuin ennenkin ne vastaisivat
tyiikyvytttimyyselHkkeistd. Vanhuus-
eldkkeidenkin osalta olisi vastuun ja-
kautuminen muutoin entinen, paitsi ettd
L. 7. L9l2 ja sen jdlkeen syntyneiden
eldkkeistd ne osat, jotka perustuvat vii-
meiseen 10 palvelusvuoteen, alkaisivat
aikanaan mennd yhteisestd tasauksesta.
Yhteisesti kustannettaisiin mytis alku-
vaiheen perhe-eldkkeet. Vuoden 1971
alusta ldhtien muuttuisi tilanne perhe-
eldkkeen osalta kuitenkin siten, ett6
elSkelaitokset ryhtyisivdt vastaamaan
perhe-eldkkeistd siten kuin nyt tytiky-
vytttimyyselii,kkeistii. Tdmii merkitsisi
sit6, ettd perhe-eldke, jossa tuleva pal-
velusaika on otettu huomioon, olisi
mytintdvdn eldkelaitoksen vastuulla sii-
hen saakka, kun edunjdttiijd olisi tdyt-
tdnyt vanhuuseldkeidn. Sen jdlkeen se
menisi tasaukseen.

Edelld kuvattu rahoitussysteemi tu-
lisi kysymykseen TEL:n osalta. Suun-
nilleen samoja periaatteita noudatettai-
siin my<is LEL:ssa.

Lukuisat tytinantajat ovat jo ennen
esitetyn perhe-eldkejdrjestelmdn voi-
mantuloa jirjestdneet tycintekij<iilleen
vapaaehtoisen perhe-eldketurvan. Kun
pakollinen perhe-eldketurva tulee peit-
tdmdd,n ndmd jdrjestelyt joko kokonaan
tai osaksi, vapautuu aikaisemmista eld-
kejdrjestelyistd varoja. Ne voitaisiin
ehdotuksen mukaan kiiyttiiii TEL:n
mukaisen eldketurvan kustantamiseen.
Erikseen harkittavaksi on jdtetty, kos-
keeko tdmd mahdollisuus ainoastaan
tydnantajan kustantamia osuuksia.

11



ANTERO PERALAINEN

Penhekustannusten lasauskorrrilean
rnietinl6

Kevddlld mietinttinsd jdttiinyt perhe-
kustannusten tasauskomitea 1) perusti
laskelmansa siihen, ettd kansantulo
kasvaa ja sosiaalimenojen osuus kan-
santulosta tulee hieman kasvamaan
vuosi vuodelta. Ensimmdistd kertaa
valtionkomitea noudatti sosiaalisuunnit-
telun periaatteita tekemdlld ensin en-
nusteen, mddrittelemdlld sitten tavoit-
teen ja laskemalla tdstd vuosittain tar-
vittavan lisdyksen, erikseen sosiaali-
menoihin kokonaisuudessaan sekd erik-
seen perhepoliittisiin tulonsiirtoihin.

Uusiin sosiaalimenoihia 0,4 /6
kansantulosta

Komitea totesi, ettd sosiaalimenojen
osuus kansantulosta on Suomessa ollut
huomattavasti alemmalla tasolla kuin
I(eski-Euroopassa tai. pohjoismaissa.

t; Komiteamietintci 1966 : A 7

Komitea edellytti, ettd sosiaalimenojen
osuus kansantulosta kasvaisi 0,4 pro-
senttiyksikiilld vuosien 1967-1975 vd-
lisend aikana. Tohtori Pekka Kuusi oli
kirjassaan "60-luvun sosiaalipolitiikka"
esittdnyt hieman suurempaa kasvua (n.
0,5 pros.yksikkda), mutta komitea kat-
soi, ettd laskelmat on parasta tehdh
hieman pienemmdn kasvun mukaan,
koska ldhivuosina on edessd koulutus-
menojen tuntuva kasvu yhtendiskou-
luun siirryttdessd sekd ammattikoulu-
tusta ja korkeakoululaitosta laajennet-
taessa. Tdmdn mukaan sosiaalimenojen
osuus kansantulosta olisi v. 1966
L2,8 Va,1970 14,5 % ia L975 16,5 Vo.

Perhepolitiikan osuutta lisiittiivii

Kansantulon kasvua laskiessaan ko-
mitea nojautui Tilastollisessa Pdiitoi-
mistossa tehtyyn arvioon, jonka mukaan
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nettokansantuote kasvaisi vuodesta 1g66
vuoteen 1970 keskimddrin 4,4 Vo vuo-
sittain ja sen jdlkeen 4,2 %. Voimassa
olevan lainsddd6nntin edellyttdmlt so-
siaaliset tulonsiirrot komitea sai Eldke-
turvakeskuksen teettdmdstd sosiaali-
menojen kehitysennusteesta. Lapsilisdt
pidettiin kuitenkin nykyisen lainsdd-
ddnncin mukaisina eikii verotuksessa
mydnnettdvid lapsivdhennyksid otettu
lukuun.

Komitea katsoi, ettd perhepolitiikan
osuutta sosiaalimenoista pitdisi tasai_
sesti lisiitii niin, ettd se kasvaisi
l7 /6:sta 25 /a:lin. Alla oleva asetelma
osoittaa, kuinka paljon kunakin vuonna
olisi kdytettdvissd kokonaan uusiin tu_
lonsiirtoihin perhepolitiikan sekd mui_
den sektoreiden hyvdksi. Tdstd ilmenee,
ettI pddasiassa sairausvakuutusjHrjes_
telmrin laajentumisesta johtuen vasta
vuodesta 1968 liihtien on kdytettdvissd
varoja uusia sosiaalimenoja varten.
Asetelman luvut ulottuvat vuoteen
L972, johon mennessd komitea laati
perustellun esityksen kullekin vuodelle.
Vuosille 1973-1975 komitea hahmotteli
erditd uudistuksia, joiden tutkimiseen
olisi ryhdyttHLvii 1g?0-luvun alussa.

Uusiin sosiaalisiin tulonsiirtoihin
olisi kdytettdvissd kunakin vuonna
milj. mk vuodessa 1g6b rahana

Perhe- Muihin yhteensd
politiikkaan tark

Perhekustannusten tasauksen
tavoitteet

Komitea on mietinntjssddn osoittanut,
ettd perheen jdsenluvun kasvaessa su_
pistuvat lapsiperheen kdytettdvissd ole-
vat tulot kuluttajayksikktid kohden.
Keskitason teollisuustyiildiselld, jolla on
3 lasta, on ollut kdytettdvissii yhtii ku-
luttajayksikkcid kohti viime vuosina
vain 65 /, lapsettoman parin vastaa-
vista luvuista. Jos lapsia on ollut 6, on
tdmd elintasoa osoittava prosentti ollut
ainoastaan 55. Kuluiustutkimukset ovat
myds osoittaneet, ettd kulutusmahdolli-
suuksien vajaus tulee sitd rdikedmmin
esille mitd suuremmasta perheestd on
kysymys: Ravinnon laatu huononee,
asumistiheys kasvaa ja valinnanvarai_
set menot supistuvat. Lapsiperheiden
elintaso ei saisi kuitenkaan olla olennai_
sesti alhaisempi kuin vdesttjn keski-
mddrin. Perhekustannusten tasauksen
tavoitteena on lapsiperheiden kulutus-
mahdollisuuksien turvaaminen tietylle
minimitasolle lasten lukumdd.rristii riip-
puen. Triyskompensaatioon ei kuiten-
kaan ole syytd pyrkiS.

Ensimmdisessd vaiheessa perhekus_
tannusten tasausta olisi tehostettava
niiden perheiden osalta, joiden kohdalla
elintason painumat ovat suurimmat, toi_
sin sanoen keskitasoa suurempien per-
heiden kohdalla. Sen jdlkeen olisi yh-
teiskunnan tukea voitava laajentaa
keskikokoisiin perheisiin sitd mukaa
kuin varoja on kHytettdvissH. Tdmiin
lisiiksi olisi vdlttdmdtijntd parantaa per_
heenhuoltajien mahdollisuuksia koulut-
taa lapsiaan ja ennenkaikkea hankkia
heille tarpeellinen ammattitaito. Nuo-
ria perheitd tuetaan parhaiten tehosta-

I 966
1 967
1 968
1 969
1 970
1971
1972

44
54
74
74

B1

99
109
734
154

26;
55
55
60
80
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malla iitiyssuojelutoimenpiteitS, korot-
tamalla Sitiysavustusta sekd ottamalla
uudelleen kiiytiintiitin kodinperustamis-
Iainat. Perheiden mahdollisuuksia
hankkia itselleen perheen tarpeita vas-
taava asunto olisi mytis eri toimen-
pitein tuettava.

Lapsilisien porrastusta tehostettava

Komitean ehdottamista uudistuksista
oli eniten varoja vaativa lapsilisien por-
rastamisen tehostaminen. Ne voitaisiin
toteuttaa kolmessa eri vaiheessa siten,
ettd ensimmiisen lapsen lapsilisii py-
sytettdisiin miltei ennallaan' Lopuksi
olisi toisesta lapsesta maksettava lapsi-
Iisd kaksi kertaa suurempi kuin ensim-
mdisestd suoritettu; kolmannesta lap-
sesta alkaen maksettaisiin silIoin kolme
kertaa suuremPi summa kuin ensim-
mdisest5. Kuuden lapsen perheen lapsi-
ja perhelisien mdara on nykyisin mil-
tei yhdeksAnkertainen yhden lapsen
perheen saamaan tukeen verrattuna'
Komitean esityksen viimeisessa vai-
heessa se nousisi l5-kertaiseksi. Tdllii
tavoin on lapsilisdt porrastettu niissd
Euroopan maissa, joissa porrastus on

tehokkainta.

Koulutustukea opiskeleville lapsille

Komitea katsoi, ettd lapsilisddn oikeu-
tettujen lasten iklrajaa ei ole syyrtd ko-
rottaa, mutta sen sijaan olisi 16-19-
vuotiaista opintojaan jatkavista lapsista
suoritettava perheelte ns. koulutus-
tukea. Sen suuruus olisi sama kuin
Iapsilisdn, ts. opintojaan jatkavat lap-
set otettaisiin lukuun lapsilisddn

oikeutettuja lapsia laskettaessa. TdmS-
kin uudistus olisi tehtdvd kolmena vai-
heena Iapsirikkaista perheistd ldhtien
tai noudattamalla aluksi tarveharkin-
taa.

