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Helpolus luotlovakuutrrkseenkin
ElAketurvakeskuksen edustajisto vahvisti kevdtkokouksessaan luot-
tovakuutuksen perusteisiin muutoksen, jolla on tdrked merkitys
sanotun vakuutuksen kdyttiijille. Muutosta selostetaan tarkemmin
toisaalla lehtemme tdssd numerossa.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutusten tarkoituksena on hel-
pottaa elSkevakuutusmaksujen antamista lainana takaisin tycinanta-
jan kiiytt<idn ja siten osaltaan keventdd sitd rasitusta, jonka tyci-
eldkejdrjestelmd talouseldmdlle aiheuttaa. Niiden kohdalla nyt tehty
rnuutos on yhdenmukainen niiden helpotusten ja parannusten kans-
sa, joita jdrjestelmdssd on koko ajan tehty vakuutuksenottajien ja
vakuutettujen hyvdksi sitd mukaa kuin tarpeetlisia kokemuksia on
kertynyt.

Uusi menettely merkitsee periaatteellista muutosta tdhdn saakka
vallinneeseen yleiseen kdytdntdtin, jonka mukaan omaisuutta hy-
vdksytddn vakuudeksi tai katteeksi vain suhteelliseen alhaiseen,
erittdin varmaksi katsottavaan arvoon saakka, ja jota vastaavasti
Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksessa vakuus ja kate on otettu
huomioon vakuutusmaksua alentavana tekijdnd. Tiihiin asti kdyte-
tyn menettelyn haittana on ollut se, ettd sellaisella yritykselld, jolle
vakuuden luovuttamisella aikaansaatava vakuutusmaksun alennus
olisi maksuprosentin korkeuden takia erityisen tdrkedd, ei tahdn
aina ole ollut mahdollisuutta riittdvdn pdtevien vakuuksien puut-
tuessa. Nyt vakuudeksi voidaan hyviiksyd aikaisempaa heikompia-
kin pantteja ja katteeseen aikaisempaa epdvarmempia sijoituksia.
Epdvarmuudesta aiheutuvan tappiovaaran vuoksi osalle vakuutta
tai katetta lasketaan luottovakuutusmaksu. Maksu on kuitenkin
yleensd. vain pieni osa siitd maksusta, joka perittdisiin, jos vakuutta
tai katetta ei ollenkaan hyviiksyttdisi.

Uudella menettelylld aikaansaatu joustavuus vakuuksien hyvlk-
symisessd helpottaa yritysten mahdollisuuksia saacta elal<evakuutus-
maksut lainana takaisin omaan kiiytttjcinsii. Se myds tiiydentdii joh-
donnrukaisesti Eldketurvakeskuksen luottovakuutusj drjestelmd6.
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TIMO FOR,SS

ElEkei kEtutki rtr u ksen kent{Sty6vai he
alkartrassa

Kuten tdmdn lehden numerossa 3/1965
jo mainittiin, on ElSketurvakeskus
pEiiittiinyt toimeenpanna perustutki-
muksen luonteisen kenttdtutkimuksen
eldkeikddn liittyvistti asioista. Yhteis-
tyiinii tytimarkkinajdrjestiijen edusta-
jien kanssa on tehty tutkimuksen suun-
nittelu- ja valmistelutytitH, jonka tu-
loksena tutkimuksen kdytdnniillinen
suoritusvaihe voidaan aloittaa touko-
kesdkuun vaihteessa.

Jo suunnittelun alkuvaiheissa voitiin
todeta, miten monitahoinen eliikeikii-
ongelma todellisuudessa on. Tdmd on
kiiynyt varsin selvdsti ilmi, kun asiaa
on eri yhteyksissd pohdittu meilld Suo-
messa ja mytjs kansainv[lisesti. Ihmiset
toimivat mitd erilaisimmissa ammateis-
sa, jotka taas asettavat niissd toimiville
yksiliiille hyvinkin erilaisia vaatimuk-
sia. Lisdksi on todettu, ettd vanhene-
misen yhteydessd tapahtuva tytikyvyn
heikentyminen on usein varsin yksiltil-

linen ilmici. Onkin jopa asetettu ky-
seenalaiseksi se, onko nykyisin yleensd

sovellettu kiintedn eldkeidn mddritys
kronologisen i6n mukaisesti lainkaan
tarkoituksenmukaista. Mainittakoon
vield, ettd eltikeiktikysymys ei voi olla
yksinomaan fysiologinen pulma vaan se

on myds laajakantoinen sosiaalinen ky-
symys nyky-Yhteiskunnassa.

Suunnitelmien mukaan nyt suoritet-
tava elhkeikdtutkimus tehdddn ldhinnd
sosiologisena haastattelututkimuksena
Tdlld tavoin saatavia perustietoja tdy-
dennetddn mahdollisesti vield muilla
menete1mill6, esim. joidenkin tytinteki-
jdryhmien lddkdrintarkastuksilla'

Haastatteluissa kysyttdvdt asiat tule-
vat koskemaan ensinndkin tyiiolosuhtei-
ta ja tyiihtin liittyvid rasitustekijiiitd eri
ammattiryhmissd. KentdIIii vallitsevat
mielipiteet eldkeidstd ja mielipiteiden
perusteet ovat tutkimuksen toinen suuri
kysymysryhmd. Kuvaa sYvennetdan
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lisdksi muuttujien vdlisten yhteyksien
tarkastelussa.

Tutkimus kohdistuu tyiieldkelakien
piiriin kuuluviin ammattialoihin. Tdmd
alue on suunnittelun yhteydessd kartoi-
tettu pohjoismaisen ammattiluokittelun
ja teollisuustilaston luokitusten avulla
ja jaettu sopivan homogeeniseksi kat-
sottuihin lohkoihin. Ns. edustavien loh-
kojen menetelm5llii on ndiden joukosta
valittu tutkittavat lohkot, yhteensd yli
30 kpl. Valinnassa on pyritty siihen,
ettd lohkot antaisivat tutkittavien asioi-
den kannalta mahdollisimman moni-
puolisen kuvan koko alueesta. Ensim-
mdiseksi tutkimuksen kohteeksi, jota
samalla pidetddn koko suunnitelman
kannhl,ta koetutkimuksena, on valittu
lohko lraafinen teollisuus. Seuraavana
tutkimuskohteena on lohko myyntihen-
kikistti. Ndin tutkimusta jatketaan ve-
hitellen osa kerrallaan ja tuloksia tul-
laan julkaisemaan sitd mukaa, kun niitd
eri lohkojen osalta valmistuu. Kukin
tutkittava lohko sisdltdd luonnollisesti
useita erilaisia ammatteja. Ne ryhmite-
tddn lohkojen sisdlld mahdollisinrman
yhtendisiksi ammattiryhmiksi eli tut-
kimuksen alalohkoiksi, joista kustakin
otetaan mddrHtyn suuruinen ndyte
haastateltavia henkikiitd. Alalohkot py-
ritddn muodostamaan niin, ettd eri am-
matit tulisivat niissd riittdvdsti eduste-
tuiksi.

Tutkittavan ongelman ollessa moni-
puolinen, on site syytd my<is valottaa eri
puolilta. Haastattelut onkin tarkoitus
kohdistaa tutkimuslohkoon kuuluvien
vanhojen tytintekij<iiden lisdksi heiddn
esimiehiinsd ja ao. yritysten johdon
edustajiin. Lisdksi haastatellaan mycis
tutkittavista ammattiryhmistd jo elSk-

keelle siirtyneitd. Kunkin vastaajaryh-
mdn haastattelut suoritetaan juuri heitd
varten suunniteltujen kyselylomakkei-
den avulla.

Haastattelut graafisen teollisuuden
yrityksissd aloitetaan toukokuun lopul-
la. Ndytteeseen mukaan tulevat kirja-
painot, sitomot ja kuvalaattalaitokset
valitaan laaditun otantasuunnitelman
mukaisesti, jossa erddt tilastolliset n5-
kcikohdat ovat etualalla. Laskelmien
mukaisesti tullaan haastatteluja suorit-
tamaan yli 20:ssH yrityksessd eri puo-
Iilla maata. Tdssd vaiheessa haastattelut
suorittaa Eldketurvakeskuksen tutki-
mustoimiston oma henkiliikunta, joka
on saanut asianmukaisen koulutuksen
tehtdvddn. Haastattelujen kokonais-
m6drd graafisessa teollisuudessa on
runsaat 300 kpl, ja ne pyritddn muiden
paitsi eldkelaitosten kohdalla suoritta-
maan asianomaisilla tyripaikoilla.

Tutkimuksen suunnittelutydssd edus-
tajiensa vdlityksellii mukana olleet tyci-
markkinajdrjest6t ovat suhtautuneet
tutkimukseen hyvin mycitdmielisesti.
Graafisen teollisuuden omat jdrjestiit
ovat niinikddn halunneet mycitdvaikut-
taa nyt tutkittavan merkittdvdn kysy-
myksen selvittdmiseen ja antaneet tut-
kijoille arvokasta apua. On kuitenkin
muistettava, ettei tdllainen tutkimus -niin laajana ja perusteellisena kuin se
onkin tarkoitus suoritt voi an-
taa mitddn kertakaikkisen ehdottomia
ja lopullisia vastauksia kysymykseen
"oikeasta" elSkeidstii. Se tarjoaa kui-
tenkin omalta osaltaan runsaasti puo-
lueetonta tietoa, jota voidaan kdyttHii
hyvdksi harkittaessa kaikkien osapuol-
ten kannalta parasta mahdollista eldke-
ikSongelmien ratkaisutapaa.
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Penhe-elEikeiEiniestelyn keskeiset
kysyrnykset

Etdketurvakeskuksen toimitusjohtaja
Tauno Jylhii piti Tyiieldkelaitosten
Liiton kevd,tkokouksessa huhtikuun 4.

pnd perhe-eldkkeistd esitelmdn, jota on
jo selostettu suurelle yleistille. Julkai-
semme seuraavassa ne lehdistd puuttu-
neet ko. esityksen kohdat, jotka voivat
kiinnostaa jdrjestelmdd tuntevia luki-
joitamme ja valaisevat tekeillii olevan
lakiehdotuksen taustaa.

