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TIEDOTUSTOIMINTAA TARVITAAN 

Kun tämän lehden ensimmäinen numero kaksi vuotta sitte n ilmestyi, sen 

alkuriveillä kerrottiin suuren yleisön keskuuteen työeläkelakien voimaan 

tullessa suunnatusta moni puoli se sta tiedotustoiminnasta . Tietoja uudesta 

järjestelmästä oli silloin yritetty koko kesän levittää sanoma- ja aikakaus

lehtien, radion, television ja tiedotustilaisuuksien välityksellä . 

Sama toiminta on sittemmin jatkunut kuluneiden kahden vuoden ajan. Toi

sinaan se on tosin ollut hiljaisempaa, mutta taas toisinaan, sopivaksi kat

sottuina ajankohtina, hyvinkin voimakasta. Mukana työssä ovat olleet Elä

keturvakeskus, eläkelaitokset ja työmarkkinajärjestöt sekä V akuutu sy htiöi

den tiedotuskeskus ja viime aikoina myös Työeläkelaitosten Liitto. Kaik

kia käytettävissä olevia tiedotustoiminnan muotoja on pyritty kokeilemaan. 

Uusimpana näistä voidaan mainita äskettäin valmistunut lyhytelokuva, jos

ta enemmän toisaalla lehdessä. 

Tiedotustoimintaa en tahoilla hoitaneista on joskus voinut jo tuntua joten

kin turhalta julistaa uudelle e n ja uudelleen suunnilleen samoja asioita, 

vaikka niitä onkin yritetty tarjoilla yleisölle mahdollisimman vaihtelevassa 

muodossa. Mieleen on voinut tulla, että näiden itselle vähitellen liiankin 

tutuiksi käyneiden asioiden täytyy varmasti olla jo kaikkien ti e dossa. 

Eläketurvakeskuksen tästä asiasta suorittaman kenttätutkimuksen tulokset, 

joista ensimmäisiä on selostettu lehtemme viime ja tässä numerossa, 

osoittavat kuitenkin aivan toista. Vielä viime tammikuussa, jolloin haas

tattelut suoritettiin, ilmoitti joka neljäs työeläkelakien piiriin kuuluvista 

haastatelluista, ettei hän ole koskaan kuullut e ikä lukenut mitään kummas

takaan työeläke laista. Tutkittaessa tietojen tasoa niide n TEL- ja LEL

työntekijöiden keskuudessa, jotka sanoivat tietävänsä lakien olemassaolon, 

joutui miehistä joka kolma s ja naisista yli puole t ryhmään 11 huonot tiedot'1, 

vaikka käytetty arvostelua steikko tutkimukse n suorittajien mielestä oli laa-
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dittu erittäin lieväksi. Jos halutaan, e ttä työntekijät itse pystyisivät valvo 

maan lain mukaisia etujaa n eläkeasioissa , olisi nämä luvut saatava olen

naisesti toisenlaisiksi. 

Työnantaja-asemassa olevat näyttävät tutkimuksen valossa ol evan sentään 

jo paremmin selvillä asioista kuin heidän alaisensa työntekijät. Heistäkin 

sai kuitenkin vain joka seitsemäs vastaustensa perusteella arvostelun "hy

vät tiedot", j a esimerkiksi työ e läkekorttia koskevan kysymyksen kohdalla 

vastasi joka neljäs työnantaja, ettei hän ole koskaan kuullut tällaisesta. 

Tämänkään piirin kohdalla e i tiedotustoiminta siis ilmeisesti vielä ole käy 

nyt tarpeettomaksi. 

Sen kaltaisia asioita , joista työeläkejärjestelmässä on kysymys, suuren 

yleisön tietoisuuteen kylvettäessä on maaperä ilme ise sti karu. Ei riitä, 

että siemenet on kerran kylvetty, vaan maata on pitkän a ikaa uutterasti 

hoidettava, jos h alutaan myös taimien ilmestyvän esille. Työeläkejärjes

telmän tiedotusmiehillä on tässä vielä edessään suuri määrä kärsivällisen 

puutarhurin työ t ä. 

VAKUUTUSOIKEUDEN PÄÄTÖKSISTÄ 

Vakuutusoikeudelle on 1.9. 1964 mennessä saapunut 92 työeläkeasioista t e h-

tyä valitusta, joista se on ehtinyt lopullisesti käsitellä 28 asiaa. Saadun 

tiedon mukaan seuraavat päätökset annettaneen ensi lokakuussa. Annetuis

ta päätöksistä 25 tapauksessa on valitus t ai purkuhake mus hylätty . Yksi 

asia on palautettu ja kahdessa tapauksessa on valitus peruutettu. 

Vakuutusoike us on nyt ottanut kannan tapaukseen, jossa TEL:n voimaantul

lessa 65 vuotta täyttänyt eläkkeenh akija katsoi olevansa oikeutettu vanhuus 

e läkkeeseen, koska hänen työ s uhteensa oli jatkunut 1.7.1962 jä l keen. Elä

kelaitos ja eläkelautakunta, jonka päätä s sai lainvoiman, olivat hylänneet 
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eläkehakemuksen. Vakuutusoikeus katsoi, ettei ollut syytä suostua hänen 

hakemukseensa, jossa hän vaati, että eläkelautakunnan päätös purettaisiin. 

TEL:n tultua voimaan jouduttiin ottamaan kanta mm. kysymykseen, onko 

eläkeoikeutta henkilöllä, jonka työsuhde muutoin täytti lain piiriin kuulumi

sen ehdot, mutta joka oli saavuttanut laissa säädetyn eläkeiän 65 vuotta en

nen 1. 7. 1962. Toisin kuin LEL:n suhteen on asianlaita, TEL ei sisällä ni-

menomaista säännöstä mainitusta seikasta. Kysymystä ratkaistaessa on 

tämän vuoksi noudatettava yleisiä tulkintasääntöjä, joiden mukaan vanhuus

eläkkeeseen oikeuttavana eläketapahtumana ei voida pitää sellaista seikkaa, 

joka on sattunut ennen lain voimaantuloa. Näin ollen päädyttiin siihen tur 

lokseen, ettei työntekijällä, joka on täyttänyt 65 vuotta ennen TEL:n voi

maantuloa, ole oikeutta eläketurvaan. Tätä tulkintaa voidaan perustella 

myös TEL 1 §:n 2 momentin siiännöksellä, jonka on katsottava olevan il-

maus yleisestä periaatteesta. 

kannan vahvistamista. 

Vakuutusoikeuden päätös merkitsee tämän 

Puheena oleva tapaus sisältää myös kysymyksen, onko asiaa arvosteltava 

toisin, jos työsuhde on jatkunut lain voimaantulon jälkeen. TEL 4 §:n 2 

momentin säännöksestä, jonka mukaan 65 vuotiaalla työntekijällä on oikeus 

saada vanhuuseläke edellyttäen, ettei hän ole enää tämän lain alaisessa 

työsuhteessa, voitaisiin näet tehdä se johtopäätös, että eläketapahtumana 

olisi pidettävä vasta työsuhteen päättymistä. Eläketurvakeskuksessa on 

katsottu, että vaatimus työsuhteen päättymisestä on vain lykkäävä ehto, 

jonka täytettyään työntekijä voi ryhtyä käyttämään hänelle jo aikaisemmin 

syntynyttä oikeutta eläkkeeseen, ja että eläketapahtuman siten muodostaa 

eläkeiän täyttäminen. Tämän kannan mukaan TEL:a ei ole sovellettava en

nen lain voimaantuloa 65 vuotta täyttäneeseen henkilöön, vaikka hänen työ

suhteensa olisi jatkunut sanotun ajankohdan jälkeen. Tähän tulokseen ovat 

päätyneet niin hyvin eläkelaitokset kuin eläkelautakuntakin ja nyt myös va~ 

kuutusoikeus. 

SP 
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ELOKUVA T YÖELÄKEJ ÄRJESTELMÄST Ä 

Työeläkejärjestelmän tuntemus on ajan mukana lisääntynyt ja sen toimintaa 

kohtaan alussa tunnettu mc,:mimutkaisuuden ja vaikeuden pelko hälvennyt. 

Lukuisat tiedustelut osoittavat kuitenkin, että tiedotustoimintaa on perus

asioissakin syytä jatkaa ja kaikin keinoin tehostaa. Tässä tarkoituksessa 

Eläketurvake skuksen hallitus päätti valmistuttaa lyhytelokuvan, joka ha

vainnollisesti esittäisi järjestelmän pääpiirteet. Asiaa hoitamaan hallitus 

asetti kolmimiehisen työryhmän. Sen puheenjohtaja oli Eläketurvake skuk

se sta ja jäsenet työmarkkinajärjestöistä. Valmistajaksi valittiin Fennada

Filmi Oy. Kaunis kesä suosi kuvaustehtävää, ja kaikki sujui odotetulla ta:-

valla. Ensiesitys kutsuvieraille voitiin pitää syyskuun 14 päivänä. Leh

temme ilmestymisen aikoihin elokuva lähtee täytekuvana kiertämään maa

ta kolmena kopiona. 

"Työ ja eläke" on värifilmi, jonka pituus on 302 metriä ja esitysaika siis 

noin 10 minuuttia. Siihen on tehty pieni juoni, mutta pääasiassa kuva sel

vittää työeläkelakie n piiriin kuulumista, ko. työsuhteita ja ammatteja sekä 

lakien suuria linjoja. Yksityiskohtiin ei ole voitu paljon puuttua, ja suuri 

tarkkuus olisi ollut turhaakin, koska lait luonnollisesti muuttuvat järjestel

mää kehitettäessä. Tällaisena kuva kelvannee tarkoitukseensa toivottavas

ti pitkät ajat . 

Elokuvateatterien merkitys on, lähinnä kai television ansiosta, supis.tunut, 

ja niiden yleisömäärät osoittanevat jatkuvaa laskua. Järjestöelämässä ja 

yksityisessä koulutustoiminnassa kaitafilmillä on kuitenkin edelleen taattu 

ja tärkeä asema. Kaitafilmikopioita on normaalifilmistä helppo valmistaa, 

ja kopiot tulevat tällä tavalla hyviä. Tällaista valistustehtävää silmällä p~

täen valmistajalta on tilattu 16 mm:n kopiota kuusi kappaletta, joista yksi 

tulee varustettavaksi ruotsinkielisellä äänityksellä . Niitä tullaan korvauk

setta lainaamaan mainittuun tiedotuskäyttöön. Tällä ta~alla filmi täyttää 

tehtävänsä paljon tehokkaammin kuin yksin alussa mainitulla teatterikier

roksella. 