Lapsen idn mukaan komitea ei kat-
sonut vield tdssd vaiheessa olevan syytd
porrastaa lapsilisid. Opintoavustuksia
koskevaa lainsdhddntijd sen sijaan olisi
niin kehitettdvd, ettd mydskin lukiossa
opiskelevat nuoret voisivat saada opin-
toavustuksia samalla tavoin kuin am-
mattiopintojen osalta on dskettdin mie-
tintiinsd antaneen komitean taholta
esitetty.

Perhe-el6ke erityislapsilisdn tilalle

Komitea totesi, ettd yleisen lapsilisdn
Iisiiksi tarvitaan edelleenkin erityis-
tukea yhden huoltajan varassa olevien
lasten koulutusmahdollisuuksien pa-
rantamiseksi. Nykyisin annetaan avus-
tuksia useaa eri tietii (erityislapsilisd,
perhelisd, elatusavun ennakko, kansan-
eldkkeen lapsikorotus). Tuki on suh-
teellisen niukka, eikd ole sanottu, ettd
se on edes suurin niiden kohdalla, joi-
den tarve on suurin. Niimii avustukset
voitaisiin yhdistiiii yhdeksi suorituk-
seksi joko maksamalla riittavdn suuri
erityislapsilisii tai saattamalla kaikki
perhe-eldkejdrjestelmdn piiriin (elatus-
avun ennakkoa lukuunottamatta)' Ko-
mitea laatikin ensin luonnoksen erityis-
lapsilisiijiirjestelmdstd, jolloin perhelisd
ja kansaneldkkeiden lapsikorotukset
olisi voitu kumota' Erityislapsilisln
mddrd olisi oltut tiilltiin 2 tai 3 kertaa
niin suuri kuin lapsilisri ja se olisi
maksettu samassa yhteydess[' Lapsen
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huoltajalle ei kuitenkaan tdllciin olisi
voitu maksaa mitdd.n.

Perhe-el6kejhrjestelmdn va.lmistelut
edistyivdt kuitenkin niin pitkdlle, ettd
niiytti tarkoituksenmukaisemmalta koo-
ta kaikki erityistukea tarvitse.rat lapsi-
perheet sen piiriin. Tiitii tiet6 oli mah-
dollista saada parempi turva, koska lap-
sen lisdksi mydskin hdnen huoltajansa
saisi perheen kulutusta varten mddrd-
tyn summan. Komitean viimeistellessd
mietinttiddn olivat ansioeliikettd koske-
vat valmistelut Eldketurvakeskuksessa
melko pitkiilld. Kansaneldkelaitoksessa
oli tehty alustavia laskelmia yleisen
perhe-eldkejdrjestelmdn piiriin tule-
vista leskistd, tycikyvytttjmistd ja van-
huksista sekl heiddn lapsistaan. Kun
viimemainittu jdrjestelmd ndytti mah-
dolliselta toteuttaa asteittain ja kun sen
vaatimat kustannukset olisi voitu peit-
tdd sosiaalimenoihin varattavista kan-
santulo-osu,uksista, komitea katsoi, ettd
perhe-eldkejdrjestelmdn piiriin olisi
pyrittdvd saattamaan kaikki sellaiset
lapset, joilla on vain yksi tytikykyinen
huoltaja, sekd myiiskin ne, joilla ei ole
yhtddn tyiikykyistti huoltajaa, siitd
riippumatta, onko lapsi syntynyt avio-
liitossa tai sen ulkopuolella.

Muut tukitoimenpiteet

Muista komitean ehdotuksista mainit-
takoon, ettd ditiysavustuksen mddrd
olisi nostettava nykyisestd 50 markasta
ensin 100 ja mycihemmin 200 mark-
kaan. Aitiysrahaa olisi maksettava ny-
kyisen 54 arkipdivdn sijasta ?2 arki-
piiivdltii. Asumistukea olisi tehostettava
tdtd asiaa kaisitelleiden komiteamietin-
tcijen pohjalta. Kodinperustamislainat

olisi otettava uudelleen kdytdnt<itin,
mutta korollisina.

Ndiden ehdotusten lisdksi komitea
hahmotteli ns. [idinpalkkion suoritta-
mista kotona oleville dideille, jotka itse
hoitavat pienokaisensa, aluksi yhden
vuoden ja myiihemmin pitemmdltd
ajalta synnytysloman p6Sttymisestd Iu-
kien. Lapsilisdn jatkuvan suorittami-
sen ehdoksi olisi asetettava pakolliset
md[rdaikaiset lapsen neuvolatarkastuk-
set kouluikSSn saakka. Aitiyskursseja
olisi jiirjestett[vd ensisynnyttdjille;
niiden tulisi olla lapsilisien ja mahdol-
lisesti didinpalkkion saannin edellytyk-
send. Ndiden ehdotusten selvittely olisi
annettava jo toimivien taikka tarkoi-
tusta varten asetettavien komiteoiden
tehtdvdksi.

Monimutkaisesta jiirjestelmdstd
yksinkertaiseen

Komitean tehtdvdnd oli mycis perhe-
poliittisen lainsddddnnrin kodifiointi.
TAta alaa koskevat sddnncikset olisi
koottava mahdollisimman harvoihin
lakeihin. Kdytdnniissd se on pakko suo-
rittaa asteit,tain esimerkiksi siten, ettd
perhelisdlaki kumotaan silloin, kun ao.
perheelle voidaan antaa vastaava tuki
yleisen lapsilisdn porrastuksen avulla.
Erityislapsilisdlaki voidaan kumota
vasta siind yhteydessS, kun yleinen
perhe-eldkejdrjestelmd toteutuu. Jos
sen piiriin saadaan leskien, tytikyvyt-
ttimien ja vanhusten lapset, sen avulla
voitaisiin hoitaa kaikki yhden huolta-
jan perheet, jotka edelleenkin tarvit-
sevat erityistukea. Elatusavun ennak-
koa koskeva lainsddddnttj jdisi edelleen-
kin voimaan. Kotona hoidettavien vai-
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keavammaisten lasten sosiaaliturva
olisi jdrjestetthvd erityissdddiiksin esim.
kansaneldkelain puitteissa.

Tavoitteena etujen sitominen
ansiotasoon

Kun komitea totesi, ettii lapsilisien
ostoarvo on vuosien kuluessa alentunut
ja ettii v. 1962 huhtikuun jdlkeen suo-
ritetut lapsilisien korotukset eivdt ole
vastanneet elinkustannuksen nousua,
komitea esitti, ettd lapsilisid viilittti-
md,sti korotettaisiin voimassa olevan
lain sallimissa puitteissa, sdilyttden
porrastusten nykyiset suhteet. Muutkin
perheitd koskevat edut olisi sidottava
elinkustannusindeksiin.

Vastaisuudessa olisi kuitenkin perhe-
poliittiset tulonsiirrol sidottava ansio-
tasoindeksiin sen seikan varmistami-
seksi, etteivdt lapsiperheet jdisi osatto-
miksi kansantulon kasvun mukanaan
tuomasta yleisen kulutustason noususta.
Komi,tea osoitti laskelmin, ettd vaikka
lapsilisi6 korotettaisiin elinkustannusten
nousun mukaisesti, lapsirikkaiden per-
heiden kulutusmahdollisuudet eivdt
nousisi samassa suhteessa kuin pienten
perheiden vaan vdhemmdn. Palkathan
ovat viime vuosina nousseet n. kaksi
kertaa enemmdn kuin elinkustannukset.
"sosiaalipalkan" tulisi siis seurata
ansiotason muutoksia.

Lapsilisiin reaaliarvon kehitys. Yuoden 1951 lokakuu : 100.
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Yakuutusoikeuden pSSl6ksistE

Vakuutusoikeuden viimeksi antamien
pddttisten joukossa on kaksi sellaista,
joita on syytd selostaa ldhemmin. Toi-
sesta llmenee vakuutusoikeuden kdsi-
tys kielteisen eldkepddtiiksen oikeus-
voimasta. Toisessa tapauksessa on ky-
symys tytisuhteen jatkumisesta silloin,
kun tytinantaja vaihtuu.

N:o 2991/65/387 (ETK:n hakemisto-
koodi 3. 21. 10): Rakennusalan tyiield-
kekassa oli hyldnnyt hakijan eldkeha-
kemuksen, koska se oli katsonut, ettd
hakemuksen perusteena olevat sairau-
det olivat alkaneet jo ennen hdnen
LEL-tyiisuhteittensa alkamista. Vehiin
ajan kuluttua hakija ldhetti tydeliike-
kassalle uuden hakemuksen, joka oli
samansisdtrttiinen kuin aikaisempi ha-
kemus. Tltieliikekassa jiitti uudistetun
hakemuksen tutkittavaksi ottamatta
perustellen menettelydd.n sillH, ettd ky-
symys hakijan oikeudesta LEL:n mu-
kaiseen tydkyvytttimyyselHkkeeseen oli
jo lainvoimaisella p55ttiksellH ratkaistu.
Hakijan valitettua eldkelautakuntaan
se vahvisti tytieldkekassan pddttiksen.
Vakuutusoikeus sitd vastoin katsoi, ettei
tyiieldkekassan olisi pitiinyt jdttid ha-
kemusta tr.r,tkittavaksi ottamatta ja pa-
Iautti asian kassalle lainmukaista kd-
sittelyH varten. Perusteena oli, ettei

tytieldkekassan elSkeasiassa antaman
pddttiksen ole katsottava saavan lain-
voimaa.

Eldkelaitosten keskuudessa on aikai-
semmin esiintynyt epdtietoisuutta siitd,
miten on meneteltdvd, jos eldkelaitos
on hyldnnyt hakemuksen lainvoimai-
sella pddtiikselld[n, mutta hakija tdstii
huolimatta tekee uuden elHkehakemuk-
sen eldkelaitokselle. Erddt eldkelaitok-
set ovat tutkineet asiallisesti mytis t6-
mdn eldkehakemuksen, esittipii hakija
uutta selvitystii tai ei. Toiset eldkelai-
tokset taas ovat jdttiineet uuden hake-
muksen tutkimatta, jollei hakija ole
tuonut esiin jotain uutta, asiaan vaikut-
tavaa lisdselvitysti. Viimeksi maini-
tulla kannalla on ollut mycis eldke-
lautakunta. Vakuutusoikeus ndyttdd
ko. tapauksessa pddtyneen siihen, etth
uuden hakemuksen johdosta on annet.-
tava asiaratkaisu silloinkin, kun mitdln
lisdselvityst6 ei ole esitetty. Perusteena
vakuutusoikeuden kannanotolle on ollut
se, ettei tycieldkelaitoksen eldkepddttis,
joka selostettavana olevassa asiassa on
ollut kietrteinen, saavuta asiallista lain-
voimaa eli oikeusvoimaa.