Esitelmciitsijii palautti mieliin, ettd
Euroopan 27:std maasta vain kaksi __

Suomi ja Portugali - ovat vailla per-
he-eldkettd. Yleensi perhe-eldkkeet
ovat ansioihin suhteutettuja, ja useim-
missa maissa perhe-eldke keskittyy
palkansaajapiireille. Puhuja jatkoi:

Perhe-elHkejCrjestelmdd kaavailtaes-
sa on otettava kanta moniin sellaisiin
kysymyksiin, joihin ei voida saada mi-
tddn objektiivista ratkaisua. Erds ndis-
td on sen henkil6piirin laajuus, joka on
oikeutettu perhe-e16kkeeseen. Selvdd
lienee, ettd leskeksi jddneelle vaimolle,
jolla on pienid lapsia, on eldkettd mak-
settava. Sen sijaan sellaiset kysymyk-
set kuin saako myds miespuolinen leski
eldkettd, saako lapseton nuori leski
eldkettd, maksetaanko eld,kettd aviolii-
ton ulkopuolella syntyneille lapsille,
eronneelle vaimolle entisen aviomiehen
kuoltua, edunjiittiijiin vanhalle tiidille,
tdysi-ikdiselle tyiikyvyttijmdlle lapselle
jne., eivdt ole yhtd yksimielisesti rat-
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kaistavissa. Tdssd yhteydessd ei o1e
mahdollista eikd edes tarkoituksenmu-
kaista ryhtyd selvittelemddn kaikkia
nditd ynnd muita samantapaisia asioita.
Haluaisin kuitenkin kosketella paria
tdhdn ryhmddn kuuluvaa probleemaa;
toinen on lesken- ja lapseneldkkeen
suhde ja toinen perhe-eldkkeen maera
suhteessa aikaisempiin ansioihin tai
muihin eldkkeisiin.

Lesken- ja lapseneldkkeen suhde

Aikaisemmin oli perhe-eldkkeen suun-
nittelun liihtcjkohtana, ettd nainen on
tdysin turvaton olento, jota jonkun pi-
tdd elHttiid. Tyypillinen ilmaus tiillai-
sesta suhtautumisesta on er6itten van-
hojen avustuskassojen sddnnciissd ole-
vat mddrdykset siitd, ettd jos naispuoli-
nen lapsi, jonka orvoneldke on lakan-
nut hdnen tdytettyiiiin sdddetyn i6n, ei
ole naimisissa esimerkiksi 40 vuotta
tdyttdessddn, alkaa hdn uudelleen saada
eliikettd. Lasten eldttdmiseen ei sen si-
jaan kiinnitetty paljonkaan huomiota,
vaan ilmeisesti oletettiin, ettd lapset
kyllii jotenkin aina tulevat didin mu-
kana toimeen. PHdpaino oli tdstd syystd
leskeneldkkeess[. Nykyisin olosuhteet
ovat kuitenkin toiset. Huomattava osa
perheendideistd on ansiotydssd, niinpd
1960 vdesttinlaskennan mukaan noin
miljoonasta perheendidistd 300 000 eli
30 7l luokiteltiin "varsinaisiksi amma-
tinharjoittajiksi". Edelliseen, vuonna
1950 suoritettuun vdestcinlaskentaan
verrattuna oli ansiotycissd olevien per-
heenditien osuus noussut melkein 40
/e:lla, erd.issri ryhmissd kuten "toimi-
henkiltjissl" ja "tydntekijdissd" enem-
mHnkin. Hyvin yleiseksi on tullut, ettd

lasten pddstyd kouluikhdn didit hank-
kiutuvat ansiot<iihin. Vuonna 1962 oli
kaupungeissa ja kauppaloissa dideistd,
joiden nuorin lapsi oli alle 1 vuotta, an-
siotydssd 37 %, mutta niistd dideistd,
joiden nuorin lapsi oli yli 9-vuotias,
noin 70 /o. Hyvin yleisesti perheen ela-
tuksesta huolehtivat siis molemmat
aviopuolisot, ja luonnollisesti eiv6t les-
ket tiilltiin ole, varsinkaan jos pienid
lapsia ei ole, taloudellisesti yhtd riip-
puvaisia miehen ansioista kuin he il-
man ammattitaitoa ja omaa tointa oli-
sivat. Luonnollisesti on yhd olemassa
huomattava mddrd leskid, joilla alun-
perin ei ole ammattitaitoa tai jotka J.as-
ten takia ovat joutuneet olemaan niin
kauan poissa ansiotytistd, ettd heiddn
on iiikkiiiinii endd vaikea sijoittua tyci-
markkinoille. Erdissd maissa onkin so-
pivan koulutustoiminnan avulla pyritty
helpottamaan tdllaisterr ieskien ase-
maa.

Lasten eldttdminen aiheuttaa ny-
kytidn enemmdn kustannuksia kuin ai-
kaisemmin ja lapset voivat toisaalta
ryhtyd ansiottjihin huomattavasti myci-
hemmin kuin ennen. Niin kuin jo edelld
mainittiin, orvoneldkkeen suhde lesken-
eldkkeeseen on yleensd kasvanut. Mi-
hinkddn yhtendiseen suhdelukuun ei
kuitenkaan ole pdddytty, vaan pdinvas-
toin eri maissa on tultu melko erilaisiin
tuloksiin. Luonnolliselta tuntuisi kdyt-
tdd suhdelukua m6Srdttdess6 apuna ku-
lutusyksikktiarvoja. Ne tietenkin vaih-
televat lapsilla suuresti idstd riippuen,
mutta karkeana keskiarvona voidaan
prtaa 1/2, jos lesken kulutusyksikkrjluku
merkitddn 1:11d. Lapseneldkkeen pitdisi
siis olla puolet leskeneldkkeestd. Tdmd
suhde esiintyykin useissa ulkomaisissa
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jdrjestelmissS, samoin meilld esimer-
kiksi merimiesten perhe-eldkkeissd.
Niinikiiiin se on kdytdnntjssd jaettaessa
perheen kokonaiseldkettd lesken ja las-
ten kesken valtion ja kunnallisissa eld-
kejdrjestetmissd. Hyvin usein on tapana
poiketa normaalista eldkkeen mdeirdstd,
jos hiti puuttuu, ja maksaa tdllaisissa
tapauksissa ensimmdiselle tdysiorvolle
kaksinkertainen e15ke.

Perhe-eldkkeen suuruus

Toinen, vield merkittdviimpi kysymys
on, kuinka suuri perhe-eldke on aikai-
sempaan palkkaan verrattuna.

TiihEinkdHn ei ulkomaisista jlrjestel-
mistd saada paljoa opastusta. Sen si-
jaan nakyy, ettii leskeneldkettd ei
useinkaan verrata suoraan edunjiittiijiin
palkkaan, vaan tavallisesti edunjdttd-
jdn omaan elSkkeeseen, joko siihen tyti-
kyvytttimyyselakkeeseen, johon hdn
kuollessaan olisi ollut oikeutettu, tai
hdnen tulevaan vanhuuselakkeeseensd,
jos hdn ei kuollessaan ollut vanhuus-
el[kkeen saaja. Tdmd menettely johtuu
ilmeisesti pddasiassa kiiytiinntillisistti
syistd. Kun tytikyvyttiimyys- tai van-
huuseldkettd varten on laadittu usein
sangen monimutkaisetkin sdanndt, on
helpompi sitoa perhe-eldke ndihin kuin
johtaa sen maere suoraan palkasta tai
ansiosta. Ndin menetellen mycis vdlty-
tddn monista eri eldkkeiden vdlisistd
ristiriitaisuuksista, joita muuten hel-
posti syntyisi. Jos mittana kiiytettiiin
vanhuus- tai tycikyvytttimyyselSkettd'
on leskeneldke 40-80 %, tavallisimmin
kuitenkin 50 % tastd. Kun tycieldkejdr-
jestelmdssd edunjdttljdn el5ke voi olla

40 /o palkasta, tdmd merkitsisi, ettd,
lesken el[ke otisi noin 20 % el5kkeen
perusteena olevasta palkasta.

Jos kaavaillaan jdrjestelmdd edelleen
ja sovelletaan edelld mainittuja suhde-
lukuja lesken- ja lapsenelhkkeen vd-
Iilld, otisi lapsenel[ke puolet lesken-
eldkkeestd eli 25 % edunjtittiijiin eliik-
keestd tai maksimitapauksessa 10 9L

hdnen eldkkeen perusteena olevasta
palkastaan. Ndin muodostetussa perhe-
eldkejdrjestelmdssd kahden lapsen per-
heen yhteinen el6ke olisi io 1'00 %
edunjiittdjiin eldkkeestd. Tiill<iin heriiii
kysymys, voiko perhe-eldke olla suu-
rempi kuin se eldke, johon eduniettaje
olisi ollut oikeutettu. Useissa maissa
edunjiittiijdn eldke tosiaan muodostaa
yldrajan perhe-eld,kkeelle. Pdinvastai-
sessa tapauksessa, siis jos perhe-eldke
voisi olla suurempi kuin edunjdttiijtin
oma elhke, aiheuttaisi esimerkiksi tyci-
kyvyttiimyyseldkettd saavan edunjdttd-
jdn kuolema huomattavan parannuksen
perheen toimeentuloon. El5ketulot suu-
renisivat ia ne olisi jaettava yhtd hen-
kikid pienemmdn joukon kesken. Ra-
joittamalla perhe-el6ke korkeintaan
esimerkiksi edunjdttdjdn tytikvvyttii-
myyseldkkeen suuruiseksi, joudutaan
kuitenkin tilanteeseen, jossa leski ja
kaksi lasta saisivat yhtd suuren elSk-
keen kuin esimerkiksi leski ja viisi las-
ta. Tdmdn epdiohdonmukaisuuden vdlt-
thminen on mahdollista vain pienent[-
miilld joko lesken tai lapsen eldkepro-
senttia ja ndin menetellen ei kuitenkaan
lisdtd suuren perheen eldkettd, ainoas-
taan vdhennetdHn pienempien perheit-
ten eldkkeitd.