5 

Eläketurvakeskus saattoi elokuvan valmistusvaiheessa ilolla todeta, että 

niin työnantajien kuin työntekijäin taholla suhtauduttiin kuvauksen tuotta

maan häiriöön ja vaivaan suurella ymmärtämyksellä ja annettiin auliisti 

aktiivista apua, olipa eräiden työpaikkojen näytelmällinen myötävaikutus 

kuvausryhmälle suorastaan yllätys. Kaikille hanketta tukeneille ja autta

neille, valmistajatoiminimelle ja sen ammattimiehille lausummekin tässä 

lämpimän kiitoksen. Mausta ei voi väitellä, ja moni seikka olisi varmasti 

voitu esittää toisinkin, mutta toivottavasti elokuva tällaisenakin täyttää sii

nä suhteessa tehtävänsä, että suuri yleisö sen katsottuaan entistä parem

min tietää, mistä työeläkejärjestelmässä on kysymys . 

ELÄKET APAHTUMAKORTIN TÄYTTÄMINEN 

Viime kesänä käyttöön otetun, Eläketurvake skuksen yleiskirjee s sä 9 /64 se

lostetun eläketapahtumakortin täyttämisessä on luonnollisesti alussa esiin

tynyt jonkin verran kirjavuutta. Erityisesti on mainittava ne tapaukset, 

joissa jokin ohjeiden mukainen tieto on jätetty kokonaan merkitsemättä . 

Eläketapahtumakortin saavuttua Eläketurvake skukselle tarkastetaan, että 

siihen on merkitty kaikki tapauksen edellyttämät tiedot. Sen sijaan ei tar

kasteta eikä yleensä ole mahdollistakaan tarkastaa, että annetut tiedot ovat 

oikeita . 

Kansaneläkelaitokselle toimitettavan ilmoituksen kiireellisyyden vuoksi tul

laan eläketapahtumakortin kaksoiskappale toimittamaan eteenpäin niissäkin 

tapauksissa, joissa jokin tieto kortista puuttuu. Korttiin tehdään merkintä, 

että se on puutteellinen ja sen vuoksi vain väliaikainen. Täydelliset tiedot 

sisältävä ilmoitus lähetetään heti kun se on eläkelaitoksesta saatu . 

Puutteellisesti täytetystä eläketapahtumakorti sta lähetetään tieto eläkelai

tokselle, jonka tulee toimittaa uusi täydellisin tiedoin varustettu kortti vii

pymättä Eläketurvake skukselle . Tämä ilmoitus laaditaan siten kuin yleis-
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kirjeen 9/64 sivulla 11 on esitetty, jolloin kortin kohtaan 82 merkitään 

V (= atkaisemmin ilmoitettu virheellinen tieto korjataan). Lisätieto mer

kitään siis varjostetulle alueelle varjostamattoman alueen jäädessä tyhjäk

si. Niissä tapauksissa, joissa asian kiireellisyyden ei katsota olevan es 

teenä, on mahdollista, että ainakin määrätynlaisen tiedon puuttue ssa alku

peräinen ilmoituskortti palautetaan eläkelaitokselle täydenne ttäväksi . 

Eläketurvakeskukseen on myös saapunut tiedusteluja siitä, miten eräät koh

dat on täytettävä. Epätietoisuutta on esiintynyt varsinkin seuraavie n kohtien 

suhteen (numerot viittaavat eläketapahtumakortin asianomaiseen ruutuun): 

62. Asia 

65. Myöntä
misperus -
te 

66. Työkyvyt 
tömyyden 
syy 

Jos ilmoitus koskee eläkkeen määrän muutosta, eläkkeen 

lakkauttamista tai sen päättymistä kuoleman johdosta, on 

kysymys aikaisemman päätökse n muutoksesta ja tähän koh

taan merkitään 2. 

Yle iskirjeessä olevien täyttämisohje iden mukaan tähän 

merkitään 1, jos " eläke on myönnetty soveltaen viimeiseen 

työsuhteeseen liittyvän e läketurvan e htoja11
• T ä mä on tar

koitettu puhtaan vapaakirjaeläkkeen myöntämisen vastakoh

daksi . Jos viimeinen työsuhde jätetään e läke ttä myönnet 

täessä huomioon ottamatta sen lyhye n ke stoajan tai rajoi 

tus säännöksen johdosta, mutta työkyvyttömyyseläke kuiten

kin myönne tään TEL 6 § :n 3 momenttia soveltaen, m e rki

tään tähän kohtaan 1; eläke on myönnetty soveltaen viimei 

seen tähän e läkkeeseen oikeuttavaan työsuhteeseen liitty

vän eläketurvan ehtoja . 

Työkyvyttömyyse läkehakemus on voitu hylätä esim. TEL:n 

ikärajoitusten takia tai muusta syystä, jonka toteamiseksi 

itse työkyvyttömyyden selvittäminen ei ole tarpeen. Jos 

sama henkilö myöhemmin tekee uuden e läkehakemuksen 

toiselle eläkelaitokselle tai jos toinen eläkelaitos joutuu 

hänen osaltaan harkitsemaan vastuunvalintaa, on tärkeätä 

tietää, minkä sairauden perusteella hän on aikaisemmin 



69. Muut 
eläkkeet 

71. Eläkkei
den yh
teensovi
tus 

73. Eläkkeen 
määrä 

Rekiste
röity li
säetu 
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hakenut työkyvyttömyyseläkettä. Sen vuoksi tämä kohta on 

täytettävä silloinkin, kun työkyvyttömyyseläkehakemus on . 
hylätty. Väitetyn työkyvyttömyyden syy ilmenee yleensä 

lääkärintodistuksesta. Jollei sellaista ole, sairaus voidaan 

yleensä ainakin suurin piirtein määritellä hakijan itsensä 

antamien tietojen perusteella. Niissä poikkeustapauksissa, 

joissa työkyvyttömyyden syy ei ilmene mistään asiakirjas 

ta ja joissa tätä kohtaa eläketapahtumakortissa ei voida 

täyttää, siitä on tehtävä merkintä huomautusruutuun (esim. 

11 Tk-syy ei ilmene asiakirjoista11
). 

Tässä kohdassa vastataan kysymykseen, käykö asiakirjois

ta ilmi, että eläkkeen hakija tai saaja .saa ko. muuta elä 

kettä. Jos vastaus on myönteinen, asianomaiseen kohtaan 

merkitään 1, mutta muussa tapauksessa, siis silloinkin 

kun asiakirjoista ei ilmene mitään, merkitään 0. 

Tähän kohtaan saattaa tulla merkittäväksi 1 (= työeläkettä 

on vähennetty yhteensovituksen johdosta) silloinkin, kun 

eläkkeen saaja ei saa kohdassa 69 tarkoitettuja muita eläk

keitä. Työeläke voi näet ylittää 60 % rajan jo yhdessä kan

saneläkettä vastaavan määrän kanssa. Tämän vuoksi koh

taa 71 ei saa jättää täyttämättä silloinkaan, kun kohdan 69 

kaikkiin sarakkeisiin on merkitty 0. 

Sen jälkeen kun lisäetujen rekisteröiminen on päässyt alka

maan ja saatu ajan tasalle, tähän merkitään vain sellaiset 

lisäedut, jotka tosiasiallisesti on rekisteröity Eläketurva

keskuksessa. Toistaiseksi on meneteltävä niin, että rekis

teröidyksi merkitään ne lisäedut, jotka tullaan ilmoitta

maan rekisteröitäviksi heti kun sellaisia ilmoituksia ryh

dytään ottamaan vastaan. 

Eläketapahtumakortit toivotaan täytettävän mikäli mahdollista kirjoitusko

netta käyttäen. 
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N UMEROTIETOJA TEL - JA L EL- JÄRJESTELMISTÄ . VUODELTA 1 963 

I 

A 

1. 

2. 

(f>e rustuvat e läke l aitoste n Elä keturva k e skukselle 

lähettämiin tilastoti e toihin) 

TEL- j a LEL - piiri 3 1. 12 . 63 

TEL 

Suur e mma t työnant aja t 

Eläkejärjes- Keskim . va-
Vakuutettuja kuutettujen Palkkasumma telyjä 

luku 

kpl kpl kpl mil j .mk/v 

Vakuutusyht iöt ( 9) 3 563 348 115 98 2 005 ,9 
Eläkekassat (6) 278 45 441 163 239,8 
Eläkesäätiöt (57) 69 58 997 855 405 ,8 

Kai kki (72) 3 910 452 553 116 2 651 ,5 

P i e nemmät t y önantaja t 

Eläkejärjes- Keskim . va-
Vakuutettuja kuu te t tuj en Palkkasumma telyjä 

l uku 

kpl kpl kpl milj .mk/v 

Vakuu tusyhtiöt 49 590 154 714 3 701 .3 
Eläkekassat 1 032 5 677 6 30 .9 
Eläkesääti öt 7 37 5 0.3 

Ka i kki 50 629 160 4 28 3 732.5 

Keskim . palkka 

mk/v 

5 762 

5 277 

6 878 

5 859 

Keskim. palkka 

mk/v 

4 533 

5 436 

8 100 

4 565 

Edellisten lisäksi oli p ä ätt yneistä työsuhteista muodostuneita vä h immäi s

turvan mukai seen v a nhuus e l ä kkee s een oikeutt a via v a paa kirjoj a n. 15 3 . 000. 
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3. Vähimmäisturvan parannukset 

Vakuutetuista oli 291 'sellaista, jotka työnantajana olivat sisällyttäneet it

sensä työntekijöilleen järjestämäänsä eläketurvaan tai joille työnantaja oli 

vapaaehtoisesti järjestänyt TEL- eläketurvan. Ale nnettu eläkeikä oli 

käytössä 21 työnantajan miestyöntekijöillä (385 henkilöllä) ja 235 työnanta

jan naistyöntekijöillä (5 737 henkilöllä). Lievin työkyvyttömyysmääritelmä 

oli käytössä 425 työnantajalla (25 550 työntekijää). Varsinainen lisäeläke 

vakuutus oli vuoden 1963 lopulla vasta alkuvaiheessaan. 

B LEL 

Vuonna 1963 suoritettiin vakuutusmaksuja a rviolta lähes 500 000 henkilön 

osalta. 

milj. mk. 

Palkkasumma, josta vakuutusmaksuja suoritettiin, oli n. 1 097 

Keskimäärin suoritettiin vakuutusmaksutilityksiä kuukaudessa 

n. 1 95 000 työntekijän osalta, joista naisia oli hieman yli 10 %. 