Vakuutusoikeuden pdeittiksen loppu-
tulos voisi perustua kahteen, toisistaan
joissain mddrin poikkeavaan ndkemyk-
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seen. Ensinndkin on ajateltavissa, ettd
eldkelaitoksen elhkepddttis on rinnas-
tettava hallintoviranomaisen ratkai-
suun. Hallintopddtdksen taas ei, jos se
on kielteinen, ole katsottu saavuttavan
oikeusvoimaa. THmd johtaisi siihen,
ettei tdllaista vaikutusta olisi annettava
mytiskddn eldkelaitoksen kielteiselle
eldkepiiiittikselle. Tdllainen kdsitys on
tuotu esiin mm. Eldketurvakeskuksen
vakuutusoikeudelle ko. asiassa anta-
massa lausunnossa. Toisena selityspe-
rusteena saattaisi olla se, ettei tytieldke-
laitoksen eliikepdiitiikselle olisi nimen-
omaista lainsddnntiste - jollainen
mytinteisen ratkaisun osalta onkin TEL
21 a $:n 2 momentissa - annettava niin
auktoritatiivista vaikutusta, etti voitai-
siin puhua oikeusvoimasta. Tdmhn kan-
nan tueksi voidaan viitata eldkelaitok-
sen yksityisoikeudelliseen luonteeseen
ja siihen, ettd se joutuu antamaan rat-
kaisun omassa asiassaan. Vakuutus-
oikeuden pHdttiksen perusteluista ei ole
pddteltdvissd, kummalle selitysperus-
teelle se on antanut etusijan.

N:o 7606/641339 (ETK:n hakemisto-
koodi 1.01.05): Eldkkeen hakija oli
ollut erddn puunjalostusta harjoitta-
neen yhti<in ty6ntekijiinI vuodesta 1951

alkaen. Vuonna 1958 yhtiiin omistama
liike o1i ]uovutettu toiselle, samannimi-
selle yhtitile, joka oli perustettu jatka-
maan aikaisemman yhtitin toimintaa.

Tdmdn uuden yhtiiin palveluksessa ha-
kija oli ollut marraskuuhun 1962 saak-
ka. Liikkeen luovutuksen yhteydessd
tytintekijtiitd ei ollut irtisanottu eikd
hellle ollut asiasta muutoinkaan ilmoi-
tettu. Kun tydnteossakaan ei ollut ta-
pahtunut minkddnlaista keskeytystd,
eivdt tytintekijHt tulleet lainkaan tietd-
mddn, ettd tytinantaja oli vaihtunut.

Eldkehakemuksen johdosta antamas-
saan pddttiksessd vakuutusyhti6 totesi
tytisuhteen alkaneen siitd, kun omista-
janvaihdos tapahtui. ElSkelautakunta,
johon hakija valitti, katsoi tytisuhteen
alkaneen jo vuonna 1951 ja jatkuneen
koko ajan yhdenjaksoisena. Vakuutus-
oikeus jdtti etiikelautakunnan pliSttik-
sen ennalleen.

Nyt selostettava pddtiis tuo lisdvalais-
tusta kysymykseen, miten on arvostel-
tava ty6suhteen jatkumista yrityksen
omistajan vaihtuessa. Tapauksesta on
tehtdvissd se johtopddt6s, ettei tdllainen
vaihdos aiheuta tydsuhteen piiSttymistd
ainakaan silloin, kun ty6nteko jatkuu
keskeytyksettd eikd tytintekijiille ilmoi-
teta asiasta. Vakuutusoikeuden ko. piiii-
ttikselld on merkitystd sellaisiin omis-
tajanvaihdoksiin ndhden, jotka ovat. ta-
pahtuneet ennen 3. 12. 1963. Mainittuna
pdivdnd t,uli ndet voimaan nykyinen
TEL 2 $:n 1 momentti, joka sisiiltdd
nimenomaisen sddnniiksen asiasta.
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MAN,GARETHA AARNIO

lekkeef leollisuusty6ntekiiEit
saksalaisen tulkirnrrksen valossa

Tyrintekijdn vanhenemisen mukanaan
tuomat ongelmat, joista sosiaalivakuu-
tuksen kannalta ehkd keskeisin on ky-
symys oikeasta elSkeikHkdytdnndstd,
ovat viime vuosina olleet vilkkaan kes-
ku,stelun aiheena eri puolilla maailmaa.
Mm. kansainvdlisessd tytikonferenssissa
vuonna 1962 oli kdsiteltdvHnd ILO:n
raportti vanhenemisesta sosiaalisena
probleemana. Tdmd antoi Ktjlnissd toi-
mivalle sosiaalitutkimuslaitoksellel) sy-
sdyksen haastattelututkimuksen suorit-
tamiseen iiikkiiiden teollisuustyiinteki-
jtiiden keskuudessa.

AskettHin painosta ilmestyneen tut-
kimuskertomuksen') mukaan on tutki-
muksen pddtarkoituksena kuvailla idk-
kdiden tyiintekijdiden asemaa teolli-

t; Institut fiir Selbsthilfe und Sozialfor-
schung e.V., I(ciln

:; PauI Kaser: Altere Arbeitsnehmer in
der Industrie Nordrhein-Westfalens; ihre
Einstellungen und Verhaltensweisen in-
nerhalb und ausserhalb des Betriebes

suudessa ja kiinnittiid huomiota niihin
ongelmiin, joita heillii on tytipaikoil-
laan, ja toisaalta tarkastella eldkeikii-
rajaan liittyviii kysymyksid. Tiillii sak-
salaisella tutkimu,ksella on varsin mo-
nia kosketuskohti,a meilld tyiieldkejdr-
jestelm5ssd parhaillaan klynnissd ole-
van elIkeikdtutkimuksen kanssa. Sak-
salainen tutkimus tosin koskee sekd
alueellisesti ettd ammatillisesti paljon
rajoitetumpaa piirid kuin mihin meilld
tekeillti oleva tutkimus on tarkoitus
ulottaa, mutta seki kdsitellyt asiat ettH
etenkin itse tutkimustekniikka ovat
suurelta osaltaan niissd molemmissa
tutkimuksissa hyvin samankaltaisia.
THssd mielessd saksalainen tutkimus
tarjoaa eritthin mielenkiintoista ver-
tailumateriaalia Suomessa saataville tu-
loksille.

Tutkimus suoritettiin Nordrhein-
Westfalenin alueella kymmenessb yri-
tyksessd, jotka edustivat nelj55 eri teol-
lisuuden alaa, metallin perusteollisuut-
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ta, metalli,n jalostusteollisuutta, hieno-
mekaanis,ta teollisuutta ja kemian teol-
lisuutta. Tytintekijdiden lukumddrd yri-
tystH kohti vaihteli vdlillii 200-40 000.
Ttttkimus kiisitti sekd varsinaiset tyiin-
tekijdt ettd ndiden yritysten palveluk-
sessa olevat toimihenkilijt, mutta rajoit-
tui ainoastaan miespuolisiin henkikji-
hin.

Tutkimus suoritettiin haastattelemaL-
la vield tytissd olevia yli 57-vuotiaita
miehid, samoissa yrityksissd palvelleita
alle 70-vuotiaita miespuolisia elHkeliii-
siH sekd yritysten johtoa ja tytinjohta-
jia. On mielenkiintoista todeta, ettd ikd-
rajoja ja sukupuolirajoitusta lukuun-
ottamatta ndmd ryhmdt ovat tdsmdl-
leen samat kuin meilld suoritettavassa
tutkimuksessa. Haastateltavat tytinteki-
jiit ja eldkeldiset valittiin umpimdhkdi-
selld otannalla ko. ikiiryhmistd. Kaik-
kiaan haastateltiin 943 vield tydssd ole-
vaa (ndistd noin 1,/4 oli toimihenkiliii-
te), 431 eliikeliiistd ja 60 tycinjohtajaa
tai yrityksen johtajaa. Haastattelut ta-
pahtuivat aikana heindkuu 1963
tammikuu 1964.

Tytintekijtiitii ja eliikeldisid haasta-
teltitin valmiin kyselylomakkeen avulla,
kun taas tytinjohtajien ja yrityksen joh-
don haastattelut olivat pikemminkin
vapaamuotoisia kesku,steluja. Kdytetyt

kyselylomakkeet olivat erdiltd osin erit-
tiiin yksityiskohtaisia; niinpd esim. vie-
Ie tydssd oleville tarkoitettu lomake
sisHlsi kaikkiaan 120 kysymystd.

Seuraavaan on poimittu erditd koh-
tia tutkimuksen tuloksista. Tulokset on
tutkimuskertomuksessa esi,tetty jaotel-
tuina siten, ettd ensiksi kiisitelliiiin idk-
kdinen tytintekij<iiden fyysisid ja psyy-
kisi6 vaikeuksia tycisshdn ja sen jdlkeen
mielipiteiti nykyisestd eldkeikdrajasta
ja asennoitumista tytiskentelyyn ohi 65
ikdvuoden. Lopuksi tarkastellaan eldke-
ikdrajaa ja vanhojen henkil6iden tytin-
tekoa eldkeldisten nd"ktikulmasta. Taus-
tatietona mainittakoon, ettd Ldnsi-Sak-
sassa on sekd tytintekijtiiden ettd toi-
mihenkiltjiden eldkejdrjestelmissH van-
huuselHkeikhrajana kiinteii 65 vuotta.

Terveydentila

Fyysisten vaikeuksien tarkastelu sisdl-
tae tyiintekijciiden kisitykset omasta
terveydentilastaan ja suorituskyvys-
tddn, ulkonaisista tytiolosuhteista tyti-
paikalla sekd vanhojen tytintekijtiiden
siirtdmisestd kevyempiin tehtdviin.