Olemme siis joutuneet jonkinlaiseen
umpikujaan. Johdonmukaisuus vaatii
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asettamaan eldkkeelle yldrajan. Tarkoi-
tuksenmukaisuus vaatii, ettd eldkepro-
sentit ja siis eldkkeitten mddrdt ovat
niin suuret, ettd niilld on merkittdvd
vaikutus toimeentuloon, ja oikeudenmu-
kaisuus vaatisi, ettd suurempi perhe
saisi suuremman eldkkeen. Perimmdi-
nen syy umpikujaan on, ettd vertailu-
eldke, tycikyvyttcimyyseldkkeen mddrd,
ei riipu eldkkeensaajan perheen suu-
ruudesta. On muistettava, ettei my<is-
kddn palkan suuruus riipu palkansaa-
jan perheen koosta. Jos jHtetddn lapsi-
lisien ja verotuksessa saatavien vdhen-
nysten vaikutukset huomioon ottamat-
ta, saadaan lopputulokseksi, ettd suuri-
perheisen on yksinkertaisesti alennet-
tava elintasoaan. Ilmeisesti tdssd ei siis
ole mahdollisuutta piidstii tdysin oikeu-
denmukaiseen jdrjestelmddn. Kiiytiin-
ntissd ei eldkkeen kasvun katkaisemi-
sella jo suhteellisen pieneen perheeseen
ole kovinkaan suurta merkitystd, silld
monilapsisia perheitd esiintyy eldkkeen
saajien joukossa melko vdhdn. Jos las-
ketaan paljonko lapsia on alle 65-vuo-
tiaitten naimisissa olevien miespuolis-
ten palkansaajien perheissd perheen
pddmiehen kuollessa, ndhdddn, ettd
perheitd, joissa atle 18-vuotiaita lapsia
on enemmdn kuin kaksi, on vain 77 0/6

ja perheitd, joissa lapsia on yli neljd,
vain 4 /r. Nama luvut kuvaavat siis ti-
lannetta alussa, jolloin vanhoja eldk-
keen saajia on suhteellisesti vdhemmdn.
Mydhemmin tulee yli kaksilapsisten
perheitten mddrd muodostamaan vain
noin 8 l, kaikista. Mainittakoon vield,
ettd jos maksimiperhe-eldkkeen raja
olisi kaksilapsisen perheen asemesta
viisilapsinen perhe, pienenisivdt eldke-
menot alussa 15 %, rnyohemmin 10 %.

Pdiosa menoista leskeneldkkeitli

Kun alkuaikana noin 40-45 /6 perhe-
eldkettii saavista perheistd saa vain
Ieskeneldkettd ja lapsen eldke on yleen-
sii lyhytaikaisempi kuin lesken, muo-
dostavat leskeneldkkeet valtaosan me-
noista. Niinpd edelld kuvatussa jdrjes-
telmdssd, jossa eldkkeen painopistetti
on siirretty, monista aikaisemmista kh-
sityksistd poiketen, lapsiin pdin, ovat
leskeneldkkeet alkuaikoina noin 60 %
eldkemenoista ja niiden osuus kasvaa
jatkuvasti aina 80-90 91,:iin. Lapsen-
eldkkeen suurentamisella on siis melko
vdhdn vaikutusta jdrjestelmdn me-
noihin.

Jonkinlaisen kuvan saamiseksi mak-
settavien perhe-eldkkeiden suuruudesta
mainittakoon, ettd TEL-vakuutetun jdl-
keen jddvdn lesken eldke olisi jdrjestel-
mdn ensimmdisenh vuonna runsas 13 fi
edunjdttiijtin palkasta ja lapseneldke
vastaavasti vajaa 8 %. Kaikkiaan olisi
perhe-eld.kkeen keskimddrd tdllaisessa
tapauksessa noin 20-25 % palkasta,
eli vajaa 200 markkaa kuukaudessa.
Puhtaat vapaakirjaeldkkeet ja LEL:n
eldkkeet olisivat huomattavasti pienem-
pid. Mycihemmin keskimddrdiset palve-
lusajat kasvavat ja tdmd vaikuttaa
luonnollisesti suurentavasti mytiskin
keskimddrdisiin perhe-eldkkeisiin.

Sosiaaliturvasopimus

Alussa mainittiin, ettd perhe-eldkkeet
muodostavat oman sosiaaliturvalajinsa.
Tdmd jaottelu perustuu kansainvdlisen
tytijiirjesttin sopimukseen L02, joka
koskee sosiaaliturvan vehimmdistasoa.
Sosiaaliturva jaetaan siind yhdeksddn
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lajiin ja "jdlkeenjdHneiden edut" eli
perhe-eldkkeet on erds niistd. Sopi-
muksen ratifioimista varten on maan
tiiytettiivii mdzirdttyjen sosiaaliturvan
alojen osalta sopimuksessa mainitut
ehdot. Ndmd ehdot koskevat mm. mak-
settavien etujen tasoa. Kun on kysy-
myksessd palkansaajien sosiaaliturva-
jdrjestelmd, otetaan vertailukohteeksi
tavallisesti sopimuksessa m5Sritelty
ammattitaitoinen tyiildinen, jonka an-
sioihin maksettavia etuja verrataan.
Tycikyvyttdmyyseldkkeissd vertailukoh-
teena on mies, jonka huollettavana on
vaimo ja kaksi lasta, ja lukuunottamat-
ta tapauksia, joissa palvelusaika on ly-
hyt, pitdd tytjkyvytttimyyseldkkeen olla
40 /6 palkasta. Perhe-elakkeen osqlta
on vertailukohteena leski, jonka huol-
lettavana on kaksi lasta, ja vaatimuk-
sena on tdssHkin, ettd eldkkeen pitdisi
olla saman suuruinen kuin tytikyvyttti-
myyseldkkeenkin eli 40 /6 eduniettejiin
palkasta. Ilmeisesti siis edelld kaavail-
lut lesken- ja lapseneldkkeitten suhteet
sopivat tiim[n kansainvdlisen sopimuk-
sen puitteisiin.

Muita avoimia kysymyksiii

Edeilii on hahmoteltu perhe-elikejiir-
jestelmdd, tarkasteltu lesken- ja lasten-
elSkkeitten suhteita, eldkkeitten tasoa
jne., mutta ei ole lainkaan puututtu sel-
laisiin suuriin kysymyksiin kuin mitd
tdllainen jiirjestelmbr maksaisi, miten
sen rahoitus olisi jdriestettdvissd eikd

mytiskddn vHhdn pienempiin, mutta kui-
tenkin tdrkeisiin kysymyksiin, kuten
miten tdllainen jdrjestelmd olisi hoidet-
tava, tuleeko se raskauttamaan olennai-
sesti nykyistii tytjeliikejdrjestelmdd, mi-
ten pitkdn ajan tarpeeliiset valmistelu-
tycit vaativat, miten se liittyy nykyisin
jo kdyt?inniissd oleviin perhe-eldkejdr-
jestelmiin ja miten se tulee sopeutu-
maan niihin vanhuus- ja tycikyvyttii-
myyselskejdrjesteImiin, joiden tarkoi-
tuksena on tyydyttdii tytjeldkeitirjestel-
mdn ulkopuolelle jddneiden eldketur-
van tarve.

Kustannukset

Kustannuslaskelmien laatiminen edel-
lyttdd luonnollisesti, ettd jiiriestelmdn
materiaalinen sisdltci on kaikilta olen-
naisilta osiltaan selvitetty. Sen takia
thhdnastiset kustannuslaskelmat ovat
vain likimddr?iisiii. Niiden mukaan
ndyttdvdt eldkemenot olevan alkuaikoi-
na r/z-L /6 palkkasummasta eli 40-50
milj. markkaa vuodessa. Mydhemmin
menot nousevat olennaisesti. Vuosina
19?5-85 ne ovat noin kolminkertaiset
edelliseen verrattuna eli noin lr/z-
21/z % palkoista. Tasapainotilassa voi-
daan menojen arvioida nousevan va-
jaaseen 4 0/6:iin palkkasummasta. Per-
he-eldke ei siis ole mik65n erityisen
halpa sosiaaliturvan muoto ja sen jdr-
jestdminen jo suunnitellussakin laajuu-
dessa merkitsee melkoista sosiaalitur-
vakustannusten lisdYstd.
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MARTTI LEHTINEN

Rakennusly6ntekii5in
tenveystutkirnus

Aineisto ja tutkimusmenetelmd
Lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eldkelain eli LEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittavan Raken-
nusalan tyiieldkekassan piirissd on kiin-
nitetty huomiota tyrikyvytt<imyyseldke-
hakemusten suhteellisen suureen luku-
mddrddn ja toisaalta nimenomaan hen-
gitys- ja verenkiertoelinten sairauk-
sien yleisyyteen tyiikyvyttcimyyden ai-
heuttajana. Eldkehakemuksiin perustu-
vat tilastot antavat tietoja vain niistd
tydeldkekassan edustamalla alalla toi-
mivista tytintekijciistd, jotka sairauden
vuoksi ovat tulleet pysyvdsti tai pitkii-
aikaisesti tycikyvyttcimiksi. Tytieldke-
kassan kannalta on pidetty tarpeelli-
sena saada tietoja mytis parhaillaan
tyrissd olevien tycintekijtiiden tervey-
dentilasta. Tdllaiset tiedot ovat merki-
tyksellisid niin rakennusalan tytinteki-

jciiden tycikyvyttcimyyden arvioinnin
kuin kuntoutusmahdollisuuksien kehit-
tdmisen kannalta ja ne luovat perustaa
mytis tytieldkekassan tulevan toimin-
nan suuntaviivoja hahmoteltaessa. Td-
mdn vuoksi Rakennusalan tycieliike-
kassan hallitus keviidllii 1965 pdiitti
toimeenpanna talonrakennusalan tytin-
tekijiiin keskuudessa terveydentilaa
selvittelevdn joukkotutkimuksen. Sen
pS6m5drdnd oli tutkia verrattain pe-
rusteellisesti rajoitettu tycintekijiijouk-
ko, jolloin saataisiin toisaalta kartoite-
tuksi heiddn yleinen terveydentilansa,
toisaalta kerdtyksi kokemuksia eri tut-
kimusmenetelmien soveltuvuudesta ni-
menomaan joukkotutkimuksissa ktiy-
tettdvdksi.