II Vuonna 1963 maksetut eläkkeet 

Vanhuus- Työkyv. Yhteensä Vanhuus- Työkyv. Yhteensä eläkkeet eläkkeet eläkkeet eläkkeet 

mk mk mk % % % 

Vakuutusyhtiöt 653 467 1 11 2 928 1 766 396 22 38 60 

Eläkekassat 62 142 84 947 147 089 2 3 5 

Eläkesäätiöt 210 47? 238 675 449 153 7 8 15 

Työeläkekassat 3 130 589 829 592 959 0 20 20 

Yhteensä 929 217 2 026 380 2 955 597 31 69 100 

Taulukon lukuihin sisältyy myös huoltoapulain mukaisen elatuksen valin

neiden työntekijäin e läkkeistä työnantajille maksettuja k e rtasuorituksia 

194 262 mk. 
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II I Vuoden 1963 aikana myönnetyt uudet e lä kkeet 

A TEL 

Lukumäärä Eläkkeet Keskim. eläke 

Miehet Naiset Yht . Mi ehet Naiset Yht . Miehet Naiset Yht . 

kpl kpl kpl mk/kk mk/kk rnk/kk mk/kk rnk/kk mk/kk 

Vanhuuseläkkeet 800 J18 1 118 78 055 17 640 95 695 97 ,57 55,47 85,59 

Työkyvyttömyyseläkkeet 1 228 601 1 829 1J8 259 37 866 176 125 112, 58 63,00 96,JO 

Kaikki 2 028 919 2 947 216 J14 55 506 271 820 106, 66 60,40 92,24 

B LEL 

Lukumäärä Eläkkeet Keskim . eläke 

Miehet Naiset Yht, Miehet Naiset Yht . Miehet Naiset Yht . 

kpl kpl kpl mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk 

Vanhuuseläkkeet 68 4 72 715 33 748 10 , 50 8,50 10,39 

Työkyvyttömyyseläkkeet 794 JO 824 59 329 1 259 60 588 74 '72 41, 97 73,53 

Kaikki 862 34 896 60 044 1 292 61 336 69,66 J8,00 68,46 

Edellisiin taulukoihin eivät sisälly huoltoapulain m .ukais e n e l atuksen valin

neet työntekijät, = 164 kpl. 

Eläkehakemuksia käsiteltiin kaikkiaan 5 031 kpl. Niistä hylättiin 889 kpl 

eli 18 %. Eläkkeide n yht eensovitus vaikutti pienentävästi e läkke e n suuruu

teen 400 tapauksessa eli noin kymmenessä prose ntissa myönnetyistä e läk-

keistä. Tässä yhte ydessä huomattakoon, että yhteensovitussäännöstöä on 

vuoden 1963 lopulla muutettu lievemmäksL 
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IV Eläkekanta 31. 12. 63 

A. Vanhuuseläkkee t 

Lukumäär ä Eläkekanta Keskim. el äke 

Miehet Nai set Yht . Miehet Naise t Yht. Miehe t Naiset Yht . 

kpl kpl kpl mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk 

Vakuutusyhtiöt 546 238 784 54 409 11 649 66 058 99,65 48,95 84, 26 

Eläkekassat 59 34 93 6 884 2 039 8 923 . 11 6, 68 59,97 95,95 
Eläkesäätiöt 232 47 279 22 408 2 877 25 285 96,59 61, 21 90,63 
Työeläkekassat 68 4 72 715 33 748 10,50 8,50 10,39 

Kaikki 905 323 1 228 84 416 16 598 101 014 93, 28 51, 39 82, 26 

B. Työkyvyttömyy s e läkkeet 

Lukumäärä Eläkekanta Keski m. eläke 

Miehet Naise t Yht. Miehet Naise t Yht. Miehet Naiset Yht . 

kpl kpl kpl mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk 

Vakuutusyhtiöt 816 389 1 205 91 464 22 021 113 485 112,09 56, 61 94, 18 
Eläkekassat 52 43 95 5 606 3 061 8 667 107, 81 71, 19 91, 23 

Eläkesäätiöt 219 78 297 27 413 5 910 33 323 125, 17 75 ,77 112, 20 

Työeläkekassat 751 30 781 56 030 1 260 57 290 74 , 61 42,00 73,35 

Kaikki 1 838 540 2 378 180 513 32 252 212 765 98, 21 59,73 89,47 

Ede llisiin t a ulukoihin eivät sisälly Eläketurvakeskukse n myöntäm ät 9 van

huuseläkettä ja 20 työkyvyttömyyse l äkettä . 
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V V a kuutusmaksutulot ja r a h astot 1963 l a ki sääteisten e läkkeiden osa lta 

Maksutulo 1963 
Vakuutusmaksurahasto 

Varsinainen Siirrot Yhteensä eläkevastuu 31 .12 .63 
maksu tulo 

milj .mk milj ,mk milj .mk milj .mk 

Vakuutusyhtiöt 125.6 20 .0 145 .6 203.6 

Eläkekassat 15 .4 6,5 21 .9 25.2 

Eläkesääti öt 7 . 4 23.3 30 ,7 43 ,2 

Työeläkekassat 49 . 3 - 49 . 3 67 ,3 

Yhteensä 197 .7 49 ,8 247 .5 339 ,3 

Sarakkeeseen " s iirrot" s isä ltyy uusille e l ä kesää tiöille luovutettu p eruspää 

oma s e kä e ntiste n e l ä k e jär j e ste l y j e n varoista l aki säät eisten eläkk e iden 

osalle suoritetut s iirrot . T a ulukon luvut perustuvat ositta in Elä k eturva 

keskuk sessa tehtyihin arvioih in, koska kaikk i e l ä k e l a itoks e t e ivät vielä 

3 1.1 2. 1963 t e hneet tilinpäätöst ä j a koska e i myöskään kaikissa e l ä k e laitok

sis sa s uorite ttu vakuutuste knillisiä l a skelmia. 

Eläkesäätiöide n vastuuvajau s oli kaikki aan 2 . 3 milj. mk e li n. 5 % niide n 

e läkevastuu s t a. 

A Mu 

LEL-VAKUUTUSMAKSUISTA 

LEL:n piiriin kuuluvilla a loilla toimivat työnant a jat suorittavat nykyisin 

vakuutusmaksuina 4. 5 % kaikkie n niide n työntekijö ide n sä p a lkoista , joita h e 

e i vät ole vakuuttaneet TEL:n mukaan . V akuutusmaksuja tul ee tällöin suo

ritetuksi sella iste nkin p a lkkoj e n osa lta , j o t ka e ivä t a ihe uta L EL:n mukaist a 

1 

1 

1 

1 

1 

f 
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eläkeoikeutta. Näitä ovat ali- ja yli - ikäisille maksetut palkat sekä niiden 

työntekijöiden palkat, joiden kokonaisansiot LEL-töis sä eivät kalenteri vuo-. 
den aikana kohoa eläkeoikeuden rajana olevaan 800 mk:n määrään. Työelä -

kekassojen keskustoimistossa ja Eläketurvakeskuksessa tehtyjen tut kimus 

ten perusteella on nyt voitu laatia arvio siitä, kuinka suurta osaa kaikista 

LEL - vakuutusmaksuista nämä eläkeoikeutta aiheuttamattomat maksut mer -

kitsevät . 

Ali - ja yli-ikäi sten osalta arvio perustuu T yöeläkekassojen keskustoimis

ton suorittamaan otantatutkimukseen näiden ryhmi en LEL-tilitysten pohjana 

olevista ansioista ajalta 1. 9 . 62 - 31. 8. 63. Ikänsä puolesta LEL:n p iirii n 

kuuluvi en, mutta alle 800 mk vuodessa ansaitsevien osuus taas on arvioitu 

Eläketurvakeskuksen viime keväänä työntekijärekisteristä teettämän tieto

koneaj on tulosten perusteella. Tässä ajossa jaoteltiin ne työntekijät, joi lle 

oli rekisteröity LEL-ansioita ajalta 9. 62 - 8. 63, hei dän tuona aikana saa

vuttamansa kokonaisansion suuruuden mukaisiin luokkiin ja laskettii n an

sioiden yhteismäärät kussakin luokassa. A limpien l uokkien rajoina olivat 

300 mk j a 800 mk. Yhdistämällä näiden tutkimusten tulokset saadaan seu

raava arvio: 

LEL-vakuutusmaksut ajalta 9. 62 - 8 . 63 

M ilj. mk % 

LEL - maksuja yhteensä 46 . 86 100 . 00 

Näistä 

ali - i kä i sten osuus 2. 36 5.04 

yli-ikäisten osuus 0.29 0 . 62 

niiden 1897- 1 945 syntyneiden osuus, 
joiden ansiot alle 300 mk 0.72 1. 54 

niiden 1897-1945 syntyneiden osuus, 
joiden ansiot 300-800 mk 2.25 4 . 80 

ali- ja yli - ikäisten sekä a lle 800 mk 
ansainneiden maksut yhteensä 5 . 62 12. 00 
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Eläkeoikeutta aiheuttamattomat maksut merkitsevät siis arvion mukaan 

noin 12 % kaikista LEL-vakuutusmaksuista. Arvion luotettavuutta tarkas

teltaessa voidaan sanoa, että ali- ja yli-ikäisten osalta sitä voitaneen pitää 

varsin luotettavana, mutta alle 800 mk ansainneiden osuus on luultavasti 

todellisuudessa hieman pienempi kuin arvion mukaan. Tämä johtuu rekiste

rissä olevista ns. kaksoisrekorditapauksista, jois sa samaa työntekijää kos

kevat tilitykset on erilaisina ilmoitettujen henkilötietojen takia rekisteröity 

ikäänkuin ne koskisivat eri henkilöitä. Näissä tapauksissa ovat todellisuu

dessa yli 800 mk ansainneen henkilön ansiot saattaneet osittain tai koko

naankin siirtyä a lle 800 mk ansainneiden ryhmään. Sitä, kuinka suuri näi

den tapausten vaikutus edellä esitettyyn arvioon on, ei toistaiseksi ole voi

tu selvittää . 

MA 

TYÖKYVYTTÖMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINNASTA 

Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta on kuluvana vuonna syyskuun alkuun 

mennessä kokoontunut 17 kertaa ja käsitellyt tänä aikana 32 työkyvyttö

myyseläketapausta. Viimeaikaisista lausunnoista mainittakoon seuraava: 

Vuonna 1943 syntynyt eläkkeen hakija oli ollut 1 7. 7 . 1963 saakka TEL:n pii

riin kuuluvassa työsuhteessa, jonka hän oli joutunut lopettamaan sairastut

tuaan keuhkotuberkuloosiin. Hakija oli ollut sairautensa vuoksi hoidettava

na parantolassa 24. 7. 196 3 - 10. 1 . 1964 välisen ajan. Viimeksi mainittuna 

ajankohtana hänet oli siirretty parantolassaoloajan lopulla ilmenneen poik

keavan mielentilansa vuoksi mielisairaalaan, jossa hän on ollut hoidettava

na edelleen diagnoosin ollessa jakomielitaudin kaltainen mielisairaus. Pa

rantolasta annettuj en lääkärintodistusten mukaan oli potilaan tuberkuloosin 

todettu rauhoittuneen jo siirron tapahtuessa. Hakijalle oli myönnetty kan

saneläke tube r kuloa s in takia 1 . 9. 1963 - 31. 8. 1 964 väliseksi ajaksi. 