Tiedusteltaessa vield ty<issd olevien
haastateltavien kdsitystii omasta ter-
veydentilastaan saatiin ikdryhmittdin
jaoteltuna seuraava tulos:

Terveydentila 58-60
(%)

Ike
61-63
(%)

64 ja yli
(%)

Hyvin hyvd tai hyvii
Keskinkertainen
Huono tai hyvin huono

36
49
15

29
55
16

52
40

8

100 100 100
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Ensi ndkemdltd vaikuttaa hdmmdstyt-
tdvdltd, ettd vanhimpaan ik5ryhmddn
kuuluvat tydntekijiit ovat mielestddn
keskimddrin terveempid kuin nuorem-
mat. Tdmd johtuu tutkijoiden kiisityk-
sen mukaan siitd, ettd sairaalloisimmat
ja heikoimmat jdiivdt tyiikyvyttcimyys-
eldkkeelle jo ennen 64 ikdvuottaan, jo-
ten varsinaiseen vanhuuseldkeikddn asti
tai sen ohi tyciskentelevdt koostuvat
terveimmdstd ja vahvimmasta tyiin-
tekijHaineksesta. Tarkasteltaessa asiaa
ammattiryhmittHin, todettiin toimihen-
kiltiissd olevan runsaasti enemmdn nii-
t5, jotka pitivdt terveydentilaansa hy-
vHnd (53 /6) kuin tytintekijtiissa (30 /6).
Varsinaisten tyiintekij6iden joukossa
olivat ammattitaitoiset ty6ntekijHt kes-
kimddrin terveempid kuin ammattitai-
dottomat. Teollisuusaloittain tarkastel-
taessa taas voitiin todeta, ettd tilanne
oli sitti huonompi mitd raskaampia tiii-
td sisiiltdvdstd alasta oli kysymys. Me-
tallin perusteollisuudessa oli vdhiten
niitd, jotka pitivdt terveydentilaansa
hyvdnd (24 %), ja vastaavasti eniten
niitd, jotka pitiviit sitd huonona (LB %).

Yleistii terveydentilaa koskevaa ar-
viota tdydennettiin useilla lisdkysy-
myksillS, joiden joukossa oli mm. ky-
symys siitH, luuleeko asianomainen, ettd
hdnen tytinsd on vaikuttanut heikentd-
vdsti terveydentilaan. Metallia perus-
teollisuudessa tyiiskentelevistd arveli
55 o/s nain olevan. Metallin jalostus.teol-
lisuudessa oli vastaava luku 43 %, ke-
mian teollisuudessa 38 % ia hienome-
kaanisessa teollisuudessa 24 %. Am-
mattiryhmittdin tarkastellen oli niitd,
jotka arvelivat tytin kuluttaneen ter-
veyttddn, eri ryhmissd seuraavasti: am-
mattitaidottomat tyiintekijat 51 %, am-

mattitaitoiset tyrintekijiit 45 %., etumie-
het 37 /6, tyonjohtajat 36 9/n, johtavas-
sa asemassa olevat toimihenkil<jt 29 %
ja muut toimihenkilijL 25 %.

Suorituskyky

Haastateltavilta tiedusteltiin, katsoivat-
ko he, ettd heiddn kanssaan saman ikdi-
set ja samaa tycitd tekevtit ty<intekijiit
suoriutuvat tyijstddn aivan samoin kuin
ennenkin, vai vaaditaanko ndiltd hei-
ddn mielest66n erityistd ponnistusta
ty6ssddn, jotta he pysyisivdt tasoissa
nuorempien tytitovereidensa kanssa.
Kaikista haastatelluista 61 % arveli,
ettd iiikkiidt tytintekijiit joutuvat eri-
tyisesti ponnistelemaan pysyHkseen ta-
soissa muiden kanssa, kun taas 30 /o
oli sit[ mieltd, ettd td]laista erityistd
ponnistusta ei tarvita; I % ei osannut
ilmaista kantaansa. Varsinaisissa tytin-
tekijiiissii oli enemmln (65 o/o) nlitd,
jotka katsoivat ponnistelua tarvittavan,
kuin toimihenkiltjissd (48 %).

Kysyttdessd, arvioiko haastateltava
omalla kohdallaan olevan samoin kuin
hdn edelld oli yleisesti vastannut, osoit-
tautui, ettd vastaajat yleensd samaisti-
vat itsensd muiden saman ikdisten tyti-
tovereiden kanssa. Niistd, jotka katsoi-
vat erityistd ponnistusta tarvittavan,
sanoi 84 /o ndin olevan mycis omalla
kohdallaan, ja niistii taas, jotka sanoi-
vat vanhojen suoriutuvan yhtd hyvin
kuin nu,oremmatkin, oli 95 o/o omalta-
kin osaltaan tHtii mieltii. Vastaavasti
oli omaa terveydentilaansa hyvin hyvd-
nd pitdvistd vain 40 /6 sita mielt6, ettd
ikd yleensd aiheuttaa erityistd ponnis-
telun tarvetta, kun taas niistd, jotka
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arvioivat terveydentilansa huonoksi, oli
70 % relle kannalla.

Teollisuusaloittain tarkasteltaessa oli
tiilldkin kohtaa havaittavissa eroa eri
alojen vdlillii. Metallin perusteollisuu-
dessa oli eniten (12 ol) niitd, jotka kat-
soivat idn vaikuttavan tydsuoritukseen.

Asiaa tiedusteltaessa ilmoitti vain
30 % haastateltavista ajatelleensa, mil-
Id tavoin tytjn rasittavuutta voitaisiin
vanhojen tytintekijtjiden kohdalla lie-
ventdd. Tavallisimmat ehdotukset oli-
vat kevyempi tyti vanhoille tai pa-
rempien tytiolosuhteiden jdrjestdminen
ndille. Muutamat esittivdt urakkatydn
poistamista vanhoilta tytintekijtiiltii,

Mielipiteet siitd, onko tytiaika liian pit-
kd vai ei, eivdt kuitenkaan ndyttdneet
riippuvan yksinomaan tytiajan pituu-
desta, vaan niihin vaikuttivat lisiiksi
muut seikat. Niinpii naimisissa olevat
tyrintekijdt ndyttivdt herkemmin pitd-
vdn tytjail<aa liian pitkiind kuin yksi-
ndiset. Vield enemmdn kuin perhesuh-
teet ndytti kuitenkin suhtautumiseen
vaikuttavan se, kuuluiko asianomainen
ammattiyhdistykseen vai ei. Sekd tycin-

minkd lisdksi esiintyi joukko erilaisia
hajavastauksia.

Tyiiolosuhteet

Ulkonaisista tyiiolosuhteista tiedustel-
tiin tytiaikaa, ylitciitd, tytjn urakkaluon-
teisuutta sekd erilaisten haittatekijiii-
den, kuten melun, ptilyn jne. esiinty-
mistd.

Tyiiajan kohdalla voidaan todeta ettd
30 /s haastatelluista tytiskenteli viikot-
tain 43 tuntia tai enemmdn. Tiedustel-
taessa pitikti asianomainen tytiaikaansa
liian pitkdnd vai ei, saatiin ty6ajan pi-
tuuden mukaan jaoteltuna seuraava
tulos:

tekijdissii ettd toimihenkilciissd oli am-
mattiyhdistykseen kuuluvien joukossa
selvdsti enemmdn tytiaikaa liian pitkii-
nh pitiiviii kuin niissa, jotka eivdt kuu-
luneet.

Ylittiiden osalta tiedusteltiin, oliko
asianomainen joutunut viimeksi kulu-
neen vuoden aikana usein tekemhdn
ylittiitii, ja oliko hdn itse halunnut teh-
dii niit5 vai ei. Tulos oli seuraava:

Tytjntekijiit
I +s-+s t. | +o-+e t. IIrwlrntl-42,5 t.

(%)
48- t
(%)

Toimihenkiliit
-42 t.
(%)

43- t.
(%)

Kaikki

(%)

1B

B1

1

Tytiaika liian pitkii
Ei ole liian pitkd
Ei vastausta

t4
B5

1

20
to
2

42
56

2

54
45

1

o
91

1

15
B4

1

100 100 100 100 100 100 100
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Onko viimeksi kuluneen vuoden
aikana tehnyt usein ylitd,itS

Tycintekijdt
(%)

Toimihenkiliit
(%)

C)n tehnyt
halusi mielellddn tehdd
ei olisi halunnut
ei vastausta

Tehnyt vain erityistilanteissa
Ei ylitciitii

J.l

44

74
1

20
14

0
7

50

100 100

Suhtautuminen ylittiihin ndytti olevan,
kuten su,htautuminen tytiajan pituu-
teenkin, suuresti riippuvainen siitd,
kuuluiko asianomainen ammattiyhdis-
tykseen vai ei. Esim. varsinaisten tycin-
tekijriiden joukossa oIi molemmissa
ryhmiss[ yhtii paljon (14 %) niitd, jot-
ka olivat vastoin omaa haluaan joutu-
neet usein tekemddn ylitciitd, mutta sen
sijaan vapaaehtoisesti ylittiitii tehneiden
mddrd oli ammattiyhdistykseen kuulu-
vien piirissd vain 19 /, kun se niiden
joukossa, jotka eivHt kuuluneet yhdis-
tykseen, oLi 43 /6.

Kaikkiaan 2L % haastatelluista
ilmoitti tydskentelevdnsd urakkatytissd.
Omaa mielipidettd urakkatytin rasitta-
vuudesta ei kyselylomakkeessa tiedus-
teltu. Sen sijaan kysyttiin, oliko urakoi-
den m6drittdmisessd ilmennyt vaikeuk-
sia, jolloin runsas kolmannes urakka-
tytitd tekevistd ilmoitti vaikeuksia
ilmenneen.

Tytihiin liittyvistii ulkoisista haitta-
tekijciistd tiedusteltiin, esiintyykti asian-
omaisen kohdalla mitddn seuraavista
haitoista: melu, huono ilma, kuumuus,
huono valaistus, pdly, kemikaaliot, sdd-
suhteiden vaikutus, siteilyt ja kaasut.
Saadut vastaukset vaihtelivat luonnol-

lisesti suuresti sen mukaan mistd teol-
lisuuden alasta oli kysymys. Metallin
peru,steollisuudessa oh 64 /6 niitd, joi-
den kohdalla ainakin yksi tiedustelluis-
ta tekijtiistii esiintyi. Kemian teollisuu-
dessa nditH oli 54 o/o, metallin jalostus-
teollisuudessa 50 0/6 ja hienomekaani-
sessa teollisuudessa 34 cl. Vastaajien
mielipidettii haittatekijciiden vaikutuk-
sesta tai haitallisuuden asteesta ei tie-
dusteltu.