Tutkimus suoritettiin syys-loka-
kuussa 1965. Tutkimuskohteina oli kol-
me aluerakennuksen piiriin kuuluvaa
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laajaa, helsinkildisen rakennusliikkeen
Otto Wuorio Oy:n tytimaata. Tutkirnus,
joka rajoitettiin vain miespuolisia
tytintekijtiitd koskemaan, kdsitti kolme
osaa: kenttdtutkimuksen, rtintgenku-
vauksen sekd lSdkdrintarkastuksen.
Kenttdtutkimuksesta huolehti kolme
sairaanhoitajaa. Se kisitti terveyden-
tilaa koskettelevan kyselylomakkeen
tdyttimisen ennakolta, sairaanhoitajan
suorittaman haastattelun, jossa erikoi-
sesti kiinnitettiin huomiota hengitys-
elinten sairauksien oireiden esiintymi-
seen, aikaisempaan tytiskentelyyn hen-
gityselimiti irsytthvissd olosuhteissa,
kuten ptilyisessa tydssd, sekd henkiltin
tupakointitavat, pituuden ja painon
mittauksen, veri- ja virtsandytteen se-
ke 12-kytkentdisen syddnfilminauhan
eli elektrokardiogrammin ottamisen.
Rtintgentutkimuksen hoiti tuberkuloosi-
piirien yhteisend joukkokuvauselimend

toimiva Yleisrtintgen Oy. Kuvaus kd-
sitti tavallisen keuhkotutkimukseen
kuuluvan kuvan lisiiksi ns. sivukuvan,
jota otettaessa tutkittava nieli varjo-
ainetta. Tdlttjin saadaan ndkyviin sydd-
men koon ja muodon sairaalloiset muu-
tokset. Mikali kenttdtutkimus tai rtint-
genkuvaus osoitti varmoja tai epdiltd-
vid sairausmuutoksia, asianomainen
henkilti kutsuttiin joko tytielhkekassan
tai tutkimuksessa avustaneen erikois-
ldiikiirin tarkastukseen.

Sekd kenttdtutkimus ett5 rcintgenku-
vaus suoritettiin tydmaan yhteydessd
j drj estetyissd tiloissa. Tytinantaj an
mytitdvaikutuksella tutkimus pddstiin
suorittamaan siten, ettd tyiintekijiit
saattoivat siihen saapua tytiaikana ja
niin, etta tutkimukseen kulunut aika
katsottiin palkalliseksi ty<iajaksi. Ndin
ei kenellekddn tycintekijdlle koitunut
ansion menetyksiS. Lddkdrintarkastus

Kuvio l.
o/o tapauksista
20

10

0

a4
IKA]AKAUTI]MA

73

59

40
33

20 17

319 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4s-49 50-54 5s-5e :60
lkd vuosissa

65

46

29
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sekd siihen mahdollisesti liittyneet li-
sdtutkimukset olivat tycintekijiille il-
maisia. Suomen Rakennustycildisten
Liitto puolestaan antoi kaiken tukensa
tutkimukselle korostamalla jdsenilleen
tdmdntapaisten tutkimusten merkitystd
koko ammattikunnalle ja kehottamalla
kaikkia mainittujen tytimaiden tyiinte-
kijdite siihen osallistumaan.

KenttHtutkimukseen osallistui 466
miepuolista rakennustydmaan tyrinte-

kijdii. Tdmd vastaa noin 95 % tyon-
antajan ilmoittamasta tytimaiden mies-
vahvuudesta tutkimusajankohtana.
Osallistumisprosenttia voidaan pitiid
erittdin suurena. Jdlkitarkastukseen
kutsuttiin 124 miestd eli 26,6 Vo koko
tutkittujen mddrdstd. Tutkimusaineis-
ton ikdjakautuma on esitetty kuviossa
I.Siinii kiintyy huomio vanhojen ikd-
ryhmien pienuuteen. Aineiston ryhmit-
tely rakennustydalalla tytiskentelyn

Kuvio 2.
o/o tapauksista
30
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keston mukaan esitetddn kuviossa II
sek[ jakautuma eri ammatteihin taulu-
kossa I.

Tutkimusaineisto edustanee tyypil-
listd Eteld-Suomessa sijaitsevan laajan
talonrakennustytimaan tytintekijiikun-
taa.

TAULUKKO I
R akennusammattimiehet

eristiij iit
autonkuljettajat
nosturinkulj ettaj at
kaivinkoneen kdytt ii j dt
sepdt, viilarit
muut tycintekijdt

Sekatyiimiehet
varastotycintekij iit
rakennusalan sekatyiimiehet
ei ammattia

3
3

10

2

4
36

t02

kirvesmiehet
muurarit
rapparit
laattamiehet
maalarit
raudoittajat
betonimylldrit
porarit . .

Asentajat yms.

putkiasentajat
sdhkiiasentajat
koneasentajat
peltisepdt .

99
31
12
,

t2
I

16

I

10
r25

3

Tyiinjohto
tyiinjohtajat
arkkitehdit * insiniicirit

Yhteensd 466

Tutkimuksen Iddketieteelliset tulok-
set, joiden kiisittely on juuri pddtty-
mdssd, tullaan esittdmddn yhteenvetona
mytis TyiielSke-lehdessd.

138

5

39
44

L82

30
10
,
t
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ANTTI MELKAS

Uusi rraenettely luotlovakuutukseen
Iiiltyv5n vakuuden huornioon-
ottarnisessa

Tdhdnastinen klytiintii

Eldketurvakeskuksen luottovakuutuk-
sen saamiseksi ei yleensd ole tarpeen
antaa vakuutta. Silloin l<uin vakuutuk-
senottajan varallisuus- ja velkasuhteit-
ten perusteella mHirdytyvd vakuutus-
maksuprosentti on korkea, on kuitenkin
vakuuden luovuttaminen tarkoituksen-
mukaista. Tiillciin nimittdin luottova-
kuutusmaksu lasketaan vain siitd osasta
luottovakuutusmddrdd, jota vakuus ei
peitii.

Yleistd kdythntciii vastaten vakuus
on tdhdn asti otettu huomioon vain sel-
laisesta arvosta, jota vastaavan hinnan
saaminen on realisoinnin tullessa kysy-

mykseen jokseenkin tdysin varmaa.
Ohjeena tdllaisen "varman arvon"
mddrddmisessd on ldhinnd pidetty niitii
vaatimuksia, jotka vakuutusyhticilaissa
on asetettu henkivakuutusyhticjn va-
kuutusmaksurahaston katteeksi hyvdk-
syttdville varoille, joskin joitakin poik-
keuksia on hyvdksytty.

Etdkesdiititiiden ja el5kekassojen si-
joitusten ja saamisten vakuutena tulee
tycintekijtiin eldkelain mukaan olla
luottovakuutus. Yhdenmukaisesti edelld
esitetyn kanssa tdssdkin luottovakuu-
tuksessa on vakuutusmaksu laskettu
vain siitd osasta vakuutusmddr6d, jota
sijoitusten ja saamisten "varma arvo"
ei peitd.
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Uusi menetelmd

Usein vakuudesta sitd realisoitaessa
saadaan "varmaa arvoa" korkeampi
hinta, joten vakuus jollakin todennd-
kiiisyydelld pienentdd luottovakuutuk-
sesta aiheutuvaa vahingonvaaraa enem-
mHnkin kuin "varmaa arvoa" vastaa-
vasti. Myiis sellainenkin vakuus, jota
tdhdn asti ei ole ollenkaan voitu hyvdk-
sya, pienentdd vahingonvaaraa ainakin
vdh6isessd mddrin. Selvdd kuitenkin
on, etta vakuuden hyv[ksyminen "var-
maa arvoa" korkeammasta arvosta ai-
heuttaa vakuuden saajalle tappionvaa-
ran, sitd suuremman mitd korkeampaan
arvoon vakuus hyvdksytddn. Teoreetti-
sesti ajatellen ei "varmakaan arvo" ole
tdysin varma, vaan mahdollisuuksien
rajoissa on, ettl siitdkin joissakin ta-
pauksissa aiheutuu tappiota.

Suurella osalla luottovakuutuksen
ottajia ei ole tarjottavana ensiluokkais-
ta vakuutta luottovakuutusta varten
silloin, kun vakuuden antaminen olisi
vakuutusmaksuprosentin korkeuden ta-
kia erityisen tarpeellista. Tdmdn vuok-
si ElSketurvakeskuksessa ryhdyttiin
tutkimaan, missd mddrin asiaa voitai-
siin auttaa hyvdksymdlld heikompaakin
vakuutta siten, ett[ vakuudesta aiheu-
tuvalle tappionvaaralle laskettaisiin
erikseen luottovakuutusmaksu. Asiassa
pdddyttiin pddasiassa teoreettisin perus-
tein jdrjestelmddn, jossa varsinaista va-
kuusarvoa ei lasketa, vaan sen sijaan
lasketaan tappiovaaran alainen osa va-
kuudesta ja tdmd katsotaan luottova-
kuutusmaksunkin alaiseksi. Tappiovaa-
ran alainen osa lasketaan vakuutusla-
jeittain vakuudella katettavan mddrdn
ja vakuuden kdyvdn arvon perusteella.

Varsinaista vakuusarvoa siind mielessa
kuin ennen ei endd mdiirdtiikii5n.

Esimerkkin[ uuden menettelyn ha-
vainnollistamiseksi tarkastetaan vakuu-
deksi annettuja haltijavelkakirjoja, joi-
den vakuudeksi on vahvistettu kiinni-
tys 100.000 markan asuinkiinteisttjtjn.
Oletetaan, ettd luottovakuutusmddrd,
jonka vakuudeksi haltijavelkakirjoja
luovutetaan, on mk 20.000,-, ettd va-
kuudeksi luovutettavien velkakirjojen
yhteissumma on mk 15.000,- ja ettii
niitd paremmalla panttioikeudella ole-
vat saamiset ovat yhteensd mk
60.000,-. Tdlltiin jdd mainitusta 20.000
markan mddrdstd luottovakuutusmak-
sun alaiseksi mk 5.150,-. Esimerkin
tdydennykseksi voidaan edelleen olet-
taa, ettd vakuutuksenottaja tarjoaa li-
siiksi 5.000 markan kiinnitetyt haltija-
velkakirjat 80.000 markan rajasta yl6s-
piiin. Ndmdkin voidaan hyvdksyh, ja
tiilltiin jd[ tuottovakuutusmaksun alai-
seksi mk 2.630,-. Entisen menettelyn
mukaan olisi luottovakuutusmaksun
alaiseksi kummassakin tapauksessa jdd-
nyt mk 10.000,-.