' 

1 
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Neuvottelukunta päätti lausuntonaan ilmoittaa, että hakijan oli katsottava 

tulleen työkyvyttömäksi työsuhteensa kestäessä alkaneen sairauden johdos

ta, minkä vuoksi hänelle olisi myönnettävä työkyvyttömyyseläke TEL 6 §:n 

3 momentin säännöksiä soveltaen. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Vä

hemmistö oli sitä mieltä, ettei hakijalle voitaisi myöntää e läkettä hänen 

myöhemmän sairautensa perusteella, koska se ei ollut alkanut työsuhteen 

kestäessä. Kun hakija ei alle 23 - vuotiaana ollut tämän sairauden aiheutta

man työkyvyttömyyden johdosta oikeutettu edes vapaakirjaeläkkeeseen, eri 

mieltä olleet jäsenet katsoivat, että hänelle olisi myönnettävä työkyvyttö

myyseläke keuhkotuberkuloosin perusteella vain niin pitkäksi ajaksi kuin 

tämän sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden todettaisiin kestäneen. 

Jo vanhastaan on vapaaehtoisessa eläkevakuutukse s sa lähdetty siitä, että 

vakuutus tarjoaa vakuutetulle työkyvyttömyyden varalta tietyn turvan, joka 

pysyy voimassa myös vakuutetun saadessa e läkettä . Näin ollen eläkkeen 

saamisen aikana tapahtuneen työkyvyttömyyden syyn muuttumisen ei ole 

katsottu vaikuttavan e l äkeoikeuteen. Kyseisessä tapauksessa neuvotte lu

kunnan enemmistö perustaa käsityksensä siihen, että myös TEL: s sa on 

omaksuttu vastaava periaate. TEL 4 § :n 3 momentissa on nimittäin mää

rätty, millä edellytyksillä työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyselä

kettä. Sama momentti sisältää myös säännöksen siitä, missä tapauksessa 

eläke voidaan lakkauttaa. Lainkohdan nimenornaisen sanamuodon mukaan 

se voi tapahtua vain eläkkeensaajan työkyvyn palauduttua . TEL: s sa sen pa

remmin kuin y l eisissä vakuutusehdoissa, joita kysymyksessä olevassa ta

pauksessa on myös noudatettava, ei ole määräyksiä sen tapauksen varalta, 

että työkyvyttömyyden syy muuttuu työntekijän ollessa eläkkeellä . Näin ol

len työntekijä on oikeutettu TEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen 

niin kauan kuin hänen työkyvyttömyytensä jatkuu. Neuvottelukunnan enem 

mistö on tämän vuoksi kyseisessä tapauksessa katsonut asiaan vaikuttamat

tomaksi sen, että eläkkeen hakijan työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä 

oli ollut toinen sairaus, josta toivuttuaan hänen työkyvyttömyytensä oli jat

kunut toisen sairauden takia. Käsityskanta edellyttää kuitenkin, että työn

tekijälle on syntynyt oikeus eläkkeeseen aikaisemman sairautensa perus-



teella. 

Vähemmistöön jääneiden jäsenten mielipiteen mukaan olisi tapausta arvos

teltaessa ratkaisevana pidettävä TEL 6 §:n 3 momentin säännöstä tulevasta 

palvelusajasta. Lainkohdan mukaan työntekijä on oikeutettu lukemaan pal

velusaikana hyväkseen ajan työsuhteen päättymisestä eläkeikään edellyttäen, 

että työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva sairaus on saatu työsuhteen 

kestäessä. Kysymyksessä oleva käsitys lähtee siitä, että mainittu säännös 

sisältää määräyksen myös sen tapauksen varalta, jossa työkyvyttömyyden 

syy eläkkeellä ollessa vaihtuu. Työkyvyttömyyden syynä olevan sairauden 

muututtua eläkeoikeuden jatkuminen olisi siis ratkaistava itsenäisesti kiin

nittämättä huomiota siihen, että työntekijä on jo työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Tämä mielipide edellyttää, että TEL 6 § sisältäisi myös eläkeoikeutta kos

kevia säännöksiä, jotka olisivat jopa 4 § :n säännöksiin verrattuna ensisi

jaisia, eikä olisi, kuten enemmistön taholta huomautettiin, vain teknillinen, 

eläkkeen laskemista koskeva säännös. 

SP 

ELÄKELAITOSTEN YHTEISESTI KUSTANNETTAVIEN ELÄKKEIDEN 

TASAUS VUODELTA 1963 

(TEL 12 § :n 1 mom: n 4-kohta) 

Yhteisesti kustannettavat eläkkeet vuodelta 1963 

Vuonna 1963 oli TEL- ja LEL-eläkelaitosten maksamien työeläkkeiden 

määrä yhteensä 2. 955. 597 mk. Niistä kustannettiin yhteisesti ennen 1. 7. 12 

syntyneiden TEL-vähimmäisturvan mukaiset vanhuuseläkkeet 926. 086, 54 

mk ja lisäksi työkyvyttömyyseläkkeitä 41. 301, 79 mk eli tasauksen alaiset 

eläkkeet olivat noin kolmannes kaikista maksetuista eläkkeistä. Työkyvyt-
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tömyyseläkkeistä kusta nnettiin yhteisesti pelkästään vapaakir joihin perus

tuvat eläkkeet j a muiden työkyvyttömyy seläkkeiden indeks ikorotukset. Yh

teisesti kustannettavia työnantajavdkuutuksen ja lisäeläkevakuutuksen mu

kaisia eläkkeitä e i vuonna 1963 ollut . 

Eläkelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettaviin eläkkeisiin 

Yhte isesti kustannettavat vanhuuseläkkee t olivat n , 0,49 % TEL-vähimmäis

turvaa vastaa vasta maksutulosta j a yhteise sti kus tanne ttavat työkyvyttö

myyseläkkeet vastaavasti n , 0,017 % kokonaismaksutul osta . Mainitut pro 

senttiluvut määräävä t näin ollen kunkin e l äkel aitoksen tasausosuudet. 

Näistä määristä vähenne tään ne tasattavat eläkkeet, jotka e l äkel aitos jo on 

e l äkkeinä suorittanut. Mikäli eläkelaitokse n jo maksama määrä on e läke

l aitoksell e laskettua tasausosuutta suurempi, on e läkelaitoksella e rotuksen 

suuruinen saatava tasauksesta , 

E läketurvakeskuk sen suorittama tasaus johti 12 e läke laitoks e n osalta saa

tavaan j a 65 e l äke l aitoksen osalta lisä suo ritukseen Tasaus suorituste n j a 

-saatavien yhteismäärät oliva t kumpikin 271 5 19 mk. 

A Mu 

MIELIPIDETUTKIMUKSEN TULOKSIA ; 

MITÄ TYÖELÄKELAEIST A TIEDETÄÄN 

Tämän lehde n viime nume rossa selostettiin työeläkejär jestelmää koskevan 

mie lipide tutkimuksen e nsimmä i siä tuloksia, jotka koskivat informaatiota j a 

sen läpimenoa , Kysel ylomakkeen useiden seuraavien kysymysten tarkoi

tuksena oli kartoittaa yksityiskohtaisemmin tietoja työeläkejärjestelmästä . 

Seuraavassa selostetaan tämän analyys1vaiheen tuloksia . 

Viime numerossa jo esitettiin vastausjakautumat kysymykseen 1, jossa ti e -
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dusteltiin ovatko vastaajat kuulleet tai lukeneet työeläkelaeista. Täl-

löin h avaittiin, että n. 68 % ka.ikista on oman ilmoituksensa mukaan tie -

toisia lakien olemassaolosta. Juuri näiltä vastaajilta kysyttiin seuraa-

vat eläkelakien tuntemusta mittaavat kysymykset, joiden perusteella voi-

daan kehitellä kuvaa tiedon tasosta. Kun tuloksia jäljempänä tarkastel-

laan, on siis otettava huomioon, että tarkastelun ulkopuolelle on jo jää

nyt n. 32 % kaikista vastaajista, jotka eivät olleet tietoisia edes lakien 

olemassaolosta. 

Eläkelaeista tietoisten tiedon tason mittaus tapahtui siten, että eräät ke s 

keiset eläkelakien tuntemusta mittaavat kysymykset yhdistettiin yhdeksi 

kokonaisuudeksi laatimalla erityinen mitta-asteikko . Asteikko rakennet-

tiin ns. summa-asteikon tapaan, valitsemalla 8 työeläkejärjestelmän eri 

puolia koskettelevaa kysymystä ja antamalla kunkin kysymyksen kohdalla 

täysin oikeasta vastauksesta 2, osittain oikeasta vastauksesta 1 ja täy

sin väärästä vastauksesta O pistettä sekä laskemalla lopuksi pisteet yh

teen. 

Arvosteluun mukaan otetut kysymykset ja niiden a iheet olivat seuraavat: 

Kysymys 6 A: TEL:n takaamat etuudet 

11 6 B: LEL:n 11 11 

11 7 palvelusaikaa koskevat rajoitukset 
11 8 lakien piiriin kuulumisen alaikäraja 
11 9 vanhuuseläkeikä 

11 10 eläkkeiden suuruuteen vaikuttavat seikat 
11 11 eläkeoikeuden koskemattomuus 
11 13 eläkkeiden rahoitus 

Kukin vastaaja tuli saamaan kokonaispistemääräkseen jonkin määrän välil 

lä O - 16 pistettä. Käsittelyä varten luokkien lukumäärää kuitenkin supis

tettiin niin, e ttä lopullinen tiedon tason asteikko saatiin kolmiluokkaiseksi. 

Samalla kontrolloitiin myös asteikon pätevyyttä ns. osatehtäväanalyysin 
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avulla. Seuraa vassa esitetään vastaajien jakaantuminen asteikon e ri luok

kiin. 

Taulukko 1. Työe läke lake ja koskevan tiedon taso. Vastaajat % työ eläke -

l aeista tietoisten koko lukumäärästä kussakin alaryhmässä . 

(Suluissa luvut, joista %: t on l askettu.) 

1 
'rEL T LEL Työr:- i Ul kopuob set Kai kki 

antaj at I 
Pisteitä 

M N yht . yh7 M N yht . yht . 

1 
1 

0 - 5 
(Huono tieto) 

3.3 53 39 20 4~ 59 53 46 

6 - 10 53 44 50 65 5i 33 41 46 
(Keskinker tainen t i eto) 

11 - 16 14 3 ·; 1 
(Hyvä t ieto) 

:5 4 6 6 B 

1 
Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

(296) ( ' 46) ( 44 2) ( 40) ~ 6) (305) 1 
(521) (1 003) 

Taulukossa on yhdistetty TEL ja LEL ryhmät, sillä niiden välillä e i ollut 

eroja. Samoin on yhdistetty asutuskeskusten ja maaseudun ryhmät. Näi-

den välillä oli eroa vain työnantajien j a ulkopuolisten kohdalla; asutu skes 

kusten v ast aajien tiedot ovat kummassakin ryhmässä paremmat. Huomat 

takoon, että nämä j a seuraavatki n havainnot ryh mien välisistä eroista pe-
2 

rustuvat tilastollisiin testauksiin, jotka on t e hty ns , X -menetelm än avul-

la; j ohto p äätösten riski on 5 %, 

T a ulu kon 1 luvuista voidaan nähdä, että parh a impaan t i etol uokkaan sijoittuu 

vain 8 % kaikista vastaajista j a huonoimpaan yhteensä 4 6 % kaikista . Ryh

mien välillä on kuitenkin t ässä selviä eroj a siten, e ttä työ n a n tajien tiedot 

ova t parhaat ja lakien piiriin kuuluvien tiedot taas paremmat kuin ulkopuo-

listen. Lisäks i on miesten j a naisten välillä e r oja sekä l aki en piiriin kuu-

luvien että ulkopuolisten ryhmässä . 

ti e toja paremmat. 