Siirtyminen toiseen tyiihiin

Tiedusteltaessa haastateltavilta, haluai-
sivatko he mieluummin siirtyd samassa
yrityksessd johonkin toiseen tyiihiin,
joka mycis soveltuisi heille, saatiin tu-
lokseksi, ettd vain 2 o/o toimlhenkilciistii
ja 12 % varsinaisista tytintekijciistii
ilmoitti toivovansa tdllaista siirtoa. Tytin
vaihtamishalu oli selvdsti pienempi niil-
16, jotka arvioivat terveydentilansa hy-
vdksi, kuin niilld, jotka katsoivat sen
olevan huono.

Tiedusteltaessa siirtymishaluisilta
missH suhteessa uuden ty6n pitdisi hei-
diin mielestddn poiketa entisestd,
ilmoitti puolet kaikista toivovansa v5-
hemmdn rasittavaa tycitii. Kaikista siir-
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tymishaluisista 27 ok toivoi mielenkiin-
toisempaa tytitii tai tytitd, josta pitdd
enemmdn, ja L5 % parempaa ansiota.

Taustaksi edelld esitetylle mainitta-
koon, ettd joka kolmas kaikista haasta-
telluista ilmoitti jo aikaisemmin vdhin-
tadn kerran siirtyneensd tytistii toiseen
samassa yrityksessd. Tydntekijiiissd ndi-
td oli 34 /c ja toimihenkiltiissd 29 %.

Syyksi ndihin siirtoihin ilmoittivat
varsinaiset tytintekijiit useimmin ter-
veydelliset seikat. Tdmdn syyn ilmoitti
71 /6 siirretyistd tytintekijiiistH mutta
vain 26 l siirretyistd toimihenkiltiistd,
kun taas parempi palkka oli syynd
34 Vc:lla toimihenkiltiistd ja vain
15 /6:lla tytintekijiiistl. Lisiiksi esiintyi
muita syitd kuten mieluisampi tytj ja
organisatoriset muutokset. Verrattaessa
terveydellisisti syistd siirrettyjen lukua
kaikkien haastateltujen IukumddrAdn
voidaan todeta, etld 24 9/o eli suunnil-
leen joka neljds haastatelluista van-
hoista varsinaisista tytintekijiiistii oli jo
siirretty toiseen tycihiin terveytensd ta-
kia, kun taas toimihenkiltiilld vastaava
luku oli vain 8 o/o.

Siirtojen lukuisuudessa oli selvh ero
eri teollisuusalojen viilillii. Metallin pe-
rusteollisuuden tciiden suhteellisesti
suurempi rasittavuus verrattuna mui-
hin tutkittuihin teollisuuden aloihin

ilmeni jdlleen siind muodossa, ettd td-
m[n teollisuuden piirissd oli tytinteki-
jtiitii jouduttu siirtdmddn kevyempiin
tiiihin huomattavasti enemmdn kuin
muilla tutkituilla aloilla.

Tiedusteltaessa tapahtuneiden siirto-
jen vaikutusta asianomaisen ansiota-
soon voitiin tdssd todeta selvi ero tytin-
tekijciiden ja toimihenkiltjiden vdlilld,
mikd heijastaa sitH, ettd syyt siirtoihin,
kuten edelld todettiin, ovat ndilld ryh-
mi1l5 yleensd erilaiset. Siirretyistd
tytintekijiiistii oli 33 /6:lla ansiotaso
alentunut aikaisempaan verrattuna kun
taas toimihenkiltjistd tiimi oli tapahtu-
nut vain 2 /6:lla. Ansiotason nousua oli
tapahtunut 27 /s:lla siirretyistd tyiinte-
kijtiistii ia 69 %:lla siirretyistd toimi-
henkiltiistii; muiden ansiot olivat pysy-
neet ennallaan. Samanlainen tendenssi
oli havaittavissa mytis tarkasteltaessa
tytin vastuullisuuden astetta ennen ja
jdlkeen siirron. Yhteenvetona tutkijat
toteavatkin, ettd yleisesti ottaen voi-
daan havaita vanhenemisen merkitse-
vdn varsinaisille tytintekijtiille lasku-
suuntaa tyiissddn kun se taas toimihen-
kiltiille merkitsee noususuuntaa.

Tutkimuksen tulosten tarkastelua jatke-
taan tdman lehden seuraavassa nume-
rossa.

24



ANTERO PERALAINEN

Sosiaali-
avrrstuksista
penhe-elSkkeisiin

Lehdessiimme on selostettu tyiieliike-
jdrjestelmdn kehitystii ja eliketurvan
tlydentiimistoimenpiteitd, joista muut-
kin jiirjestelmit ovat saaneet virikkei-
tI uudistuksiin. Parhaillaan on ajan-
kohtaisena tytieliikejtirjestelmiin aloit-
teesta syntynyt hallituksen esitys perhe-
eliikkeistii tyiielikevakuutetuille. Td,ssd
yhteydessii on paikallaan palauttaa
mieliin aikaisemmat yritykset perhe-
eldkkeiden jfirjestiimiseksi. Vdestiiliiton
yleissihteeri valtiot.maisteri Antero
P e r ii I 6 i n e n on Iaatinut niistii tlmiin
yhteenvedon.

Viisi komiteaa kesitellyt leskien ja
orpojen eliikkeitii

Yieisen perhe-eidkejlrjestelmdn ai-
kaansaamisessa ei ainakaan voida sanoa
hdtdillyn, koska asia on ollut esilld
useaan otteesseen maamme itsendisyy-
den alkuvuosista ldhtien. Useat komi-
teat ovat kdsitelleet yleisen perhe-
eldkejdrjestelmdn tarpeellisuutta, mutta
kaikissa mietinntiissd asia on kuitattu
miltei sanasta sanaan kahdella lauseella.
Ensin on sanottu, ettd tdllainen jdrjes-
telmd olisi kylld t.arpeellinen ja muualla
se on kdytdnndssd, mutta sitten on va-
littaen todettu, ettei sitd voida vield
ottaa kdyfdntddn, koska kustannukset
nousevat varsin suuriksi. Kustannuk-
sista ei kuitenkaan ole esitetty arvioita,
niin ettd mietinncin lukija on voinut
vain kuvitella menot melkoisiksi.

Ensimmriisen kerran leskien ja orpo-
jen asia oli esilld v. 1921, jolloin so-
siaalivakuutuskomitea antoi mietintiin-
sd sairaus-, tytikyvyttiimyys- ja van-
huuseldkkeistd,; komitean ehdotus ei
johtanut tulokseen. Toinen sosiaali-
vakuutuskomitea, joka v. 1935 teki
ehdotuksen kansanelSkelaista, esitti
perhe-eldkkeiden sijasta vakuutus,mak-
sujen palauttamista, jos vakuutettu
kuolee ennen kuin on tullut etdkkee-
seen oikeutetuksi; tdmd esitys johti tu-
lokseen. Huolto-ohjelmakomitea puo-
lestaan ehdotti v. 1948 tutkittavaksi,
miten orpouseldke olisi toteutettavissa
kansaneldkejdrjestelmdn yhteydessd.
Omasta puolestaan se teki lakiesityksen
avioero- ja au-lapsille annettavasta
elatusapuennakosta, mutta ndmd ehdo-
tukset eivlt johtaneet mihinkddn tulok-
seen. Kansaneldkejd.rjestelmdn uudista-
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mista kdsitellyt sosiaalivakuutuskomi-
tea teki v. 1954 esityksen kansaneldk-
keisiin liittyvistii lapsi- ja vaimokoro-
tuksista. Sen mielestd erddt muutkin
henkildryhmdt - lesket ja tyrikyvyttii-
mdt - olisivat tarvinneet samanlapais-
ta erityistukea, mutta se olisi komitean
kdsityksen mukaan tullut jiirjestiiii
yleisten perheavustusten muodossa. Vii-
meksi on yleistd perhe-eldkejdrjestel-
mdd kdsitellyt tyiisuhde-elSkkeistd mie-
tintcinsd v. 1960 antanut eld,kekomitea.
Sekin katsoi, eLtd vdhimmdistavoitteesta
tiiytyy ainakin atruksi jiittiiii pois perhe-
el5ke.

30 vuotta ainoasta orpoeldke-
esityksestd'

Yhden ainoan kerran on eduskunnan
kiisiteltiiviind ollut yleisten orpoeldk-
keiden suorittamista koskeva hallituk-
sen esitys. Vuonna 1936 hallitus esitti
silloin kdsiteltdvdnd olleeseen uuteen
kansanel6kelakiin Iiitettiiviiksi orpo-
eldkkeet vakuutetun 16 vuotta nuorem-
mille lapsille. Orpojen mddrdn arvioi-
tiin silloin nousevan, jdrjestelmdn saa-
vutettua tdyden laajtluden, n. 200 000
lapseen, mutta tdmd arvio lienee ollut
aivan liian korkea. Eduskunta ei kui-
tenkaan hyvdksynyt esityst6, koska
elHkelaitoksen suorituskyky olisi hei-
kentynyt tdmdn johdosta ja koska eldk-
keiden mddrd olisi jiiiinyt vaatimatto-
maksi. Nykyrahassa orvoneldke olisi
ollut n. 60 mk vuodessa.

20 vuotta sosiaaliavustuksia orvoille

Ensimmdinen toimenpide, jonka avulla
leskiperheiden asemaa on helpotettu,

saatiin aikaan v. 1946, kun pari vuotta
aikaisemmin voimaan tullutta perhe-
lisdlakia muutettiin siten, ettd mytiskin
kahden ja useamman lapsen leskiper-
heet saattoivat saada perhelisdd. Viime
vuosina on perhelisdd saanut vajaat
20 000 lesken lasta, ja perhelisdn
mddrd on ollut 50-60 mk vuodessa
lasta kohti. Se on my<innetty luontots-
suorituksina ja sen saamisen edellytyk-
send on ollut mddrdtty tuloraja.

Tehokkaampaa tukea ryhdyttiin
suunnittelemaan kymmenen vuotta sit-
ten eli v. 1956, kun valtioneuvosto
asetti ns. elatusapukomitean laatimaan
esitystd yhden huoltajan varassa olevien
lasten sosiaaliturvan kohentamisesta.
Komitea esitti maksettavaksi ns. eri-
tyislapsilisdd leskien ja tycikyvyttdmien
lapsille tarveharkinnan perusteella. Ko-
mitealla oli kHytettdvissd v:n 1950
vdestdlaskennan aineisto, jossa oli mm.
selvitetty kaikki naisen huollettavana
olevat lapsiperheet. Talte pohjalta teh-
dyt kustannusarviot pitiviit melko hy-
vin paikkansa. Erityislapsilisdlaki tuli
voimaan huhtikuun alusta v. 1961. Eri-
tyislapsilisdn mddrdksi suunniteltiin
samaa summaa kuin yleinen lapsilisd,
mutta viime vuosina se on jd6nyt hie-
man jdlkeen tdstd tavoitteesta. Avustus
on nykyisin L4 mk kuukaudessa lasta
kohti. Sitd on viime aikoina saanut n.
36 000 puoliorpoa ja runsaat 1 000
tdysorpoa.