Uusi menettely merkitsee helpotusta
erityisesti niissd tapauksissa, joissa va-
kuutta ei ole voitu antaa niin paljon,
ettd luottovakuutusmddra olisi tullut
vakuuden "varmalla arvolla" kokonaan
peitetyksi. Kun aikaisemmin laskettiin
luottovakuutusmaksu koko siitd mdd-
rdst[, jolla luottovakuutusmddrd ylitti
vakuuden "varman arvon", nyt jae
Iuottovakuutusmaksun alaiseksi huo-
mattavasti pienempi mddrd. Niissd ta-
pauksissa, joissa vakuus aikaisemmin
on ollut tdysin riittdvd, saattaa luotto-
vakuutusmaksu nousta sen johdosta,
ettd aikaisemmin "varmaksi" katsotus-
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ta vakuudestakin nyt katsotaan yhden
sadanneksen jddvhn luottovakuutus-
summan alaiseksi. Osittain tdmd kui-
tenkin korvautuu silld, ettd erillisen
pantinhoitomaksun periminen lopete-
taan.

Selostettu menettely merkitsee peri-
aatteellista muutosta vakuuksien huo-
mioonottamisessa vallinneeseen ylei-

seen kdytdntiicin, mutta teoreettisesti
se liittyy erittdin johdonmukaisesti
Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
ten kohdalla muutoin noudatettaviin
periaatteisiin. Siirtyminen uuteen me-
nettelyyn ei ilmeisestikddn tule mai-
nittavassa mddrin vaikuttamaan Eldke-
turvakeskuksen vakuutusmaksutulon
m65rddn.
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MUUALLA TUTKITTUA

Itsen5isten ynift5iien el5keturva

Kansainvdlinen Sosiaaliturvayhdistys
(I.S.S.A.) on vuonna 1964 julkaissut
itsenaisten yrittdjien sosiaaliturvaa kos-
kevan tutkimuksen')r), jonka tarkoituk-
sena oli antaa yleiskuva itsendisten
yritt:ljien sosiaaliturvan tasosta eri
maissa. Tutkimuksessa kiinnitettiin pliii-
asiassa huomiota itsendisten yrittid:jien
sosiaaliturvajdrjestelmissd sovellettui-
hin periaatteisiin ja menetelmiin.

Teollisen vallankumouksen seurauk-
sena alkoi vuosisadan alkupuolella
ilmetd yhteiskunnallisia epdkohtia, jot-
ka esiintyivdt rdikeimpind teollisuus-
tytivdestcin keskuudessa. Tdmdn vuoksi
oli sosiaaliturvaa kehitettdessa kiinni-
tettdvd huomio juuri tdmdn vaestiinosan
asemaan. Siten kaikki ne maat, jotka
suhteellisen aikaisin ryhtyivdt jiirjestii-
mddn pakollista sosiaaliturvaa tai jotka
taloudellisten syiden vuoksi kehitti-
vdt sosiaaliturvajdrjestelmid asteittain,
ulottivat sosiaaliturvan aluksi palkan-
saajiin. Vasta taattuaan palkansaajille
kohtuulliset sosiaaliset etuudet ndmd
maat ovat alkaneet tutkia mahdolli-

* Social Security for Self-Employed
Persons. Report of the LS.S.A., XVth
General Assembly, Washington 1964.

suuksia itsendisten yrittdjien sisiillyttii-
miseksi sosiaaliturvan piiriin.

Erddt sellaiset, nimenomaan taloudel-
lisesti kehittyneet maat, joissa sosiaali-
turvan kehittdminen alkoi vasta my6-
hemmin, ovat yrittdneet yleisratkai-
suilla, ottamalla kdytdntdtjn koko vdes-
ttjn kdsittdvid sosiaaliturvajdrjestelmid,
ulottaa sosiaaliturvan myijs itsendisiin
yrittdjiin. Ndmd tasaeldkkeisiin perus-
tuvat kansaneldkejdrjestelmdt muodos-
tavat kuitenkin lukumdariisen vdhem-
mistrin.

Niisth maista, joissa sosiaaliturva en-
sin koski vain palkansaajia, voidaan to-
deta, ettd omaksutut ratkaisut sosiaali-
turvan ulottamiseksi itsendisiin yritt6-
jiin perustuvat suureksi osaksi niihin
kokemuksiin, joita palkansaajien so-
siaaliturvasta huolehtineet laitokset
ovat saaneet. Tdmii kiiy ilmi jiirjestel-
mien teknisistd, hallinnollisista sekd ra-
hoitusta koskevista ratkaisuista.

Tutkimuksessa todetaan, ettd ylei-
simmdt itsendisid yrittiijiii koskevat
vakuutusmuodot ovat vanhuus-, ty<i-
kyvytttimyys- ja perhe-eldkevakuutus.
Vanhuusvakuutuksen jdrjestdminen on
ollut ensi sijalla useimmissa maissa.
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Tytikyvytttimyysvakuutus sen sijaan
puuttuu erdistd maista tai sitd on sovel-
lettu vain joihinkin itsendisten yrittd-
jien erityisryhmiin. Useimmissa tutki-
tuissa maissa vakuutusturva kiisittiiii
perhe-eldkevakuutuksen ja sen ulottu-
vuus on useimmiten mddrdytynyt van-
huusvakuutuksen ulottuvuuden perus-
teella.

Itsendisten yrittiij ien sosiaaliturvaj er-
jestelmien organisaatiotyypeissh esiin-
tyy huomattavia eroavuuksia. Jdrjestel-
mdt voidaan kuitenkin jakaa pddpiir-
teittdin neljdHn ryhmSSn:

1. Yleiset koko vdestcid koskevat jdr-
jestelmiit.

2. Yleiset palkansaajia koskevat jdrjes-
telmdt; itsendisten yrittiijien sisdl-
lyttdminen jHrjestelmiin perustuu
erityislainsdddiintridn joko vapaaeh-
toisuuden pohjalla tai muulla tavoin.

3. Itseniiisid yrittdjid koskevat jiirjes-
telmdt, joissa sosiaaliturva ulottuu
kaikkiin tai suurimpaan osaan itse-
ndisid yrittdjid; itseniiisiii yrittdjid
varten voi tiillciin olla yksi tai useam-
pia jiirjestelmiA.

4. Yksittiiiset ryhmdkohtaiset jiirjes-
telmdt, joissa sosiaaliturva koskee
vain tiettyjii itsendisten yrittdjien
erityisryhmid.

Tarkasteltaessa itsendisid yrittdjid
koskevien sosiaaliturvajdrjestelmien
henkiltipiirid eri maissa, toisin sanoen
mitkd vdestdryhmdt ovat oikeutettuja
etuuksiin niiden piirissd, voidaan tode-
ta kaksi pddsuuntausta. Erdissd maissa
ainoastaan taloudellisesti heikommassa
asemassa olevat itsendiset yrittiijiit kuu-
luvat jdrjestelmien piiriin. Tdtd osoit-
tavat sellaiset usein kdytetyt kriteerit,
kuten tulotaso, yrityksen koko sekd
perheenjdsenten lukumddrd. Toisissa
maissa itsendisten yrittdjien eldketurva
on jdrjestetty elinkeinohaaroittain. Tdl-
Itiin itsenHiset yrittdjiit tavallisesti jae-
taan seuraaviin pddryhmiin: maatalous,

kauppa, teollisuus, kdsityti ja vapaat
ammatit. Ndiden lisdksi on kdytcissd
myds muita jaotteluperusteita, jotka
vaihtelevat huomattavasti maasta toi-
seen.

Verrattaessa keskenddn itsendisten
yrittdjien ja palkansaajien sosiaalitur-
vaa havaitaan, ettd useimmissa maissa
itsendisten yrittdjien sosiaaliturva on
suppeampi kuin palkansaajien, vaikka
erot nykyisin ovatkin tasoittumassa.
Katettujen riskien mddrd samoin kuin
etuuksien suuruus ovat itsendisilld yrit-
tejilla yleensd viel6 pienemmdt kuin
palkansaajilla. Ne sosiaaliset syyt, jot-
ka aikaisemmin viivyttivdt tai rajoitti-
vat itsendisten yritthjien sosiaaliturvaa
palkansaajiin verrattuna, ovat kuiten-
kin vdistymdssd yleisen elintason nou-
sun seurauksena.

Palkansaajien sosiaaliturva ldhtee
useimmissa maissa pakollisen vakuu-
tuksen periaatteesta. Itsendisten yrittd-
jien kohdalla ei kdytdntri tdssd suhtees-
sa ole aivan yhtendinen. Osittain tai
kokonaan pakollisuuden periaatetta so-
veltavien jdrjestelmien ohella esiintyy
myds yksinomaan vapaaehtoisuuteen
perustuvia jdrjestelmid. Lisdksi erdissd
maissa on rinnakkain sekd vapaaehtoi-
sia ettd pakollisia jdrjestelmid.

Vapaaehtoisissa jdrjestelmissd itse-
ndiset yrittdjdt vastaavat aina itse jdr-
jestelmien hallinnosta. Mybs pakollisen
vakuutuksen periaatetta soveltavissa
maissa on valtiovalta usein katsonut
tarpeelliseksi antaa itsendisille yrittd-
jille mahdollisuuden vaikuttaa jiirjes-
telmien hallintoon, jotta itsendisten
yrittdjien eri ryhmien ndktikannat tuli-
sivat paremmin otetuiksi huomioon.

Palkansaaj ien sosiaaliturvaj drj estel-
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missd on suhteellisen helppoa mddritel-
ld kriteerit vakuutusmaksujen suuruu-
den mddrddmiseksi, koska palkkatulot
muodostavat selvdn perustan vakuutus-
maksuille. Palkansaajia koskevia rahoi-
tusperiaatteita ei voida sellaisinaan so-
veltaa itsendisiin yrittdjiin, koska itse-
ndisten yrittdjien tycitulot voidaan ar-
vioida ainoastaan summittaisesti. Lisdk-
si, koska itsendiset yrittdjiit ovat omia
tytinantajiaan,ei heiddn jdrjestelmien-
sd rahoittamiseksi voida kiiyttiiii tdysin
samoja rahoitusldhteitd kuin palkan-
saajilla. Tdmd on johtanut eri maissa
erilaisiin ratkaisuihin sellaisten rahoi-
tusldhteiden luomiseksi, jotka poikkea-
vat tavanomaisista menetelmistd.