M i e ste n ti e dot ovat s e l västi naisten 



Asteikkopistemä ärien perusteella e i voida suoraan pää tellä minkälaisista 

asioista· ti e d e tään minkäkin vE!rra n . Siksi onkin syytä t a rka ste lla t ä t ä hie 

man l ä h e mmi n . Huomion kohtee n a ova t seuraa v a ssa samat asia t , joide n 

p e ru s tee lla ti e don ta s on a stei kko l a adittiin. Yht e nä mitta na e ri kohti e n 

suhteelli s e s t a tunte mukse sta v oitane en pitää sitä , kuinka p a l j o n kuhunkin 

kysymyks e e n on a nne ttu t ä ysin o i keita vasta uk s i a, j a asettaa kysym y k set 

j ä r j estyks een t ä m ä n muka is e sti (t a u l u kko 2) . 

T a ulu kko 2 . T ied ot t yöel äke jä r je ste lmä n e ri kohd i sta . K unki n kysym y k sen 

kohda lla täysin oikean vast a uksen a ntane e t % t yöeläke l aei s t a 

tie toist e n kok o lukumäär ä stä . 

Kysymys Kysymyksen aihe 
Täysin oikeita 

n :o vastauksia % 

11 A TEL :n mukaisen eläkeoikeud.en koskemattomuus 74 

11 B LEL :n mukaisen eläkeoikeuden koskemattomuus 57 

9 Vanhuuseläkeikä 52 

7 B Palvelusaikavaatimus LEL :n phriin tulemiseksi 43 

1J Eläkkeiden rahoitus 40 

8 Lakien piiriin kuulumisen alaikäraj a 34 

7 A Palvelusai kavaatimus TEL:n piiriin tulemiseksi JO 

10 Eläkkeiden suuruuteen vaikut tavat seikat 20 

6 A TEL :n takaamat e,du t 10 

6 B LEL:n takaamat edut 6 
-

Ku i nk a käy työnt e kijä n j o a n saitsem an TEL:n m ukai sen e l ä k eoikeude n , j os 

hä n v a ihtaa työpaikkaa? Entä L E L : n mukai sen oike u d e n? N ä i n k uul uivat 

k aksio s a i sen k ysymyksen 1 1 A - j a B kohda t , j o ihi n a nne tti in t ä ysi n o i k e ita 

vast auk s i a vast a avasti 74 j a 5 7 % kaikis t a. T yöe l ä k e jä rj es t e lmässä t o t e u 

t etu n ns. kosk e m a t tom uusp e riaat teen sisältö on s ii s o m a k suttu e m . koh dis 

t a p a rha ite n . Se lla ine n e hkä h e lposti o m a k s uttavi ssa o l eva tieto kuin v a n

huuse l ä k e ikä tie d etään m yös j ok seenki n hyvi n . Toi saalta t a as o n täysin o i -
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kean vastauksen antaminen niinkin keskeiseen kohtaan kuin lakien takaa mat 

etuudet ollut harvinaista. Niinikään on vaikeuksia tuottanut e sim. eläkke i -

den suuruuteen vaikuttavien seikkojen oikea luettelointi. Lienee miel en-

kiintoista selvitellä vielä yksityiskohtaisemmin eri kysymyksiin annettuja 

vastauksia. 

Kysymyksessä 6 A pyydettiin vastaajia nimeämään työntekijäin eläkel ain 

(TEL:n) lain piiriin kuuluville takaamat etuudet . (Vastaajille näytettiin luet

telo, jossa oli mainittu 9 eri etuutta, ja näistä heidän tuli nime tä TEL:n 

mukaiset etuudet.) Koska sama vastaaja saattoi mainita useita eri vaih to 

e htoja, laadittiin vastausten perusteella myös taulukossa 3 esitetty lyhen 

netty luokittelu. 

Taulukko 3 . Mitä etuja TEL takaa. Vastaajat % työeläke lae ista tietoisten 

koko lukumäärästä kussaki n a l aryhmässä . 

TEL LEL Työn- Ul kopuoliset Kaikki ant. 
Maini t see TEL :stä 

M N yht . yht . yht . as . 
kesk . maas. yht. yht . 

Vain vanhuuseläke 11 8 10 10 8 11 9 10 10 

Vain työkyvytt ömyysel äke 10 4 8 17 12 5 12 9 9 

Vanhuus- + työkyv .eläke 17 11 14 11 15 11 4 7 10 

Vanhuuseläke+ väär ä vast . 15 26 20 9 10 16 6 10 13 

Työkyv .eläke + väär ä vas t. 11 11 11 7 25 11 17 14 13 

Vanhuus- + työkyv. el äke + väär ä vast . 18 20 18 15 15 18 8 12 15 

Vain vääriä vastausvaihtoehtoj a 8 13 10 13 5 12 20 17 14 

Ei osaa sanoa 10 7 9 18 10 16 24 21 16 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Täysin oikean vastauksen (vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke) antaneita on 

vain n . 10 % kaiki sta. Ryhmien välillä on vastauksissa kuitenkin jonkin 

verran eroj a, kuten taulukosta nähdään. Alaryhmien kohdalla näkyvät täs 

säkin ne erot, jotka ovat usein e siintyviä tietoja koskevi ssa kysymyksissä: 

u l kopuolisilla on asioista heikoin käsitys, miesten tiedot ovat naisten tieto-



ja paremmat, ja asutuskeskuksissa asuvat ovat parempitie toisia kuin m aa -

s eutulai s et erityisesti ulkopuolisten ryhmässä . 

Suuri osa vastaajista on kyllä maininnut joko vanhuus- tai työkyvyttömyys

eläkkeen tai kummankin, mutta täysin oikeat vaihtoehdot on valittu " pareit

tain" oikein vain harvoissa tapauksissa. Sen sijaan on usein mainittu joko 

vain vanhuuseläke tai vain työkyvyttömyyseläke tai - mikä on vielä taval

lisempaa - on tuotu esiin niiden lisäksi myös muita, työeläkelakeihin kuu

lumattomia etuuksia. Täysin vääriä ja ei osaa sanoa vastauksia on lisäksi 

yhteensä 30 % kaikista. 

Koska melkoisen moni vastaaja on sekoittanut TEL:n takaamat etuudet eri

laisiin muihin e tu uksiin, voidaan kysyä mitä olivat nämä väärät vaihtoeh

dot. Vastaajille e sitetyssä luettelossa olivat perhe-eläke, hautausavustus, 

sairauskorvaus, tapaturmakorva us, työttömyysavustus, huoltoavustus ja 

kansaneläke. Näistä tarjottiin joka ryhmässä selvästi eniten sairauskor

vausta - liekö sitten sairausvakuutus ollut näiden ihmisten mielissä vai 

onko itse asiassa tarkoitettu työkyvyttömyyseläkettä ja sekoitettu vain ni

mitykset . Muita vääriä etuuksia mainittiin jokseenkin tasaisesti kaikkia 

lukuunottamatta huoltoavustusta ja h autausavustusta, jotka esiintyvät vain 

hyvin harvoissa vastauksissa. 

Tutkittaessa käsityksiä LEL:n takaamista etuuksista (kysymys 6 B) h avait

tiin vastausten olevan samansuuntaisia kuin TEL:n etuuksien kohdalla . 

Täysin vääriä vastauksia ja "ei osaa sanoa" tapauksia oli vain vielä enem

män - jälkimmäisiä jopa noin kaksi kertaa niin paljon kuin TEL:stä kysyt

täessä . 

Työeläkkeen suuruuteen v a ikuttavien seikkojen täysin oikea nimeäminen 

tuotti niinikään vaikeuksia. Seuraavassa taulukossa e sitetään saadut vas

tausjakautumat kysymykseen 10, jossa vastaajia pyydettiin h e ille esitetys

tä erilaisia vaihtoehtoja sisältävästä luettelosta mainitsemaan työeläkkei

den suuruuteen vaikuttavat tekijät. 

1' 
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Taulukko 4. Eläkkeiden suuruuteen vaikuttavat seikat. Vastaajat% työelä

kelaeista tietoisten koko lukumäärästä kussakin alaryhmässä . 

TEL LEL Työn- Ulko- Kaikki antajat puoliset 
Vastaajan mainitsemat vaihtoehdo t 

yht. yht. yht. yht . yht . 

Vain ansaitun palkan suuruus 16 32 18 17 18 

Vain palvelusvuosien lukumäärä 11 8 0 10 10 

Vain palkka+ palvelusvuodet 26 12 JO 17 20 

Palkka + väär ä vast . 7 9 18 11 10 

Palvelusvuodet + väärä vast. 3 0 2 5 4 

Palkka+ palvelusvuodet + väärä vast. 18 18 15 13 15 

Vain vääriä vastauksia 14 12 10 19 16 

Ei osaa sanoa 5 9 7 8 7 

Yh teensä (%) 100 100 100 100 100 

Useimmat vastaajat ovat tässäkin kyllä maininneet jommankumman oikean 

tekijän (palkka + palvelusvuodet), mutta vain 20 % kaikista on maininnut ne 

pareittain eli täysin oike in. Kummankin tekijän oikein maininneet ovat 

usein hairahtuneet tuomaan esiin myös asiaankuulumattomia tekijöitä . 

Näistä tarjottiin eniten vaihtoehtoja "tulot ja omaisuus e läkeaikana" ja 

"perhesuhteet", jotka on ilmeisesti opittu kansaneläkkeistä . 

Kysymyksen 7 A-kohdassa tiedusteltiin sitä, kuinka kauan työnte kijän tulee 

vastaajan käsityksen mukaan olla saman työnantajan palveluksessa tullak

seen TEL:n piiriin. Kysymyksen 7 B - kohdassa taas kysyttiin samaa asiaa 

LEL:n suhteen. Vastaajille annettiin nytkin oikeita ja vääriä vaihtoehtoja 

sisältävä luettelo, josta heitä pyydettiin valitsemaan käsityksensä mukainen 

vaihtoehto. 

A-kohdassa antoi täysin oikean vastauksen (6 kk) yhteensä 30 % kaikista. 

Väärinä vastauksina esiintyivät tavallisimmin vaihtoehdot "kuuluu heti lain 

piiriin'' (20 % kaikista) ja "oltava samalla työnantajalla 12 kk" (12 % kaikis

ta). Vastausta ei osannut antaa 18 % kaikista. 
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B-kohdassa oli 43 % vastaa ji s ta tiennyt täysin oikein, että työntekijä kuuluu 

LEL:n alä.isuuteen heti a stuessp.an työnantajan palvelukseen. Väärin vas

tanneet tarjosivat useimmiten 1 kk:n tai 6 kk:n rajaa tai eivät osanneet l a in

kaan vastata tähän kohtaan. 