Sosiaaliavustusten tilalle perhe-
eliikejdrjestelmii

Askettiiin mietinttjnsd antanut perhe-
kustannusten tasauskomitea, jonka teh-
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tdvdnd oli mm. kodifioida nykyisin pe-
rin kirjava perheavustusjdrjestelmd.m-
me, totesi, ettd yleisen lapsilisdn lisdksi
tarvitaan edelleenkin erityistukea 1es-
kien ja muiden yhden huoltajan varassa
olevia lapsia varten. Tdtii ei kuitenkaan
endd ole syytd jdrjestdd sosiaaliavustus-
ten vaan perhe-eldkejHrjestelmdn
avulla. Orpojen eldkkeiden lisdksi tar-
vitaan leskieldkkeet, koska muutoin ei
leskiperheiden kulutusmahdollisuuksia
voida saattaa tyydyttdvdlle tasolle.
Edullisinta olisi, jos kaikki yhden huol-
tajan varassa olevat lapset - siis myiis
vanhusten, tytikyvyttdmien ja yksindis-
ten ditien Lapset - saisivat samansuu-
ruisen erityistuen.

Kun tdnd vuonna tulee esille ty6-
eldkejdrjestelmdn tdydentdminen niin,
ettd otetaan kdytiintticin ansioihin suh-
teutetut perhe-eldkkeet, on tdmd
omiaan kiirehtimddn myciskin yleisen
perhe-eldkejdrjestelmdn aikaansaamis-
ta Vajavaiset tiedot leskien ja orpojen
mddristd ovat tdhdn mennessd ilmeisesti
olleet suurimpana syynd perhe-eldke-
jdrjestelmdd koskevien suunnitelmien
viivdstymiseen. Kun vuonna 1960 suo-
ritetussa vdestcinlaskennassa on saatu
selville kaikkien niiden perheiden si-
viilisddty, joissa on naisia ja lapsia, on
nyt olemassa hyvdt perusteet myds
yleisen perhe-eldkejdrjestelmdn suun-
nittelemiseksi.
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JARJESTELMAN PIIRISTA

TARMO RANTANEN

Rekisleniotepalvel usta
hankiltu alkukokernrrksia

Tytintekijii on oikeutettu pyynniistd
saamaan El6keturvakeskukselta ja sa-
moin TEL-eldkelaitoksilta niiden hal-
lussa olevat hdnen eldkeoikeuttaan
koskevat tiedot. Tyiintekijiille on ndin
varattu mahdollisuus tarkistaa oma
eldketurvansa ja myds se, ovatko kaikki
tytinant.ajat tdyttdneet velvollisuutensa
eldkeasian hoitamisessa. Tietojen pyy-
tdmiselld voidaan niin ikiiiin olettaa
olevan eldkejdrjestelyn laiminlydntejd
ehkdisevd vaikutus, varsinkin sitten
kun pyynndt yleistyvdt ja tyijnantajat
huomaavat niiden merkityksen heidhn
toimenpiteittensd kontrollina. Menette-
lyll6 on varmaan merkitystd myds tie-
tojen levittiijdnii tycieliikejiirjestelmdn
eldke-eduista tycintekijciiden piiriin ja
se on omiaan ldhentdmddn vakuutettu-
jen suhdetta jdrjestelmddn.

Eldketurvakeskuksessa on pidetty
tdrkednd saada tydntekijdt kiinnostu-
maan eldketiedoistaan ja ndiden tieto-
jen tarkistamisesta. On myds pidetty
selvdnd, ettl jos tietojen pyytdminen
halutaan saada yleiseksi, se on jdrjes-
tettdvd tyijntekijdlle mahdollisimman
helpoksi. Tietojen antamisen on edelly-
tettdvd tapahtuvan tietokoneissa olevien
rekisterien perusteella ja se on voitava
hoitaa ainakin pddosaltaan massatydnd
ilman yksildllisi5 tarkistuksia tai
muita erikoiskdsittelyd vaativia toimen-
piteitd. Tdltd pohjalta asiaa on ldhdet-
ty Eldketurvakeskuksessa kehittdmddn.

Tietojen annossa ei ole haluttu ra-
joittua yksinomaan tytjntekijln tytisuh-
teiden esittdmiseen, vaan on pidetty
tdrkednd mybs ilmoittaa kysyjiille,
mikd tulisi olemaan hdnen eldkkeensd
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mddrd eldketapahtuman sattuessa.
Ilmoitettava eldke on likimddrHinen,
ja se on laskettu sind hetkend Eliike-
turvakeskuksen rekistereissd olevien
tietojen perusteella. On selvd, ettii tdmii
eldke saattaa erdissd tapauksissa poi-
keta sen lopullisesta mddrdstd, esim. ns.
rajoitussHdnntisten tai yhteensovituksen
vuoksi, joiden vaikutusta ei ennakolta
ole mahdollista ottaa huomioon. Nor-
maalitapauksissa vastaa laskettu mddrd
melko tarkkaan todellista eldkettd.

Tietojen pyytdminen on suunniteltu
tapahtuvaksi erityistd pyynt<ikorttia
kdyttiien. Siihen on merkittdvd tyiin-
tekijdn tycieldkekortin numero ja nimi
sekd osoite vastauksen ldhettdmistd
varten. Ty<jntekijHlle lShetettHvdt tie-
dot saadaan kaikki tietokoneista, joilla
myiis eldkem[drd lasketaan ja ilmoitus
kirjoitetaan.

Jdrjestelmdn soveltuvuud..n selvittd-
miseksi ja sen yksityiskohtien tarkista-
miseksi on suoritettu koekdyttii. Ko-
keilun kohteiksi valittiin kaksi kauppa-
laa ja kolme maalaiskuntaa. Nlistd yh-
den kunnan alueella jdrjestettiin tieto-
jen pyyntiikorttien jakelu rahalaitosten
toimipaikkoihin ja asiasta tiedotettiin
lehti-ilmoituksilla. Muissa tapauksissa
ldhetettiin kortti ja toimenpidettd se-
lostava kirje ryhmdristisiteend ndiden
paikkakuntien kaikkiin talouksiin. Tul-

Nirnilys
ElEketr'rrva-
keskuksessa

Eldketurvakeskuksen hallitus nimitti 23.
pna syyskuuta pitdmdssddn kokouk-
sessa johtajaksi laitoksen vakuutus-
teknillisen osaston piiiilliktin maisteri
Markku Kaikkosen.

Eldketurvakeskuksen toimitusjohtaja
on fil.maisteri Tauno Jylhd. Lainopilli-
sen osaston piiiillikkci varatuomari Hei-
mer Sundberg nimitettiin johtajaksi
lokakuussa 1962.

leiden pyyntijjen mdHrd jdi odotettua
pienemmdksi, mikd ilmeisesti johtui
toimeenpanon ajankohdasta, joka sattui
epdedullisena pidettdvddn kesdaikaan.
Pyydettyjen tietojen ldhettdminen on jo
suoritettu ja tarpeellisiksi katsotut me-
netelmien tdydennykset ja tarkistukset
ovat parhaillaan kdsittelyn alaisina.
Asiassa tdhdn mennessh saatujen koke-
musten voidaan sanoa olevan tdysin
mycinteisid. Menetelmdn yleiseen kdy-
tdntcicjn ottamisen lopullinen ajankohta
on vield mddrddmdttd.
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Tyiikyvyttiirnyysasiai n neuvottel u-
kunnan loirninnasla

Eldkelaitokset ovat enenevdssd mdd-
rin turvautuneet ty<ikyvyttdmyysasiain
neuvottelukunnan suosituksiin eldke-
asioita ratkaistessaan. TdmHn vuoden
ensimmdiselld vuosipuoliskolla kdsitel-
tiin 37 asiaa, joista 14 oli vakuutus-
yhtiriiden, 9 tycieldkekassojen ja 14

muiden tydeldkelaitosten lShettdmdh.
Viime aikoina esilld olleissa tapauk-

sissa on enimmdkseen tiedusteltu rajoi-
tussddnntisten soveltamista. Kun on
ollut kysymys tycintekijdstd, joka en-
nen tyiikyvytttimyyden alkamista on
tytiskennellyt useassa tyiisuhteessa,
niiyttiid neuvottelukunta yhd lukuisam-
missa suosituksissaan pddtyneen siihen,
ettI eldke on viimeisen tyiinantajan
eldkelaitokselle vastattava. Poikkeuk-
sia on yleensd esiintynyt vain silloin,
kun sairaus on niin selvdsti haitannut
tytintekoa ko. tydsuhteessa, ettd palkka
on alentunut tai on esiintynyt huomat-
tavia poissaoloja. Vuoden 1966 alusta
voimaantulleiden uusien rajoitussddn-
ncisten tulkinnasta ei neuvottelukunta

ole vield joutunut lausumaan kantaan-
sa. Toisena suurena asiaryhmdnd ovat
esiintyneet tapaukset, joissa on ollut
kysymys tyiikyvyttcimyyden arvioin-
nista. Ndistd asioista voidaan yleisend
piirteend todeta, ettei tyiintekijdlle,
joka on saanut sairauspdivdrahaa noin
vuoden pituisen enimmdisajan, ole aina
suositeltu mydnnettdviiksi tyiieliikettii.
Suurempi yhdenmukaisuus tytikyvyttri-
myyden arvostelussa sen sijaan niiyttiiii
vallitsevan kansaneldkeasioissa annet-
tujen ratkaisujen kanssa. Ldhempiiii
selostamista kaivannee erds hiljattain
annettu suositus, jossa on ollut kysy-
mys eldkkeen alkamisajankohdan mdd-
rittelystd silloin, kun uusi eldkehake-
mus on viivdstynyt.