Palkansaajien jdrjestelmissd tydnan-
tajat yleensd osallistuvat rahoitukseen.
Itsendisten yrittiijien jdrjestelmissd
yrittiijdt sen sijan itse joutuvat I6hes
kokonaan vastaamaan oman sosiaalitur-
vansa rahoituksesta. Tdmdn vuoksi val-
tio osallistuu useissa maissa sekd sosiaa-
lisista ettd taloudellisista syisti rahoi-
tukseen. Juuri valtion osallistuminen
rahoitukseen on erlissd maissa luonut
edetlytykset sosiaaliturvan ulottamiseen
itsendisiin yrittiij iin.

Pakollisissa jdrjestelmissd vakuutus-
maksujen kerddminen tapahtuu useim-
miten yleisen verotuksen yhteydessd,
vapaaehtoisissa jdrjestelmissd tdmd me-
nettely ei juuri tule kysymykseen.

Yleensd sekd palkansaajien ettd itse-
ndisten yrittdjien jdrjestelmissd eldk-
keiden suuruus mddrdytyy seki va-
kuutusmaksujen suuruuden ettd tytissd-
olovuosien mukaan. Tdll<iin eldkkeet on
suhteutettu kunkin eldkkeensaajan an-
sioihin. Joissakin maissa esiintyy pyr-
kimystd muodostaa tasaeldkejdrjestel-

mid itsendisille yritthjille siten, ettd
yrittiijdt kuuluvat yleisiin tasaeldkkeitd
maksaviin jdrjestelmiin tai omiin eri-
tyisjhrjestelmiinsd. Ndiden lakimdlrdis-
ten eldkkeiden taso on yleensd kuiten-
kin alhaisempi verrattuna palkansaa-
jien eliikkeisiin, koska eldkkeen perus-
tana ei ole palkkatulo eikd yrittiijiitulo.
Ndissd jdrjestelmissd on itsendisten
yrittdjien peruseldketurvaa yritetty pa-
rantaa tdydentdvillii lisiieliikkeilld, jot-
ka he itse rahoittavat.

Useimmissa maissa itsendisten yrit-
tdjien jiirjestelmissd ovat vanhuus- ja
tytikyvyttcimyyseldkkeen saamisen eh-
dot ja rajoitukset yleensa samat kuin
palkansaajien jdrjestelmissd. Poikkeuk-
sen muodostaa eldkeikd, joka itsendi-
sillii yrittdjilld yleensd on korkeampi
kuin palkansaajilla. Tdmdn katsotaan
johtuvan osaksi siitd, ettd itsendisille
yrittiijille kertyy tytissdolovuosia vd-
hemmdn kuin palkansaajille, koska
yrittiijiit tulevat ammattiin yleensd
mycihemmin, sekd siitd, ettd itsendiset
yrittiijdt yleensd lykkddvdt eldkkeelle
siirtymistd palkansaajia mycihempddn
ajnkohtaan. Mycis perhe-elSkkeiden
saamista koskevat ehdot ovat jokseen-
kin samat sekd palkansaajilla ettl itse-
ndisilld yrittiij illii.

Erdissd maissa itsendisten yrittiijien
eldketurva on rajoitettu vain yrittiijiin
itseensd. Toisissa maissa eldketurva on
ulotettu mycis yrittdjdd avustaviin per-
heenjdseniin. Tiillciin avustavat per-
heenjdsenet voivat yrittdjien lisdksi
kuulua joko yleisiin, tasaeldkkeitd mak-
saviin kansaneldkejdrjestelmiin tai lisd-
jdsenind itsendisten yrittdjien erityis-
jdrjestelmiin, jolloin yrittdjiit suoritta-
vat vakuutusmaksut heiddn puolestaan.
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En5iden Jruolionpoien elintasosta

Viime vuosina on yleisend pyrkimyk-
send ollut laajentaa sosiaaiiturva yhd
laajempia vdesttiryhmid koskevaksi.
Samoin on tavoitteena kehittdd eri va-
kuutusmuotoja yhii monipuolisemmiksi

Yhteiskuntatiet. kand. Antta Taiueaho
on dskettdin julkaissut tutkimuksen
"EritEislapsil.isiiii saauien puoliorpojen
Lasten elintaso T ampereello". Tutkimus-
ta on laajemmin selostettu Huoltaja-
lehden n:oissa 3-511966.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tdH, onko erityislapsilisdd saavien lasten
elintaso alhaisempi kuin normaaliper-
heiden ]asten elintaso. Perheen elinta-
son katsottiin mddrdytyvdn kulutusta-
son, asumistason, didin ansiotydssdolon
sekd lasten koulunkdynnin ja kesdnvie-
ton mukaan. Tutkimuksen toinen pdd-
tehtdvd oli selvittdd mikii merkitys
perhekustannusten tasaustoimenpiteillti
oli tutkittaville perheille.

Tutkimus rajoitettiin koskemaan vain
vuoden 1963 olosuhteita siten, ettd les-
kiperheist6 otettiin tutkimukseen ai-
noastaan ne, jotka olivat saaneet eri-
tyislapsilisdii viihintdiin vuoden 1963
alusta vuoden loppuun. Tutkittavaa pe-
rusjoukkoa rajoitettiin siten, ettd kaik-
ki lapset olivat tutkituissa perheissd
alle 16-vuotiaita sekd jdtettiin pois ne
leskiperheet, joissa oli leski-isd. Koe-
perheet valittiin otantamenetelmiilld
Tampereen kaupungin sosiaalilautakun-
nan erityislapsilis5kortistosta ja vertai-
luperheet lapsilisdkortistosta. Koeryh-

sekH parantaa sosiaalisten etuuksien
laatua ja mddrtiii. Ndihin tavoitteisiin
liittyy useissa maissa pyrkimys turvata
itsendisille yrittdjille samantapainen
sosiaaliturva kuin palkansaajilla jo on.

mdn suuruus oli 58 perhettd. Vertailu-
ryhmd, jossa kullakin koeryhmdn per-
heelld oli vastinparinsa, oli samansuu-
ruinen.

Tutkimusperheistd oli 83 % yksi- tai
kaksilapsisia ja 17 % useampilapsisia
perheitd. Lapsista oli kouluikdisid B1 %
ja alle kouluidn ainoastaan 19 0/6.

Tutkimusryhmien viilillii ei juuri
esiintynyt merkitsevid eroja eri sosiaa-
liryhmiin jakaantumisessa. Normaali-
perheiden dideistd oli kuitenkin enem-
mdn ammatittomia kuin leskiperheiden
iiideistii.

Tutkimuksessa verrattiin leski- ja
normaaliperheiden kulutusta toisiinsa ja
todettiin, ettd leskiperheissd oli enem-
mdn niit6, joiden kulutus oli kulutus-
yksikk<iii kohden vuodessa alle 2 300 mk
ja vastaavasti vdhemmdn niitd, joiden
kulutus oli yli 3 300 mk. Keskilukujen
mukaan oli leskiperheiden kokonaisku-
lutus 24 c/6 norrnaaliperheiden koko-
naiskulutusta alhaisempi. Perheiden
kulutustasoa laskettaessa otettiin huo-
mioon ainoastaan rahatulot eikd esi-
merkiksi perheen mahdollisia luontois-
etuja tai lahjoituksia.

Leskiperheiden keskimdd.rdiset asun-
tomenot kulutusyksikkciii kohden kuu-
kaudessa olivat 39 mk ja normaaliper-
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heiden 36 mk, joten asuntokustannukset
eivdt eronneet toisistaan juuri lainkaan.
Mainittakoon, ettd leskiperheistd 16

/e:Lla ja normaaliperheistd 5 o/o:lla oli
alivuokralaisia. Leskiperheiden ruoka-
menot (83 mk) olivat kulutusyksikkiid
kohden kuukaudessa normaaliperhei-
den ruokamenoihin (96 mk) verrattu-
na 14 /o pienemmdt.

Tutkimusperheiden keskimddrdiset
asunto- ja vuokramenot vuodessa pro-
sentteina kokonaismenoista olivat:

Puoliorpojen lasten virkistysmenot
olivat kokonaisuudessaan yli puotrta
pienemmdt kuin normaaliperheiden las-
ten. Tutkimuksessa tiedusteltuja tava-
roita ndyttivdt puoliorvot kuitenkin
omistavan jokseenkin yhtd paljon kuin
normaaliperheiden lapset.

Normaaliperheiden dideistd teki va-
kituista ansiotycitd 7l (/o ia leskiperhei-
den dideistd 90 %. Kotiapulaista ei ollut
kuin yhdelld leski- ja yhdellii normaali-
perheelld. Pddosa tutkimuksen iiideistii
joutui siis suorittamaan kodinhoitoteh-
tdvdt ansiotydn ohe11a. Koeryhmd oli
mycis tdssd suhteessa huonommassa ase-
massa kuin vertailuryhmd.

Leskiperheissd oli vdhemmdn oman
asunnon omistajia ja vastaavasti enem-
mdn vuokralla asuvia kuin normaali-
perheissd. Niimii erot tutkimusryhmien
viilillS olivat tilastollisesti merkitsevid.
Tytisuhdeasunto oli tavallisempi nor-
maliperheilld, kun taas leskid asui
enemmdn omaisten omistamissa asun-
noissa. Huoneiden lukumddrdn mukaan
oli sekd leski- ettd normaaliperheilld
tavallisin asunnon suuruus kaksi huo-
netta. Leskiperheet asuivat kuitenkin
useammin yhden huoneen ja harvem-
mat kolmen tai useamman huoneen
asunnoissa kuin normaaliperheet. Mytjs
asunnon pinta-alan mukaan tarkastel-
tuna Ieskiperheet asuivat pienemmissd
asunnoissa kuin normaaliperheet.

Ruoka- Asunto-
menot menot

do//a /o

42 2l
36 14

Yht.
%

63
50

Leskiperheet
Normaaliperheet

Tulosten mukaan muodostivat vdlttii-
mdttdmyysmenot merkitsevdsti suu-
remman osan leskiperheiden kuin nor-
maaliperheiden kokonaismenoista.