" Mikä on lakien piiriin kuulumisen alaikäraja; mistä ikävuodesta lähtien 

vakuutetulla on mahdollisuus saada työkyvyttömyyseläkettä? 11
• Näin kuului 

kysymyksen 8 tarkka sanamuoto. T äysin oikean vastauksen ( 18 v.) mainitsi 

34 % kaikista, minkä lisäksi sai e niten kannatusta 16 vuoden ikä r a j a j a sen 

jälkee n 21 vuotta. Lisä ksi annettiin h a javastauksina joukko muita kin lukuja. 

Kysymyksessä 9 taas pyydettiin vastaajia nimeäm ään joukosta erilaisia 

ikävuosia se, minkä ikä isenä työntekijä a lkaa saada työeläkelakien mukais

ta vanhuuseläkettä. Oikean ikärajan (65 v.) tie si tässä jo yli puole t vastaa

jista. Vää ristä vaihtoehdoista m a inittiin tavallisimmin 65 v uotta a lhais em

mat i ä t, kuten 63 ja 60 vuotta. 

Vastaajien tietoa työelä kkeide n rahoituksesta tiedusteltiin kysymyksessä 13 

kysymällä, kuka t a i k e tkä maksavat kustannukset. Merkittävää oli havaita, 

että vaikka n . 75 % vastaajista mainitsi tässä työnantajan, niin heistä noin 

puolet nimesi lisäksi työntekijät tai valtion kustannusten maksajiksi. Mui

n a vaihtoehtoina olleet Kansane läkelaitoksen ja kunnat mainitsi vain hyvin 

harva vastaaja. 

Ede llä on luotu pohjakuvaa tutkimuksen yhtenä aiheena olevasta työeläkela

kien tuntemuksesta. Vi e lä on kuitenkin käsitte l e m ä ttä joukko samaan 

asiaan liittyviä mielenkiintoisia kysymyksiä. 

Tutkimuksen muita pääaiheita ovat mm. selvitykset joide nkin asennekysy

mysten kohdalla j a e rila isten tutkittavien tekijöiden välisten suhte iden ku

vaaminen. 

Saatuja tuloksia esitetään jälleen l e hden seuraavassa numerossa . 

SF 
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MUUALLA TUTKITTUA 

Eläkeläisi ä koskeva tutkimus Ruotsissa 

Ruotsin kansaneläkeläisten valtakunnallinen järjestö on yhde ssä ruotsalai 

sen mielipidetutkimuslaitoksen kanssa suorittanut tutkimuksen, jossa on 

mm . pyritty selvittämään eläkeläisten ja pian eläkkeelle siirtyvien asunto

oloja sekä niitä eläkkeeseen liittyviä etuja, joita eläkeläiset itse pitäisivät 

toivottavina. 

Tutkimus käsitti koko maan ja perustui 698 haastatteluun. Haastate lluista 

(ikä 60 - 80 vuotta) oli 32 % eläkeläisiä, joilla ei ollut muita tuloja kuin elä

ke, ja 68 % pian eläkkeelle siirtyviä sekä eläkeläisiä, joilla oli muita tulo

ja . Huomattakoon, että tuloksia esittäessään ovat tutkijat sisällyttäneet 

ryhmään II eläkeläiset" vain ne eläkkeensaajat, joilla ei ole muita tuloja . 

Tutkittaessa ensinnäkin asunto-olosuhteita saatiin taulukossa 1 esitetty 

asuntotyyppien jakaantuma. 

Taulukko 1. Asuintapa 

Haastatellui sta% 

Eläke- Suuret Muut Maa-Yh t . l äiset Muut kau- t aaja- seut u Miehet Naiset 
pungi t mat 

Oma talo 44 J5 50 7 4J 84 45 44 

Osakehuonei sto 6 5 6 12 5 - 6 6 

Vuokrattu tal o J 1 J - 4 5 4 2 

Vuokr ahuoneisto J9 44 J7 76 JJ 10 J5 42 

Vuokra-asunto e l äkeläiskodissa J 8 1 ? 7 - 5 2 

Asuu vanhainkodissa 1 2 - - 2 - 2 -
Asuu muulla tavoin 4 5 J J 6 1 3 4 

Yh teensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Maas e udulla yleisin asumi smuoto on oma talo, kaupungissa vuokrahuoneis -

to. Taulukosta huomataa n, että vain eläkkeen varassa e lävillä vuokrahuo

neistojen osuus on jonkin v e rra~ suurempi ja omien talojen osuus pienempi 

kuin muilla. Tutkimus selostuksesta e i kuitenkaan ilme n e , onko 1 1eläke läi s 

ten" joukossa enemmän kaupunkilaisia kuin 11 muiden" . 

Ruotsissa on myös k e skuste ltu siitä, millä parannuksilla saavutettaisiin 

e läkeläist e n kannal ta suurin hyöty . Eläkelä isten valtakunnallinen järjestö 

on korosta nut s i tä, e ttä e läke ttä itsessään on korotettava ja e ttä se on pi 

dettävä niin puhtaana kuin m a hdollista. Vain asuntokysymyksessä on kat

sottu kunnallis e n tuen oleva n tarpeellisen. Haastatelluista 72 % piti kunnal-

l i sta asuntolisää merkityksellise nä . As e t e ttae ssa vastakkain vaihtoe hdot 

e läkkeen korottamine n j a e r äät l uontoisedun luontoiset muut etuisuudet, pi

ti 72 % kaikista ja 68 % e läke l ä isistä pientäkin eläkkeen korotusta edulli-

sempana kuin muita eläkkeeseen liittyviä etuisuuksia . Nä istä e tuisuuksis -

ta, joista annettiin kolme eri vaihtoehtoa, edul lisimpana pidettiin ilmaisia 

radio - ja TV -lupia (taulukko 2 ) . 

Taulukko 2. Etui suusvaihtoehdot 

>------------------------ ----------··--- --------- -----

Maa-• 

1 

kau- t aaJ· a - M_:_ehe t lla ise t s -,ut.u 
p•1".>g, t, ma t 1 

Eläk•-
YhL .LäJ se t 

1
1 s-~ ·_; rP t Mu•.;1. :i---
1 t-- ------ --------- - >-----+------+----+-- --+-----+----+-----:,----·-

Muutama i:i ma' .. ;;en ,j".msma'.ka 'lU'.ldes~a 18 18 , 8 :7 ·9 , 4 2 ' ·.9 

Ilmaiset 1 i nja- au to- j a ra1 ti ova1..nucia ';ka t , 1 1 15 9 2, 6 7 1 ~ 

Ilmaiset r adio- ja TV-luvat 60 58 6' 56 63 60 59 60 

Ei csaa san'.la 

-··------ --- --------- --+--- -

Yhteen~ä % 

11 

~-9 

iO ;~ 
,__ __ -----

:oo ~o ·oo 100 00 

11 11 

100 100 

Eläkelä isten yhdistyksistä tie duste ltaessa ilmoitti 43 % e läkeläisistä kuu

luva nsa tällais e e n . 75 % uskoi yhdistys ten toimi nnan ol evan merkityksel

listä e läke läisille . Yhdistysten toiminnan toivottiin entistä enemmä n laa -
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jentuvan myös harrastustoiminnan alalle. 

Verrattaessa haastate'uujen kiinnostusta eri asioihin toteavat tutkijat, että 

eniten eläkeläisiä ja pian eläkkeelle siirtyviä kiinnostavat paremmat e läk-

keet. 89 % kaikista piti tärkeänä eläkkeen korottamista. Myös enemmän 

ja parempia vanhainkoteja ja eläkeläisasuntoja kaivattiin, mutta näitä tär

keämmäksi katsottiin kuitenkin vanhusten saaman kotihoidon parantamine n 

(taulukko 3). 

Taulukko 3 . Vanhainkotien, eläkeläisasuntojen ja kotihoidon kehittämisen 

tärkeys 

Haastat el l uis ta% 

Eläke- Suuret Muut Maa-Yht. läiset Muut kau- taaja- seutu Miehe t Nai set 
pungit mat 

Lisää vanhainkoteja 8 8 8 4 10 8 8 8 

Lisää eläkel ä i sasuntoja 28 31 27 29 27 JO 36 22 

Vanhus ten kotihoidon kehittäminen 52 49 53 57 51 49 43 59 

Ei osaa sanoa 12 12 12 10 12 13 13 11 

Yhteensä % 100 100 "iOO 100 100 100 100 100 

Lisäksi tutkimuksessa käsite ltiin vanhusten yksinä isyysproblee maa , yhtey 

denpitoa sukulaisiin ja tuttaviin, suhtautumista radio- ja TV -ohj e lmiin sekä 

eläkeläisyhdistyksiltä toivotun harrastustoiminnan laatua. 

Tutkimuksen tuloksia on selostettu l e hden 11 Folkpensionären11 n:ossa 1964/3. 

Viljelijäväestön ja palkansaajien elintaso 1963 

Valtiotieteen tohtori Pentti Viita on Kulutusosuuskuntien Keskusliiton toi.

mesta suorittanut v e rtailevan tutkimuksen maanviljelijöiden ja palkansaa-
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jien elintasosta. Tutkimuksen tulokset on viime heinäkuussa saatettu julki

suuteen KK:n julkaisemassa kirjassa: Pentti Viita: Viljelijäväestön ja pal-

kansaajien elintaso 196 3. 

PAJ 

UUSIA YLEISKIRJEITÄ 

Yleiskirje n:o 11/64 käsitteli sairausvakuutuksen huomioon ottamista työ

kyvyttömyyseläkeasioissa . Kirje on jaettu työeläkelakien mukaista toimin

taa harjoittaville eläkelaitoksille . 

+ + + 

11 Työ ja eläke" -elokuvan 16 mm :n kaitafilmikopioita voidaan saada lainaksi 

lokakuun puolivälistä lähtien. Lainaus on ilmaista, mutta tilaajan on mak

settava mahdollis e t lähety skulut. Tilauksia ottaa vastaan Eläketurvake s -

kuksen postitus . Ruotsinkielis e llä äänityksellä varuste tun kopion valmistu

misesta ilmoitamme erikseen. 

+ 
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KOR TTF ATT ADE SAMMANDRAG UR AR TIKLARNA 

INFORMATIONSVERKSAMHET BEHÖVS 

Då denna tidnings första nummer utgavs för två år sedan, berä tta des på 

dess första rader om den mångsidiga informationsverksamhet , som när 

arbetspensionslagarna trädde i kraft riktats till den stor a a llmä nheten. 

Uppgifter om det nya systemet hade man under hela sommaren sökt sprida 

genom tidskrifter, radio, television och informa tionstillstä llninga r. 