N:o 24lTkN 14/66: Eldkkeen hakija
oli tyijskennellyt erddn puutavarayh-
ticjn metsdty6njohtaja vuodesta 1947

vuoden 1964 kesdkuun loppuun, jolloin
hdnet oli irtisanottu tycinantajan yri-
tyksessd tapahtuneen uudelleen organi-
soinnin yhteydessd. Seuraavan vuoden
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alussa tydntekijd haki TEL:n mukaista
tycikyvyttdmyyseldkettl katsoen oIe-
vansa tydkyvyttin henkisen vdsymyk-
sen ja herrnostohdiriciide,n vuoksi. Eld-
kehakemukseen liit,etystd lddkdrinto-
distuksest.a ilrnenevdt t,iedot eivdt pu-
huneet tyrikyvyttcimyyden puolesta.
Eldkelaitos hylkiisi 28. 3. 1965 hake-
muksen, koska hakijaa ei voitu pitdd
TEL 4 $:n 3 momentissa tarkoitetussa
mddrin tycikyvyt,ttimdnd. Pdiitcis sai
lainvoiman. Vuoden 1966 maaliskuussa
tuli eldkelaitokselle uusi eldkehakemus.
Sen mukana seurasi lddkdrintodistus,
joka sisdlsi vahvoja viitteitd siitd, ettii
hakijaa oli pidettdvd tytikyvyttcimdnd.
Lisdksi kdvi selville, ettd hakija oli saa-
nut sairauspdivdrahaa 15. 1. 1965-15.
3. 1965 ja 26. 5. 1965-28. 2. 1966. Neu-
vottelukunnalta kysyttiin, voitiinko
elHkettii mytintdd takautuvasti tyriky-
vyttrimyyttd seuranneen kuukauden
alusta vai oliko taannehtiva eldke rajoi-
tettava vuoden aikaan ennen uuden
el5kehakemuksen saapumista.

Neuvottelukunta totesi yksimielisesti,
ettd asiassa esitetyn uuden selvityksen
mukaan hakijan oli katsottava tulleen
tyrikyvyttiimdksi joulukuussa 1964 ja
hdnelle oli mytinnettdvH td.ysimddrdinen
tytikyvytttimyyseldke. El6kkeen alka-
misajankohtaa mddriteltdessd suoritet-

tiin ddnestys. Enemmistcin klsityksen
mukaan eldkelaitoksen olisi piiiitcistii
antaessaan todettava, ettii aikaisempi
piiiitcis oli perustunut puutteelliseen
selvitykseen, ja samalla oikaistava tdtd
piiiitcistii. Eldke voitaisiin siten mytintdd
tycikyvyttcimyyden alkamista seuran-
neen kuukauden alusta eli 1. 1. 1965
lukien. Vdhemmisttj katsoi, ettei kysy-
myksessd olevassa tapauksessa ollut
riittiivtid aihetta muuttaa aikaisempaa
pddtristd. Perusteluna esitettiin, ettd
asiassa aikaisemmin annettu pddt6s,
jonka osalta hakija ei ollut kiiyttiinyt
muutoksenhakuoikeuttaan, oli perustu-
nut kaikkeen siihen selvitykseen, mikd
pddtiiksen antamisen aikaan kohtuudel-
la voitiin elHkelaitokselta vaatia. Ndin
ollen elSke olisi vdhemmistcin mielestd
mycinnettdvd taannehtivasti ainoastaan
vuoden ajalta ennen eldkkeen uutta
hakemista eli eldkkeen alkamisajan-
kohta olisi 1. 4. i965.

Kummankin neuvottelukunnassa
omaksutun kannan mukaan aikaisem-
man eldkepddttiksen oikaiseminen ja
eldkkeen my<intdminen taannehtivasti
vuotta pitemmdltd ajalta ennen uuden
hakemuksen tekemistd on periaatteessa
mahdollista. Kysymys oli vain siitd,
oliko siihen ko. tapauksessa riittdv6S
aihetta.
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Ennakkotietoia ty6elSkkeensaaiisla
30. 6. t966

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkot,ietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mycintdmien 30. 6. 1966 voimassa olevien eldkkeiden lukumddrdt
ja eldkkeiden keskimddrd,t seuraavan taulukon mukaiset.
I TEl-eliikelaitosten myiintimiit eliikkeet
Vanhuuseli,kkeet

Eldkkeen my<intdjd
Eldkkeensaajia Keskim:idr. eldke mk/kk

M N Yht. M N Kaikki
Eldkevakuutusyhtitit
ElSkekassat
Eldkesddti<it

3.786
337

1.864

2.6',16
267
965

6.462
604

2.829

179,51
2t2,t2
r83,34

88,94
100,26
96,00

Yhteensd 5.98? 3.908 9.895 I raz,s+ | or,+o

142,01
t62,67
153,54

146,57

Tyiikyvyttiimyyselikkeet

TEl-eliikelaitosten elikkeitii kaikkiaan

146,57
142,85

Yhteensd 10.979 144,80

II LEl-eliikelaitosten myiintimiit elikkeet
ElSkkeensaajia

M

III Tytielikkeiti, kaikkiaan
EldkkeensaajiaEliikelaji

Yht. M

722,95

Lisdksi saa 241 vanhuus- ja ty<jkyvyttrimyyselHkkeensaajaa TEl-lisSeldkettii,
suuruudeltaan keskimddrin 287,67 mk/kk.
TEl-lisiietujen mukaisia leskeneldkkeitii oli 81 ja lapsenelSkkeitii 115.

Eldkkeen myrintdjii

Eldkevakuutusyhticit
El6kekassat
Eliikesiiiititit

Eldkkeensaajia Keskimddr. eliike mk/kk
M N Yht. M N Kaikki

3.467
252

t.273

2.770
304
861

6 167,05
198,91
194,60

95,74
115,82
113,60

135,38
153,48
161,92

5
2.t

56
34

4.992 3.935 8.927 175,68 101,20 142,85Yhteensd

Eldkkeensaajia
ElSkelaji

M N Yht.
Keskimddr. eliike mk/kk

M N Kaikki
Vanhuuseldkkeitd
Tycikyvytttimyyseldkkeitii

5
4

987
992

3.908
3.935

9.8S5
8.527

182,54
175,68

91,46
101,20

7.843 18.822 179,42 96,34

Eldkelaji
N Yht.

KeskimAdr. eliike mk/kk
M N Kaikki

66,59
91,1 I

47,45
66,57

65,42
89,53

83,33 60,90 81,87

Vanhuuseldkkeitii .

Tyrikyvy tt<imyysel6kkeitii
2.987
6.367

194
46r

3.181
6.828

Yhteensd 9.354 655 10.009

KeskimdAr. eldke mk/kk
M N N Kaikki

Vanhuuseldkkeitii .

Tycikyvyttcimyyseliikkeitii
8.974

I 1.359
4.1,02
4.396

13.076
15.755

r43,95
r28,32

89
97

,.]
,5

7 r 26,83
119,74

Yhteensii 20.s33 I B.4eB lze.asr lns,zz 93,61

joka on



l(ansainvtlisiE vienaita
Kansainvdlisen sosiaaliturvajiirjestdn
ISSA:n pddsihteeri Mr. Leo W i I d m a n
Genevestd poikkesi Leningradin mat-
kallaan Helsingissd ja ElSketurvakes-
kuksessa heiniik. 4-5. pnd. Neuvosto-
liitossa hiin kiivi sielld ensi vuoden tou-
kokuussa pidettdvdn ISSA:n yleisko-
kouksen asioissa.

Chicagon yliopiston sosiaalipolitiikan
vieraileva professori George F. Rohr-
I i c h piti omalta erikoisalaltaan alus-
tuksen kansainvdlisessd sosiaalilainsdH-

ddnncin kongressissa Tukholmassa elo-
kuun puolivdlissd. Kongressin jdlkeen
hdn teki matkan Suomeen ja tutustui
elokuun 20. pnd myiis Eldketurvakes-
kukseen.

Kumpaakin vierasta haastateltiin
yleisradion uutiskatsauksen yhteydess6.

Unkarin sosiaalivakuutuslaitoksen
pdSjohtaja tri KSroly Palotai kdvi
syyskuun 28. tutustumassa El5keturva-
keskukseen ja tycielhkejdrjestelmddn.

Uusia yleiskinieilEi

Yleiskirje n:o 14/66 koski eldkelaitos-
ten keskindisen vastuun selvittd.mistd
varten tarvittavia tietoja sekd erditd
tilastotietoja. Jakelu tapahtui TEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville eldke-
vakuutusyhtitiille ja tytielHkekassoille.

Yleiskirje n:o 15,/66 koski luottova-
kuutusperusteiden muutoksia. Se jaet-
tiin TEL:n mukaista toimintaa harjoit-
taville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 16/66 koski tietojen
pyytdmistd Eldketurvakeskuksesta.
Yleiskirje jaettiin tycieldkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-
toksille.

Yleiskirje n:o 17,/66 koski vuodelta
1965 suoritettavaa lopullista maksua
ETK:n kustannusten korvaamiseksi. Se
jaettiin kaikille tytieliikelaitoksille.
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English Surtrrnaries
The editorial
(Article on page 3)

deals with the administrative costs of so-
cial security. It says: Many comparisons
have been published in the last few weeks
about the administrative costs of social
security. There is no harm in this, rather
the contrary. When funds collected from
the active population are transferred to
the inactive in the social security scheme,
the administrative costs reduce the revenue
of the process increasingly the greater they
are, and thus administrative costs must be
kept as low as possible. Random compa-
rison of administrative costs, however,
does more harm than good, especially if
it is done to confuse the issue. It has to
be remembered that the distribution of
benefits and their financing must be
carried out purposefully. The main thing
is not to distribute money summarily but
to do it by really taking into consideration
the special circumstances of the bene-
ficiary. Similarly, the collection of the
funds must not disrupt economic progress
too much. Both these problems are asso-
ciated, incidentally, with the wider com-
plex of questions concerning the relations
between social security and the economy.
This will constitute the perhaps most
crucial theoretical issue in social security
in the next few years and is the main topic
of the congress of actuaries and statisti-
cians to be held in Paris. Many essential
aspects have been disregarded in the
published comparisons; there have even
been comparisons of the absolute ad-
ministrative costs of establishments of
different sizes working in different fields.
So great have been the errors of the
comparisons generally that the main point
has been lost completely. Correctly per-
formed comparisons of this kind require
Iong-term and thorough research and it
is seldom that they give rise to front-page
stories. On the other hand, they are im-
portant for the more purposeful develop-
ment of the different forms of social
security. This is why the question has been
included for several years already in the
research programme of e.g. the interna-
tional social security organisation. Although
the team studying the issue has not yet
come to any final conclusions, it has
evolved methods suitable for the eluci-

dation of many part problems. Some have
even been applied already. Above all, it
has been seen once again how misleading
casual cost comparisons may be even when
undertaken in the straightforward sense.