Leskiperheiden lasten kokonaiskulu-
tus oli saatujen tulosten mukaan tilas-
tollisesti melkein merkitsevdsti nor-
maaliperheiden kokonaiskulutusta al-
haisempi. Vaate- ja terveydenhoitome-
noissa erot eivdt muodostuneet tilastol-
Iisesti merkitseviksi. Koulunkdynti- ja
virkistysmenoissa ilmeni sen sijaan suu-
ria eroavaisuuksia. Puoliorvoista ei yli
puolella otlut Iainkaan koulunkdynti-
menoja. Kummassakin tutkimusryh-
mdssd lapset omistivat erilaisia tavaroi-
ta seuraavasti:
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Verrattaessa tutkimusperheiden asun-
toja mukavuuksien perusteella toisiin-
sa ilmeni selvie eroja. Normaaliperheis-
td asui miltei puolet asunnoissa, jotka
olivat varustetut kaikilla nykyajan mu-
kavuuksilla (keskusldmmitys, kylpy-
huone, ldmmin vesi, vesijohto, viemdri,
WC ). Leskiperheistd asui tdllaisissa
asunnoissa sen sijaan vain runsas nel-
jdsosa ja enemmistti asunnoissa, joissa
oli vain alkeelliset mukavuudet.

Kaikkien kulutuksesta saatujen tieto-
jen mukaan osoittautui leskiperheiden
kulutustaso normaaliperheiden kulutus-
tasoa alhaisemmaksi. Leskiperheet kdyt-
tiviit kaikkiin muihin tarkasteltuihin
kulutuseriin paitsi asuntomenoihin sekd
suhteellisesti ettd absoluuttisesti va-
hemmdn rahaa kuin normaaliperheet.
Kaikkein suurimmat erot perheryhmien
kulutuksessa esiintyivdt lasten henkilci-
kohtaisessa kulutuksessa, jossa puolior-
pojen lasten kulutus menojen mukaan
arvioiden jdi huomattavasti normaali-
perheiden kulutusta alhaisemmaksi.

Perheavustuksin ei ollut onnistuttu
kohottamaan leskiperheiden elintasoa
vastaavaksi, vaikka ne merkitsivdtkin
tulojen lisiiiijtinii merkitsevdsti enem-
men leski- kuin normaaliperheille.
Leskiperheissd oli perheavustusten
osuus kokonaistuloista vuodessa keski-
mddrin 12 % ia normaaliperheiss:i 4 g,l.

Perheen Iapsikustannuksista peittivdt
lapsiavustukset keskimddrin 23 _Cl les-
kiperheissd ia 8 % normaaliperheissd.
Tarkasteltaessa verotuksen ja perhe-
avustusten yhteisvaikutusta perheiden
kulutusmahdollisuuksien muodostumi-
seen havaittiin normaaliperheiden ku-
lutusmahdollisuuksien pienenevdn ndi-
den toimenpiteiden johdosta, kun sen
sijaan leskiperheiden kulutusmahdolli-
suuksien todettiin hieman lisddntyneen.
Tdmdn todettiin johtuvan siitd, ettd
normaaliperheet joutuvat maksamaan
yli kolme kertaa enemmdn veroja kuin
saavat perheavustuksia. Leskiperheet
puolestaan saivat enemmdn tuloja per-
heavustuksina kuin maksoivat veroja.
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Ennakkotietoia ly6elskkeensaaiisla
3t. 3. 1966

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntdmien 31. 3. 1966 voimassa olevien eldkkeiden lukmddrdt ja
eldkkeiden keskimddr[t seuraavan taulukon mukaiset'

I ltsL-eliikelaitosten mviintiimiit eliikkeet
Vanhuuseldrkkeet

Eldkkeen myiintdjA
Eldkkeensaajia

N Yht.
KeskimAdr. elAke mk/kk

M N I{aikki
180,10
2t2,34
177,52

87,70 142,3t
99,97 163,77
94,87 14B,BB

3.328
310

1.680

2.303
236
891

5.631
546

2.571

3.430 
I

8.748 181,16 90,41 145,58

Tyiikyvytttimyyseliikkeet

TEL- eliikelaitosten el"rikkeitii, kaikkiaan

II LEl-eliikelaitosten mviintii.miit elikkeet
Keskimddr. eliike mk/kk

M N Kaikki
64,11
9t,52

82,93

III Tytieliikkeitii kaikkiaan

Lisiiksi saa 195 vanhuus- ja tytjkyvyttdmyyseliikkeensaajaa TEl-lisiieliikettd, joka on
suuruudeltaan keskimAdrin 278,95 mk/kk.
TEl-lisSetujen mukaisia leskeneldkkeitd oli 69 ja lapseneldkkeitii 95.

Eliikkeen mytint6jA

Ekikevakuutusyhti6t
Eldkekassat
ElAkesiiiititit

Eldkkeensaajia
M N Yht.

KeskimdAr. eldke mk/kk
M N Kaikki

136,20
158,78
t60,24

143,36

3.126
230

1.123

2.409
265

5.535
495

1.896

166,72
205,02
191,89

96,59
118,65
1t4,27

Yhteensd 4.479 3.447 7.926 175,00 102,25

Eldkkeensaajia
Eliikelaji M N Yht.

Vanhuuseldkkeitd . ..
tytif.y"vttti*yyseldkkeitti

5.318
4.479

3.430
3.447

8.748
7.926

Yhteensd 9.?9? 6,877 16.674

Keskimddr. eldke mk/kk
M

181,16
1?5,00

90,41
102,25

145,58
143,36

778,34 96,34 144,52

Eldkkeensaajia
M N Yht.

44,92
67,42

155
366

2.694
5.898

65,28
93,11

2.539
5.532

Vanhuuseldkkeitii . . .

Tyrikyvytttimyyseliikkeitd

Eliikelaji

60,7284,368.071 521 8.592Yhteensd

17.868

ia
M

143,7 1 88,44 126,39
129,75 98,91 t21,24

135,89 e3,84 | rze,sz

Keskimdiir. eliike mk/kk
N KaikkiMYht.

25.266

N

7.398

tt.442
13.824

3.585Vanhuuseldkkeitii ,

f vOXwVttti*yyseldkkeitd

Eliikelaji

Yhteensd

7.857
10.011

M

Eldkekassat
Eldkesddtitit

Yhteensd 5.318

N Kaikki



Eduslaiiston kevEtkokous

Eldketurvakeskuksen edustajiston var-
sinaisessa kevd.tkokouksessa 15. 4. 1966
khsiteltiin ohjesddnncissd mainitut asiat
ja vahvistettiin tilinpdiitcjs. Kokoukses-
sa johti puhetta toimitusjohtaja J. E.
Nie mi. Luottovakuutuksen perustei-
siin edustajisto vahvisti lisdyksen, jon-
ka mukaan tdstii ldhtien mddrdtddn
Iuottovakuutusta varten annetun pan-
tin vakuutusarvo ja luottovakuutetun
sijoituksen katearvo.

JARJESTELMAN PIIRISTA

Toimitusjohtaja Tauno Jylhd se-
losti kokoukselle laitoksen toiminnan
ldhitulevaisuuden ndkymid, mainiten
mm. ne toimenpiteet, joita perhe-eldk-
keitd koskeva aloite ja valtion ja kun-
tien eldkeuudistukset merkitsevdt, sekd
El6keturvakeskuksen tutkimustoimin-
nan nykyiset kohteet.

"Ty6el5ke"
erikseen suorneksi ia ruolsiksi

Lehtemme ilmestyy tdstd ldhtien erik-
seen suomeksi ja ruotsiksi, kuten jo
sisdlltjstii niikyy. Toimenpiteen kdy-
tdnntillisend syynd oli lehden paisu-
minen hankalan paksuksi. Keventddk-
semme sitd ja palvellaksemme tdysin
samalla tavalla kummankinkielistd lu-
kijapiirid, pdddyimme tdhdn ratkaisuun.

Julkaistavat rinnakkaisnumerot tulevat
olemaan tdysin samanlaiset, paitsi ettd
suomenkieliseen tulee yhteenveto eng-
lanniksi, ruotsinkieliseen ranskaksi.

Muutoksesta tiedotettiin etukdteen
jakelun mukaisille vastaanottajille ja
tilaajille.
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S osi aal ivakrr utrr slutk i nlo
TarnpeFeera yliopisloon

Kansalaisten sosiaaliturvan jatkuvasti
kehittyessd on alalla toimivien tyiin-
tekijdiden koulutuspohjalle asetettava
lisddntyvid vaatimuksia. Tdhan men-
nessd korkeakouluissamme ei ole ollut
tutkintoa, joka valmistaisi toimihenki-
Itiitd nimenomaan sosiaalivakuutuksen
tehtdviin. Tdmdn puutteen poistami-
seksi on Tampereen Yliopistossa ryh-
dytty valmistelemaan erityistd sosiaali-
vakuutustutkintoa.

Tutkinto olisi 2-vuotinen ja johtaisi
sosionomitasoiseen pdtevyyteen. Tutkin-
tovaatimukset, joiden sisdlltj,std ei ole
vield lopullisesti pddtetty, on tarkoitus

asettaa sellaisiksi, ettd tutkinnon suo-
rittaneet voisi.vat pyrkid kansanelHke-,
tycieldke- ja tapaturmavakuutuslaitos-
ten palvelukseen. Tytieldkelainsddddn-
niilld ja -jdrjestelmdllii tulisi olemaan
huomattava sija opetusohjelmassa.
Suunnitelmien mukaan ensimmdiset
oppilaat otettaisiin kurssille ensi vuo-
den alusta.

Sosiaalivakuutuksen opetuksen aloit-
taminen merkitsee Tampereen Yliopis-
ton osalta ensimmdistd askelta vakuu-
tusalan opetuksessa. Tarkoituksena on
seuraavassa vaiheessa laajentaa opetus
mytis yksityisvakuutuksen puolelle.

S os iaal ivaku utu sselta i n aari
l(uopion kes5yliopistossa

Kuopion kesdyliopiston ohjelmaan kuu-
Iunut sosiaalivakuutusseminaari, joka
viime vuonna onnistui hyvin, kuuluu
my<is tdmdn vuoden kesdyliopiston oh-
jelmaan. Seminaari pidetiiiin 13. 6.-
18. 6. 1966. Viime vuoden seminaarin
ohjelma kdsitti yleispiirteittiiin kaikki
sosiaalivakuutusmuodot. Tdmdn vuoden
seminaarissa kdsitellddn vain yhtH va-
kuutusmuotoa eli tycieliikettii. Tarkoi-
tuksena on vaihtaa vuosittain seminaa-
rin pddaiheita.