Denna verksamhet har sedermera fortgått under de gångna två åren. Tid,

vis har den visserligen varit l a mare , men ibland , vid l ä mpligbefonna tid -

punkter, mycket intensiv , Pens ions skydds centralen, pens ionsa nstalterna 

och arbetsmarknadsorganisationerna samt Försä kringsbolagens informa

tionscentral och de senaste tiderna även Arbetspensionsanstalterr..as För -

bund har medverkat i detta arbete. Alla tillbudsståend e former för i nfor -

mationsverksamhet har prövats . Som den nyaste a v dessa kan d en kort

film nämnas, varom mera på a nnan plats i detta nummer . 

För dem, som på olika håll skött informa tionsverks a m heten, har det 

stundom kunnat förefalla g a nska onödigt a tt stä ndigt upprepa ungefär sam 

ma saker, även om m an sökt servera dem åt a llmä nheten i så va r ierande 

form som möjligt. Man har rentav kunna t t ä nka sig , att dess a för e n sjä lv 

småningom alltför väl kända saker säkert måste vara bek anta för envar . 

Den av Pensionsskyddscentralen i denna a ngelä genhet verkställda fältun

dersökningens resultat, a v vilka de först a skildra ts i vårt senaste .n u mrner 

och i detta nummer, ger emellertid något alldeles anna t vid handen . Ännu 

i senaste januari , då intervjuerna gjordes , u.ppgav var fj ä rde a v d e u nder 

arbetspensionslagarnas krets falla nde intervjuobjekten, att h a n aldrig hört 

eller läst något om någondera arbetspensionslagen . Vid undersökni ng a v 

kunskapernas nivå hos de APL- och KAPL -arbetstagare, som sad e sig 
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känna tili lagarnas existens, kom av männen var tredje och av kvinnorna 

mer än hälften i gruppen "dåliga kunskaper", fastän den tillämpade bedöm

ningsskalan enligt vad de som genomförde undersökningen ansåg hade 

gjorts synnerligen mild. Om man önskar, att arbetstagarna själva skall 

kunna bevaka sina lagenliga intressen i pensionsfrågor, borde dessa tai bli 

väsentligen annorlunda. Personer i arbetsgivarställning synes i undersök

ningens ljus ändå redan vara bättre informerade om förhållandena än de 

dem underställda arbetstagarna. Men även av dem fick dock blott var 

sjunde på basen av svaren vitsordet "goda kunskaper", och L ex. beträf

fande frågan om arbetspensionskortet svarade var fjärde arbetsgivare, att 

han aldrig hört något om ett sädant. Inte heller inom denna krets har in

formationsverksamheten således ännu blivit överflödig. 

Jordmånen är uppenbarligen karg, då det gäller att i den stora allmänhe

tens medvetande så in angelägenheter av det slag, varom det i arbetspen

sionssystemet är fråga. Det räcker ej, att fröna en gång :satts i jorden, 

utan denna måste en lång tid träget skötas, om man även önskar, att plan

tor skall växa upp. För informationsmännen på arbetspensionssystemets 

gebit återstår här den tålmodiga trädgårdsmästarens arbete ännu i rikHg 
0 man. 

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS BESLUT 

Tili försäkringsdomstolen hade före den 1.9.1964 inkommit 92 ändrings

ansökningar i arbetspensionsärenden. Vid samma tidpunkt hade 28 arbets -

pensionsärenden slutbehandlats. 

Försäkringsdomstolen har avgjort ett ärende, 1 vilket . pensionssökanden 

fyllt 65 år innan APL trädde i kraft, men arbetsförhållandet fortgick efter 

den 1.7.1962. Pensionsansökningen hade förkastats såväl av pensionsan

stalten som av pensionsnämnden, vars beslut vunnit laga kraft. Försäk

ringsdomstolen ansåg skäl icke föreligga tili återbrytande av pensions -
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nämndens beslut. 

'Försäkringsdomstolerrs beslut innebär ett fastställande av den i praxis re

dan tidigare omfattade åsikten, att rätt till pension inte kan föreligga på 

grund av sådan händelse, som inträffat före lagens ikraftträdande. Har 

pensionsåldern uppnåtts före den 1. 7. 1962, kan detta sålunda icke med

föra rätt till pension enligt APL. 

Då arbetstagaren visserligen fyllt 65 år före lagens ikraftträdande, men 

arbetsförhållandet fortgått ännu efter nämnda tidpunkt, aktualiseras frågan, 

vilken betydelse man bör tillmäta stadgandet i 4 ~ 2 mom. APL, enligt vil

ket arbetstagare, som fyllt 65 år, är berättigad till ålderspension "under 

förutsättning, att han icke längre står i denna lag underställt arbetsförhål

lande". Man kunde nämligen dra den slutsatsen, att pensionsfallet inträf

far först då arbetsförhållandet upphör. I praxis har man likväl ansett, att 

kravet på att arbetsförhållandet upphört är endast ett suspensivt villkor, 

medan själva pensionsfallet inträffar redan då pensionsåldern uppnås. 

SP 

FILM OM ARBETSPENSIONSSYSTEMET 

För att öka kännedomen om arbetspensionssystemet har Pensionsskydds -

centralens styrelse beslutat producera en kortfilm om detsamma. Saken 

uppdrogs åt en tremanna filmgrupp, medan produktionen anförtroddes fir

man Fennada-Junior. Sålunda inspelades en ca 300 m lång färgfilm "Ar

bete och pension", som räcker ungefär 10 minuter. Med tanke på använd

ning inom organisationer och på enskild utbildningsverksamhet har man av 

producenten även beställt 6 st. 16 mm:s smalfilmskopior, av vilka en är 

svenskspråkig. Pensionsskyddscentralen tackar alla dem som stött före

taget, producentfirman samt de arbetsgivare och arbetstagare, som haft 

en förståelsefull inställning till de störingar och det omak inspelningen 

förorsakat. 
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PENSIONSFALLSKORTET S IFYLLANDE 

De pensio~sfallskort, som togs 'i bruk medelst Pensionsskyddscentralens 

cirkulär nr 9/64, har i en del fall inkommit bristfälligt ifyllda. I de fall, 

då duplettexemplaret vidarebefordras till Folkpensionsanstalten, förses 

kortet med anteckning om bristfälligheten och pensionsanstalten uppmanas 

att utan dröjsmål insända rättelseanmälan. Denna ifylls så, som angivits 

i cirkuläret s. 15, varvid i rutan 82 antecknas V (= tidigare lämnad felaktig 

uppgift rättas). 

På grund av inkomna förfrågningar må nämnas följande (siffrorna hänvisar 

till ifrågavarande ruta i kortet): 

62. Ärende 

65. Grund för 
beviljandet 

66. Invalidi
tetsorsak 

69. Övriga 
pensioner 

71. Samord
ning 

Då meddelandet avser ändring av pensionens belopp, in

dragning av pension eller dess upphörande på grund av 

dödsfall, antecknas här 2 (= ändring i tidigare beslut). 

Här antecknas 1, då pensionen beviljats med tillämpning 

av villkoren för det pensions skydd, som ansluter sig till 

det senaste arbetsförhållande, som berättigar till ifråga

varande pension (m. a. o. då det inte rör sig om ren fri

brevspension). 

Invaliditetsorsaken bör uppges även då invalidpensionsan-

sökningen förkastats. Orsaken till den påstådda invalidi-

teten framgår i regel av läkarintyget. Då sådant saknas, 

kan sjukdomen i allmänhet definieras på basen av sökan-

dens egna uppgifter. I de undantagsfall, då invaliditets-

orsaken inte framgår av handlingarna och denna ruta där

för lämnas oifylld, bör därom antecknas i anmärknings

rutan (t. ex. "Inv. orsaken framgår ej av handl. "). 

Då av handlingarna inte framgår, huruvida sökanden erhål

ler ifrågavarande övriga pensioner, antecknas 0. 

Här kan anteckningen 1 ifrågakomma även då pensionstaga

ren inte erhåller i punkt 6 9 avsedda övriga pensioner. 
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73. Registre
rad till
läggsför
mån 

Tills. vidare bör som registrerad anteckna.s sådan tilläggs

förmån, som kommer att anmälas för registrering så 

snart' sådana anmälningar emottagas. 

Det vore önskvärt, att pensionsfallskorten ifylls med maskin. 

NUMMERUPPGIFTER OM APL OCH KAPL 1963 

(Uppgifterna grundar sig på statistiken pensionsanstalterna tillsänt 

Pensions skyddsc entralen) 

Punkt I i skrivelsen redogör för utförda pensionsanordningar och antalet 

försäkrade år 1963. I punkterna II - IV presenteras siffror om under 

nämnda år utbetalda och beviljade pensioner. Punkt V innehåller nummer

uppgifter om premieintäkterna år 1963 samt om försäkringspremiereser.

ven den 31.12.1963. 

AMu 

KAPL-PREMIERNA 

Arbetsgivarna i branscher inom KAPL: s krets erlägger för närvarande i 

försäkringspremie 4. 5 % av alla de arbetstagares löner, som de inte har 

försäkrat enligt APL. Premier blir härvid erlagda även för sådana löners 

vidkommande, som ej medför pensionsrätt enligt KAPL. Sådana är till 

under- och överåriga erlagda löner samt de arbetstagares löner, vilkas 

totalförtjänst i KAPL-arbeten icke under kalenderåret stiger till det belopp 

av 800 mark, som utgör gränsen för pensionsrätten. 

P,l, basen av vid Arbetspensionskassornas centralbyrå och Pensionsskydds

centralen företagna undersökningar rörande KAPL-förtjänsterna under ti-
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den 1. 9. 62 - 31. 8. 63 har man kunnat beräkna, att de premier, som icke 

föranleder· pensionsrätt, samma.nlagt utgör ca 12 % av alla KAPL-försäk

ringspremier. De underårigas andel är 5. 04 %, de överårigas 0. 62 % och 

deras, som förtjänat mindre än 800 mark, 6. 34 %. Till följd av arten av 

källmaterialet vid de undersökningar, som legat till grund för beräkningen, 

torde s·istnämnda tal vara litet högre än vad deras andel, som förtjänat 

mindre än 800 mark, i verkligheten är. Beträffande de under- och över

åriga torde beräkningen däremot mycket väl hålla streck. 

MA 

DEN KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FÖR INVALIDITETSÄRENDEN 

Bland de ärenden kommissionen handlagt må nämnas följande: 

Pensionssökanden, som var född år 1943, hade stått i APL-arbetsförhål

lande till den 17.7.1963, då han nödgades sluta arbeta på grund av lungtu

berkulos. Han vårdades. på sanatorium under tiden 24.7.1963 - 10.1.1964. 

Sistnämnda dag överförde s han på grund av symptom, som uppträtt i slutet 

av sa:p.atorievården, till sinnessjukhus, där han fortfarande vårdades för 

schizofreni. Enligt utlåtande av sanatorieläkare hade lungtuberkulosen in

aktiverats före överflyttningen. Sökanden hade på grund av lungtuberkulo

sen beviljats folkpension för tiden 1.9.1963 - 31.8.1964. 