Survivors' pension bill
(Article on pp. 5-11)
A bill before Parliament proposes that a
survivors' pension be incorporated in the
compulsory benefits of the employment
pension system. The survivors' pension
protection would apply to all the employees
covered by TEL (Pension Act for Wage
Earners and Salaried Employees) and
LEL (Pension Act for Seasonal Workers).
This leaves outside the scope of survivors'
pensions e.g. independent entrepreneurs
from whom the question of pension pro-
tection as a whole has still to be resolved.

Under the bill, the relations entitled to
a survivors' pension would be the widow,
the insured's child and the child of a
widow who was economically dependent
on the insured. The widow must have been
married to the insured before he reached
the age of 65. The widow's child would
also be entitled to a pension. Even if there
is no child, the widow would be entitied
to a pension if she has reached the age
of 40 by the time of the insured's death
and has been married to him for 3 years.

On re-marriage, the widow's right to the
survivors' pension ceases, but she would
receive a lump-sum payment equivalent
to the survivors' pension for 2 years. The
pension of the child would cease when
he/she reaches the age of 18 years. How-
ever, the pension of a disabled child would
be continued for the duration of his/her
disability.

If there are at least 3 surviving kin
entitled to a survivors'pension, the amount
payable after the insured's death would be
equal to his old age or disability pension.
If there are 2 surviving kin, the pension
would be three-fourths of this and if only
1 the pension would drop to a half. The
full old age or disability pension is about
40 per cent of the salary or wage of the
insured, but owing to the phased intro-
duction of the empioyment pension system
old age pensions in particular are still
below this target. The survivors' pension
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would be divided between the relations
so that the widow would receive two parts
and each child one part of equal size.

Survivors' pensions, similarly to all
other obligatory benefits under the em-
ployment acts, would also be financed
through insurance premiums paid by the
employers. The survivors' pension expen-
diture, it is calculated, would be nearly
4 per cent of the wage bill once the system
has become fully established. The costs
would be considerably smaller in the
early years and could in fact be met from
the present employment pension premiums.
From 1971, insurance premiums should be
raised gradually from the present 5 per
cent level to a premium rate of c. 7 per
cent by the middle of the 1970s.It has been proposed that the new regu-
lations should take effect on January
1, 1967. The new survivors' pension sys-
tem would cover cases of death occurring
on or after this date.

A report on the equalisation of family
expenditure
(Article on pp. 12-16)
A committee report on the equalisation offamily expenditure was completed in
spring 1966. It stated that the share of
social expenditure in the national incomein Finland today is considerably smaller
than in Central Europe and the Scandina-
vian countries. The committee calculated
that the proportion of social outlays in the
national income will grow by 0.4 per cent
in 1967-1975. The share of social expendi-
ture in the national income would thus be
12.8 per cent in 1966, 14.5 per cent in 1970
and 16.5 per cent in 1975. The committee
proposes that the share of -tamily policy
be ihcreased, the differentiation of child
allowances be intensified, educational
support should be provided for children
pursuing studies and that the system as a
whole should be simplified. The target
should be to link family benefits with the
cost of living index. The committee also
stated that many benefits could be com-
bined e.g. by bringing everybody within
the scope of the survivors' pension system.

The article on pp. 1?-18
discusses two interesting rulings by the
Insurance Court. The first concerns the
Iegal validity of a negative insurance deci-
sion, the second the continuance of a
contract of employment when the em-
polyer changes.

A study of elderly industrial workers
(Article on pp. 19-24)
The German "Institut ftir Selbsthilfe und
Sozialforschung" has published a study o
the problems of ageing employees. The
question interests the world as a whole and
was discussed at the international labour
conference in 1962. The article in our
magazine reviews the German study and
its results. The original data can be found
for the list of references given with the
article. The final part of the review will
be published in our next issue.

From social assistance payments to
survivors' pension
(Article on pp. 25-27)
The necessity of a general survivors' pen-
sion system has been explored in Finland
by several committees, but it has always
been considered impossible to realise on
account of the great expenditure involved.
The cause of widows and orphans has
been considered by five committees, for
the first time in 1921. A general survivors'
pension was discussed most recentlv by
the committee which drew up the 1960
report on the present empioyment pen-
sions. It, too, held that employment pen-
sion protection must initially be introduced
without survivors' pensions. A bill concer-
ning the payment of general orphans'pen-
sions was debated by Parliament once, in
1936. The first relief in the position of
widowed families was effected in 1946.
The present special child allowance act
took effect in 1961. This benefit is at pre-
sent 14 Finnmarks per month per child,
and is paid now to about 36,000 semi-
orphans and over 1,000 orphans. The
above-mentioned supplementing of the
employment pension system by survivors'
pensions will be considered by Parliament
in autumn 1966. It has been proposed that
survivors' pensions should be introduced
at the beginning of 1967.

Testing of the register extract service
(Article on pp. 28-29)
According to the employment pension
laws, an employee's pension is determined
on the basis of his earnings and he is
entitled to request data on his future pen-
sion from both the pension institutes and
the Central Pension Security Institute. He
can thus keep a check on this benefit. The
Central Pension Security Institute tries to
make this inquiry as simple and easy as
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possible to arrouse the interest of those
covered by employment pension insurance
in their pension position, encouraging them
to make a check e.g. whenever they
change jobs. For this purpose, the Central
Pension Security Institute has worked
out a technical procedure which was tried
experimentally in summer 1966 in two
urban districts and three rural localities.
The Central Pension Security Institute
offered to pay the postage costs for all
those who inquired about their pension
rights within a stated period. The project
was announced in different ways in diffe-
rent localities. A special inquiry card was
made available to the inquirers. The pur-
pose was to test at the same time the
efficiency of the Institute's own register
extract service. The experience gained wa-
entirely postive. The method now evolvedwill probably be applied on a full scale
in the near future.

Appointment in the central pension
security institute
Mr. Markku Kaikkonen, M.A., depart-
ment chief at the Central Pension Security
Institute, has been appointed manager. Hewill continue to head the insurance
technical department.

The article on pp. 30-31
reviews the work of the consulting body
on disability matters. Pension institutions
have begun increasingly in making their
decisions to apply the recommendations

of this body. Most of the recent inquiries
have concerned the application of limit
regulations. A specimen case concerning
a retroactive pension is described.

The table on page 32

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the second quarter of
1966. In addition to numerial data on the
beneficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

International visitors
Mr. Leo Yfildman, secretary-general of
the International SociaI Security Association
(ISSA), en route from Leningrad to Ge-
neva called in at Helsinki and the Central
Pension Security Institute. He went to the
USSR to discuss the general meeting of
ISSA that will be held there in May 1967.

Mr. George F. Rohrlich visiting pro-
fessor in social policy at the university of
Chicago, gave a report from his own special
field to the congress of international social
legislation in Stockholm in the middle of
August. After the congress he visited Fin-
land and called at the Central Pension
Security Institute on August 20.

Both visitors were interviewed by the
Finnish Broadcasting Corporation.

Dr. KSroly PaIotai, representative of
the Hungarian Ministry of Health, visited
the Central Pension Security Institute on
September 28 to study our employment
pension system.

Basic lealrrres ol Finland's pensions
syste1rrs
l. Development of the pension systems
A national pensions system covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it, a pension is paid to
aII old persons and the disabled. Until 1956,
these pensions were decided by the insu-
rance premiums paid which, in turn, de-
pended on the annual income of each bene-
ficiary. The system was radically reformed
in 1957, the contributory principle was

abandoned and a flat-rate system was
introduced.

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension
protection of the wage-earning population.
Another pension system in which the pen-
sions are in ratio to the beneficiary's ear-
nings was created to complement the na-
tional pensions system. This new system,
which entered into force on July 1, 1962,
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covers wage and salary earners with the
exception of civil servants, local govern-
menrt officers and seamen who have long
had their own special systems.

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

The old age and invalidity pension con-
sists of two parts. The basic pension is the
same for everybody, and the support pen-
sion is in the nature of an assistance grant.
Entitlement to the support pension and its
size 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 defrayed by
the insured persons, employers and the
State and loca1 authorities jointly.

The system is administered by the Na-
tional Pensionrs Institute, which is subordi-
nate to Parliament.
3. The employment pension system
The system is based on two acts: the Pen-
sion Act for 'W'age Earners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal Workers (LEL). The latter is
a special law for those employed under
short-term contracts (in forestry, agricul-
ture, construction and dock work). TEL
covers all other employees. Employers too

may elect to subscribe to the system.
The compulsory minimum pension pro-

tection under the acts covers old age and
invalidity.

The age of entitlement to the old age
pension is 65 years. Entitlement to an inva-
lidity pension arises on attaining 18 years
of age.

The size of the pension is governed under
both acts by the wages paid and the period
of service completed. Earned entitlement
to a pension benefit continues when the
Job 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 wage
or salary. The wage or salary is the average
anrnual 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 is
greater than the above for the older age
groups, born in 1916-1897, and grows in
accordance with the year of birth.

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

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

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
insurance premium is 5 per cent of the
wage bill of insured employees. For sea-
sonal workers it is 4.5 per cent of the
wage bill.

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

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

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

The insured and the employers partici-
pate in the administration of the system
through their representatives in the ad-
ministrative organs of the Central Pension
Security Institute. The highest authority
under the system is the Ministry of Social
Affairs.
4. Special pension systems
The regulations concerning the pension
security of persons in the employment of
the State cover old age, invalidity and sur-
vivors' 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 is currently under consideration.

The pension protection of local govern-
ment officers is based today on the pen-
sion act which came into force in 1964and
was modelled on the employment pension
act. The financing is managed by the local
governments 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
survivors' pensions and funeral grants. The
insured and the employers pay jointly the
insurance premiums approved by the Mi-
nistry of Social Affairs, and the State also
participates in the financing of the system.
The system is administered by the Sea-
men's Pension Fund.
5. Some population data on Finland
Finland's total population is 4.6 million
(1964), of which 2.0 million are gainrfully
employed. Of the gainfully employed
4 per cent are employers and family mem-
bers assisting them, 30 per cent are private
enterprises and family members assisting
them, 9 per cent are State employees, 7 per
cent are local government employees and
50 per cent are other wage and salary
earners (1960 Census).

The distribution of the galnfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 35 per cent, industry
and construction 32 per cent, and trade,
communications anrd 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. ElAketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki'
Vuosikerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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