Seminaarin luennoitsijoiksi on saatu
tydeldkkeen parhaimpia asiantuntijoita,
joista mainittakoon fil.tri Erkki Peso-
nen, hallitussihteeri Erkki Miikel[, prof.
Eero Ponteva, tri Martti Lehtinen, va-
rat. Seppo Pietildinen, tri H. J. Rinne
ja fil.maist. Markku Kaikkonen sekd
kansaneldkelaitoksesta pddjohtaja, prof.
V. J. Sukselainen ja varat. Olavi
Suihko.
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Uusia yleiskinieitEi

Yleiskirje n:o 8/66 koski eldkelaitosten
yhteisesti kustannettavia eldkkeitd.
Yleiskirje jaettiin tytieldkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittaville eldkelai-
toksille.

Yleiskirje n:o g,/66 koski eldkkeen-
saajista annettavia neljdnnesvuositieto-
ja. Se jaettiin kaikille tyiieldkelaitok-
sille.

Yleiskirje n:o 10,/66 koski eldkesdd-
titilain 25 g:ssd tarkoitettuja kertomuk-
sia. Jakelu tapahtui TEL:n mukaista
toimintaa harjoittaville eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 11,/66 koski tydeldke-
kassojen tycinimikkeille vahvistettuja
LEA:n 5 $:ssd tarkoitettuja keskipalk-
koja vuodelle 1966. Yleiskirje jaettiin
kaikille tycieldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 12/66 koski eldkejdr-
jestelyn voimaantuloa edeltdneeseen
aikaan kohdistuvia eldke-erid. Kirje
jaettiin TEL-eldkelaitoksille.

Yleiskirje n:o 13/166 koski LEL-an-
siotietojen yhdistelyd tybsuhderekiste-
rissd ja sen vaikutusta rekisteriotteisiin.
Jakelu tapahtui kaikille tycieldkelai-
toksille.
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English Surnrrraries

The Etlitorial
(On page 3)

At its spring meeting the body of repre-
sentatives of the Central Pension Security
Institute approved an amendment to the
bases of the credit insurance system which
will be of great significance for the users
of this form of insurance. The amendment
is reviewed in greater detail elsewhere in
our journal.

The purpose of the credit insurance sys-
tem of the Central Pension Security Insti-
tute is to facilitate the return of pension
insurance premiums to the employer in the
form of a loan, thus easing the burden of
the pension insurance system on the eco-
nomy. The change now effected is consist-
ent with the reliefs and improvements in-
troduced continuously for the benefit of
insurers and insured as experience has
dictated.

The new procedure presupposes a change
in principle in the general practice followed
hitherto: property has been assessed as
guarantee or cover for a relatively low
sum only. Thus it has been highly secure
and, accordingly, the guarantee and cover
have been taken into consideration in the
credit insurance of the Central Pension
Security Institute as a factor lowering the
insurance premium. The disadvantage of
this system has been that an enterprise,
which would find it especially important
because of the high premium rate to obtain
a reduction in the insurance premium by
giving the guarantee, has not always been
able to obtain it for lack of sufficient
guarantees. It is now possible to accept as
guarantee and cover lower securities and
less secure investments. Because of the loss
risk involved in less secure cover, credit
insurance premium is calculated for a part
of the guarantee or cover. However, this

plemium is generally only a small part of
the payment which would be collected if
the guarantee or cover were not accepted
at all.

The new flexibility of acceptable
guarantees under the new method facili-
tates the chances of enterprises to borrow
pension insurance premiums back as a
loan. The new method is a logical comple-
ment to the credit insurance system of the
Central Pension Security Institute.

Pension age research in the fielil
work phase
(On pages 4-5)
In No. 3/1965 of our journal it was re-
ported that the Central Pension Security
Institute is conducting a field study in the
nature of basic research concerning as-
pects of pension age. The planning and
preparatory work has already been done
in co-operation with representatives of the
labour market organisations. The actual
research cannot be started until the end
of May. The study will be carried out pri-
marily as a sociologic interview investiga-
tion; the interviews may be controlled by,
for instance, medical examinations. The
questions will concern the conditions of
work and stress factors in the different
occupational groups and opinions concern-
ing pension age. The research pertains to
occupational branches covered by the
employment pension acts. The first target
is the printing industry, the second sales
personnel. The interviews will be conduc-
ted by the staff of the Central Pension
Security Institute at work sites in diffe-
rent parts of Finland. It is expected that
the investigation will supply impartical
information which can be used to find
methods of solving pension age problems.
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Survivors' peusion
(On pages 6-10)
The labour market organisations proposed
in the middle of February that the employ-
ment pension system should be supple-
mented by survivors' pensions from the
beginning of 1967. The matter is currently
under preparation at the Central Pension
Security Institute. The managing director
of the Institute, Mr Tauno Jylhd, recentlygave a lecture on the subject which is
reviewed on pp. 6-10 of this journal.
He said that as far as is known there are
only two countries in Europe which have
no survivors' pension system, and Finland
is one of them. He explained the focal
issues pertaining to the question, mainlyin so far as they affect the employment
pension system. On the scale already
planned, the survlvors' pension will add
about 300 million marks to the costs of
social security. It will account for c. 5 per
cent of all social expenditure in Finland
and for c. t/z Der cent of the net domestic
product. Although the monetary effect of
survivors' pensions will be smaller for thefirst few years, the reform means already
now security for over 400,000 wives and
over 800,000 children in the event of the
breadwinner's death.

Stutly of the state of healt
of builtling workers
(Article on pp. 11-14)
The employment pension fund of the
building line has drawn attention to the
relatively high number of applicants for
an invalidity pension and to the fact that
especially diseases of the respiratory and
circulatory organs are common causes of
invalidity among building workers. The
employment pension fund board therefore
commissioned a state-of-heatth study. This
was conducted in autumn 1965 among the
workers in the housebuilding line at three
large work sites. The study concerned only
male workers and comprised a field study,
roentgenographic examination and medical
examination. It included an interview bya nurse concerning e.g. smoking habits,
and the taking of an electrocardiogram.
The study was carried out during working
hours at no cost to the workers. Participa-
tion was voluntary, but 95 per cent of the
workers cooperated. The percentage asked
to attend for a follow-up was 26.6. The
medical results of the study are nearing
completion and will be summarised in a
later issue.

A change in the bases of credit insurance
(On pages 15-17)
An amendment to the bases of the credit
insurances associated with the employ-
ment pension system has been prepared.
Accepted by the spring meeting of the
body of representatives, it provides for the
acceptance of even weaker guarantees than
before.

In principle, credit insurance is granted
by the Central Pension Security Institute
without demanding a guarantee. If the
individually determined percentage chargeis too high, it is practical to waive the
guarantee because an insurance premium
based on the percentage charge is calculat-
ed only for the part of the credit insurance
sum which is not covered by the guaran-
tee. In accordance with general practice,
the guarantee value of the insurance is
determined very conservatively in this
event, corresponding first and foremost to
the security that is required as cover for
the premium reserve of life policies.

In actual fact, a smaller guarantee than
the guarantee value referred to above re-
duces the risk of the credit-insuring
agency to some extent. On the other hand,
a poor guarantee involves a risk of loss
which is relatively higher the weaker the
guarantee. A procedure has now been
evolved at the Central Pension Security
Institute for approximation of the loss risk
and for its separate credit insurance.

The new procedure makes it easier for
enterprises to regain their pension insu-
rance premiums as a credit-insured loan.

Pension protection of independent
entrepreneurs
(On pages 18-21)
The International Social Security Associa-
tion (I.S.S.A.) published a study in 1964
on the social security of independent en-
trepreneurs. The aim was to provide a ge-
neral idea of the level of social security of
independent entrepreneurs and self-em-
ployed persons in different countries. The
main points considered were the principles
and methods applied in the independent
entrepreneurs' social security schemes. In
addition, the social security of wage-
earners and entrepreneurs was compared.It was found that the social security of
independent entrepreneurs is smaller in
many countries than that of wage-earners,
although the differences are now levelling
off.
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A study of the standard of living
of semi-orphans in Tampere
(On pages 21-23)
Anita Taiveaho, Bachelor of Social Scien-
ces, has recently published a study called
"The Standard of Living of Semi-Orphaned
Children in Receipt of Special Child Allo-
wances in Tampere". The aim of the study
was to find out whether the standard of
living of children granted special child
allowances is lower than that of the child-
ren of nonnal families. The family's stan-
dard of living r,vas judged by the level of
consumption level of dwelling, the time
spent by the mother at gainful employ-
ment and by the children's school atten-
dance and summer holidays. The size of
the test group in the str,rdy was 58 fa-
milies. Every test group family had its
counterpart in a control group of equal
size.

According to the data obtained, the con-
sumption level of widowed families was
Iower than that of normal families.
Widowed families spent less money both
in relative and absolute terms on all con-
sumption items other than housing. The
greatest differences in consumption oc-
curred in the personal consumption of the
children. The consumption of the semi-
orphan children measured by expenditure
was considerably lower than the consump-
tion in normal families. On the average,
widowed families' total consumption was
24 per cent lower than that of normal
families.

The table on p. 24

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the first quarter of 1966.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average pen-
sion in terms of marks.

"Tyiielike" to appear in two languages
(On page 25)

This publication issued by the centrale in-
stitute for the employment pension systen-t
has hitherto been published on two lan-
guages. When the magazine began to grow
to inconvenient proportions, we decided to
publish separate Finnish and Swedish edi-
tions. The Finnish edition will carry sum-
maries in English and the Swedish edition
in French. The present issue is the first
double number of this type.

Employment pension the principal subiect
at a summer university
(On page 26)

The syllabus of the summer university of
the Town of Kuopio includes a seminar in
social insurance. The subjects of the se-
minar will be changed yearly. The semi-
nar in June 1966 will discuss employment
pensions. The lectures will be leading ex-
perts, among others representatives of thc
Central Pension Security Institute.

TY6ELAKE on tilattavissa El5keturvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki. Vuosi-
kerran (4-6 numeroa) hinta on 3 mk.
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