Kommissionen beslöt efter omröstning som sitt utlåtande meddela, att sö

kanden borde anses ha blivit arbetsoförmögen på grund av sjukdom, som 

han ådragit sig under arbetsförhållandets fortgång, varför invalidpension 

borde beviljas med tillämpning av stadgandena i 6 § 3 mom. APL. Den 

omständigheten, att den huvudsakliga orsaken till invaliditeten senare bli

vit en annan sjukdom, borde inte inverka på rätten till pensionen eller på 

pensionens belopp. 

Majoriteten grundade sin åsikt på, att man i pensionsförsäkringen sedan 
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gammalt ansett invaliditetspensionsskyddet fortg.l. under den tid pension ut-

betalas. Även APL måste anses omfatta samma princip. Enligt uttryck-. 
ligt stadgande i 4 § 3 mom. upphör rätten att erhålla invalidpension först 

då pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga. Varken APL eller de all

männa försäkringsvillkoren innehåller bestämmelser, som skulle förut

sätta indragning eller nedsättning av pension i det fall, att invaliditetsor

saken ändras medan arbetstagaren erhåller pensionen. 

SP 

1963 ÅRS FÖRDELNING AV DE PENSIONER SOM 

PENSIONSANSTALTERNA GEMENSAMT BÖR BEKOSTA 

(APL 12 § 1 mom. 4 punkten) 

De pensioner för år 1963, som bör bekostas gemensamt 

År 1963 uppgick beloppet av de arbetspensioner APL- och KAPL-pensions-

anstalterna erlagt till inalles 2 955 597 mk. Av dem bekostades gemen-

samt de enligt minimifordringarna i APL utgående ålderspensionerna för 

de före 1.7.1912 födda 926 086, 54 mk och dessutom i invalidpensioner 

41 301, 79 mk. De pensioner, som är föremål för fördelning, utgör såle

des ungefär en tredjedel av samtliga erlagda pensioner. Av invalidpensio

nerna bekostades gemensamt enbart de på fribrev grundade pensionerna 

samt indexförhöjningarna på övriga invalidpensioner. År 1963 förekom 

inga enligt arbetsgivarförsäkring och tilläggspensionsför säkring utgående 

pensioner, som skall bekostas gemensamt. 

Pensionsanstalternas deltagande i pensioner, som bör bekostas gemensamt 

De ålderspensioner, som bör bekostas gemensamt, uppgick till ca 0.49 % 

av den APL-minimiskyddet motsvarade premieinkomsten och de invalid

pensioner, som bör bekostas gemensamt, till ca 0.01 7 % av den totala pre-
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mieinkomsten. Sagda procenttal anger sålunda envar pensionsanstalts för-

en' delningsdelar. Från dessa belopp avdras de pensioner, som pensionsan-. . 
rnt, stalten .redan erlagt och som skall fördelas. Om det av pensionsanstalten 

rns redan erlagda beloppet är större än den för pensionsanstalten beräknade 

fördelningsandelen, har pensionsanstalten en fordring i fördelningen av 

skillnadens storlek. 
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Den av Pensionsskyddscentralen verkställda fördelningen ledde för 12 pen

sionsanstalter s vidkommande till en fordring och beträffande 65 till en till

läggsbetalning. Fördelningsbetalningarnas och -fordringarnas summor 

uppgick vardera till 271 519mk. 

AMu 

OPINIONSUNDERSÖKNINGENS RESULTAT; 

VAD MAN VET OM ARBETSPENSIONSLAGARNA 

Vid opinionsunder sökningen angående arbetspensions systemet ställde s till 

intervjuobjekten flera frågor, genom vilka man sökte erhålla detaljerade 

uppgifter om kännedomen om arbetspensionerna. Nu har man kunnat fram

lägga resultat, som analyseringen i detta skede givit. I senaste nummer 

av detta blad publicerades redan svarsfördelningen för den första frågan, 

där man förfrågade sig, om de intervjuade hört eller läst om arbetspen

sionslagarna. Härvid befanns det, att 68 % av dem som svarat är medvet

na om lagarnas existens. De följande frågorna, som avsåg mätning av 

kännedomen om pensionslagarna, kunde riktas blott till dessa intervjuob

jekt. 

Mätningen av kännedomens nivå hos de om pensionslagarna medvetna sked

de medelst en särskild mätningsskala, som uppgjordes sålunda att de in

tervjuade på basen av svar till åtta frågor, som berörde olika sidor av 

arbetspensionssystemet, gavs poäng sålunda, att ju högre totalpoängtal 
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som nitddes, desto bättre var kunskaperna. Intervjuobjektens' uppdelning i 

,den erh!tllna skalans ,olika poängklasser !tterfinnes i tabell 1 i den finsk-

spr!tkiga texten. I den bästa kunskapsklassen kommer blott 8 % av dem 

som svarat, och i den sämsta sammanlagt 46 %. 

skiljaktigheter grupperna emellan. 

Här föreligger dock 

Den relativa kännedomen om de olika punkterna framg!tr av tabell 2, där 

de till mätningsskalan hörande fr!tgorna ordnats i enlighet med, huru 

m!tnga procent av de intervjuade som givit ett fullt riktigt svar p!t en och 

var fr!tga. De flesta riktiga svaren gavs p!t fr!tgan 11, där det spordes, 

huru det g!tr med en arbetstagare s redan förvärvade pensionsrätt, om han 

byter arbetsplats. Sämst kände man till de förm!tner lagarna tillförsäkrar. 

I tabell 3 framläggs mera detaljerad svar sfördelning beträffande fr!tgan 

6 A, där det sporde s, vilka förm!tner APL garanterar de för säkrade. 

Största delen av dem som svarat har nog nämnt itlders- och invalidpensio

nen, men dessutom blandat in andra förmåner, som inte innefattas i ar

betspensionslagarna. Den oriktiga förm!tn som nämndes oftast, var sjuk

ersättning. Vid undersökning av uppfattningarna om de förm!tner KAPL 

tillförsäkrar (fr!tga 6 B) befanns svaren g!t i samma riktning som i fr!tga 

om APL. 

I fr!tga 10 uppmanades intervjuobjekten att nämna p!t arbetspensionernas 

storlek inverkande faktorer. I tabell 4 ange s de erh!tllna svar sfördel

ningarna, av vilka det framg!tr, i huru hög grad rätta och orätta svar gavs. 

Även här iakttogs, att de intervjuade nog ofta nämnt n!tgotdera av de rätta 

alternativen (lön eller tjänstgörings!tr ), men blott 20 % av alla har nämnt 

dem tillsammans eller fullt riktigt. Dessutom har till saken icke hörande 

faktorer anförts, s!tsom alternativen "inkomst och förmögenhet under pen

sionstiden" samt "familjeförh!tllanden". 

Huru länge en arbetstagare bör vara i samma arbetsgivares tjänst för att 

falla under APL (A) och under KAPL (B), var ämnet för den tudelade fr!tgan 
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7. Punkt A besvarades fullt riktigt (6 mån.) av 30 %. Det vanligaste orät-

ta svaret var "faller genast ,under lagen". Vid punkt B gavs rätt svar 

("faller genast under lagen") av 43 % av dem som svarat, och de som sva

rade orätt, höll här oftast på en gräns av 1 mån. eller 6 mån. 

Nedre åldersgränsen för dem som faller under lagen, dvs. den ålder, räk

nat från vilken försäkrad har möjlighet att erhålla invalidpension, efter

frågades i fråga 8. Rätt svar (18 år) gavs av 34 %, och det vanligaste av 

de orätta svaren var en åldersgräns av 16 år. Ålderspensionsåldern (65 

år) (fråga 9) var däremot känd för mer än hälften av svararna, medan de 

orätta svaren i allmänhet koncentrerade sig på lägre ålder än så, t. ex. 63 

och 60 år. 

I fråga 13 sporde s, vem eller vilka som enligt intervjuobjektens uppfattning 

drar försorg om pensionernas finansiering. Det var av intresse att iaktta, 

att ehuru ca 75 % av de intervjuade här nämnde arbetsgivaren, så antog ca 

hälften av dem, att dessutom arbetstagarna eller staten deltog i kostnader

nas erläggande. 

Obehandlade är ännu ett antal frågor, som också avser att mäta kännedo

men om arbetspensionslagarna samt bl. a. utredningarna beträffande några 

inställning sfrågor. De erhållna resultaten skall presenteras i vårt nästa 

nummer. 

SF 

PUBLICERAT ANNORSTÄDES 

Undersökning rörande pensionärerna i Sverige 

Sverige s Folkpensionärer s Riksorganisation har tillsammans med Svenska 

Institutet för Opinionsunder sökningar verkställt en under sökning, där man 

bl. a. sökt utreda bos·tadsförhållandena för pensionärer och för dem som 
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snart pensioneras samt de till pensionen anknutna förmil.ner, som pensio

närerna själva skulle a;nse önskvärda. Ytterligare behandlades i undersök

ningen il.ldringarnas ensamhetsproblem, upprätthil.llandet av kontakt med 

släktingar och bekanta, inställningen till radio- och TV-programmen samt 

arten av den hobbyverksamhet man hoppades att pensionärsföreningarna 

skulle bedriva. 

Under sökningens re sultat har skildrats i tidningen "Folkpensionären" nr 

3/1964. 

Odlarbefolkningens och löntagarnas levnadsstandard 1963 

Pol. doktor Pentti Viita har pil. uppdrag av Konsumtionsandelslagens Cen

tralförbund verkställt en jämförande under sökning rörande lantbrukarnas 

och löntagarnas levnadsstandard. Undersökningens resultat hari sistlidna 

juli mil.nad bragts till offentligheten i en av KG utgiven bok: Pentti Viita: 

Viljelijäväestön ja palkansaajien elintaso 1963. 

PAJ 

NYA CIRKULÄR 

Cirkulär nr 9/64 behandlade kommuniceringen av arbetspensionsanstalter

nas pensionsavgöranden. Cirkuläret utdelades till de pensionsanstalter, 

som bedriver verksamhet enligt lagarna om pension för arbetstagare. 

I cirkulär nr 10/64 behandlades kommuniceringen angil.ende arbetsförhil.1-

landeregistret. Cirkuläret utdelades till de pensionsanstalter, som bedri

ver verksamhet i enlighet med APL. 

Cirkulär nr 11 /64 behandlade sjukför säkringens beaktande i invalidpen

sionsärenden, och utdelade s det till de pensionsanstalter, som bedriver 

verksamhet i enlighet med lagarna om pension för arbetstagare. 
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Smalfilmskopior (16 mm) av filmen "Arbete och pension" kan erhilllas som 

lån från mitten av oktober. Lånet är avgiftsfritt, men rekvirenten bör er

lägga eventuella kostnader för sänd.andet av filmen. Beställningar mottas 

av Pensionsskyddscentralens postavdelning. Vi meddelar senare om fär

digställandet av den svenskspråkiga kopian. 

ELÄKETURVAKESKUS 
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