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Vakiintuneen loirminnan vuosi
Tyiieldkejiirjestelmdssd vuosi 1965 on merkinnyt ensimmdistd sel-
Iaista vuotta, jona jdrjestelmd on voinut toimia tdydessd laajuu-
dessaan ja vakinaiseksi tarkoitetulla pohjalla. Monesta yksityiskoh-
dasta saatua kuvaa on voitu tarkastella jatkuvuutta ja kokonai-
suutta silmdlld. pitden ja kdydii korjaamaan havaittuja puutteelli-
suuksia. Sisdisen kehityksen kannalta jdtdmmekin taakse useassa
suhteessa menestyksellisen toimintakauden.

Alkuvaiheen pddttyminen kuvastuu muun muassa uuden vakuu-
tusteknillisen menettelyn kdytHntiicin ottamisessa, mink[ tuloksena
TEL-vakuutusmaksut ovat vuoden alusta ldhtien olleet osittain
yrityskohtaisia. Eldkeldisten lukumddrdkin on kehittynyt ennusteen
mukaisesti, ja TEL-vanhuuseldkkeen saajien mddrd ylitti kertomus-
vuonna lopullisesti tyrikyvyttdmyyseldkkeen saajien luvun. Rekiste-
rciintijdrjestelmd on edelleen kehittynyt, ja parhaillaan valmistel-
laan muun muassa rekisteriotteiden antamista tycintekijtiille tiihdn-
astista laajemmassa mitassa, mikd tulee tehostamaan my<is valvon-
taa. Tycinantajia koskeva vakuutusveivollisuuden tdyttdmisen yleis-
tarkistus on loppuvaiheessaan ja tulee mycis edesauttamaan valvon-
nan tehostumista. Eldkeldisten neuvonnassa edistyttiin palvelumie-
Iessd pitkd askel, kun rahalaitokset ja posti alkoivat kesdkuun alussa
ottaa vastaan eldkehakemuksia ja avustaa hakijoita niiden laadin-
nassa. Tdtd tietd saapuikin huomattava osa kdsitellyistii ellkehake-
muksista.

Jdrjestelmdn kehityksen kannalta merkittdvin toirnenpide oll
syksylld jdlleen tehty ehdotus parannuksiksi tydeliikelakeihin. Muu-
tokset ovat nyt enimmdkseen teknillistuonteisia. Lakiehdotus oli
lehtemme painoon menon aikaan hyvdksytty eduskunnassa. Monet
teknilliset yksityiskohdat ovat edelleen avoinna, koska asetusta ja
toimeenpano-ohjeita ei vield ole annettu.

Vakiintunut toiminta ja parhaillaan vireillbL olevien tutkimusten
tulokset antanevat tulevaisuudessa aihetta laajemmalta pohjalt:-r
ldhteviin parannusesityksiin. Jdrjestelmdn kehitys ei tietenkdhn saa
pHdtty5 ylimenokauden mukana.
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A. MUSTONEN

Nurrrenotietoia
TEL- ia LEl.-iEnieslelrnist5
vuodelta t964

TycielSkelakien mukainen toiminta
pddsi eliikejdrjestelyjen osalta tdyteen
laajuuteensa vuonna 1964, jolloin pddt-
tyi tytinantajille varattu TEL-eldketur-
van jdrjestelyaika. Monessa suhteessa
vuosi 1964 kuitenkin oli vield poik-
keuksellinen, joten seuraavassa esite-
tyistii numerotiedoista ei tule tehdii
liian pitkdlle menevi6 johtopddtiiksi?i.

Kirjoituksen numerotiedot perustu-
vat suurimmaksi osaksi el5kelaitos-
ten Eldketurvakeskukselle ldhettdmiin
tilasto- ja tilinpddttjstietoihin. Joiden-
kin eldkelaitosten kohdalla ovat osit-

tain perustana Eldketurvakeskuksessa
suoritetut arviot.

1. Vakuutettu henkiliipiiri
Johtuen ldhinn5 tytinantajille varatun
TEL-eldketurvan jdrjestelyajan pd6t-
tymisestd 1. 7. 1964 kasvoi TEl-piiri
huomattavasti vield vuoden 1964 aika-
na. Uusia TEl-eldkelaitoksia muodostui
109 kpl, TEl-tydnantajien luku kasvoi
n. 13 % ja TEl-vakuutettujen luku n.
L4 o/o. Taulukko 1 kuvaa eldkelaitos-
tyypeittiiin TEL- ja LEl-vdhimmdis-
turvan tydntekijii- ja tycinantajapiiriS
31. 12. 1964.
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Elekelaitos Ty6nantajia
kpl

Vakuutettuja
kpl

Vakuutusyhtidt (9)
Eldkekassat (10)
Eliikesiiiiti6t ( 161)

58 900
2 380

220

514 200
61 400

121 700

61 500
20 600* )

TEl-laitokset yht. (180)
TytielHkekassat (4) . ,

697 300
210 000r,)

Taulukko 1

Palkkasumma
milj. mk/v

3 300
363
944

Kaikkiaan (184)

Naisia TEl-vakuutetuista on n. 4Z /6
ja LEl-vakuutetuista n. l0 %. Taulu-
kon TEl-palkkasumma vastaa TEA ?

$:n mukaisia sddnntillisii palkkoja, jo-
ten esim. ylityiikorvaukset eivit sisdlly
siihen. Palkkasummista on lisdksi to-
dettava, ettd tilastotietoja annettaessa

Taulukko 2

ElAkelaitos

4 607
| 284

5 891

ei kaikilla eldkelaitoksilla viel6 ollut
kdytettdvissd tarkkoja tietoja, ja tdl-
Itjin niiden sijasta annetut arviot ovat
ilmeisesti jonkin verran liian alhaisia.
Taulukosta 2 ilmenee eldkelaitostyy-
peittiiin erditd TEL-piiriS koskevia
suhdelukuja ja keskiarvoja.

TEl-vapaakirjoja oli yli 300 000 kpl.
Vuoden 1964 loppuun mennessd oli
LEL-vakuutusmaksutilityksid suoritet-
tu kaikkiaan noin 630 000 tydntekijiin
osalta.

TEL-vdhimmdisturvaa voidaan pa-
rantaa mm. eldkeikdd alentamalla ja
tycikyvyttdmyyden mddritelmdd lieven-
tdmdllii. Nditd mahdollisuuksia oli kui-
tenkin kdytetty melko vdhdn. Alle 65
vuoden eliikeikii oli 20 tytinantajan 580
miestydntekijiilld ja 248 tyiinantajan
7 030 naistytintekijdllS. Kaikkiaan 489
tyiinantajaa oli ottanut el6kejdrjeste-

Vakuutusyhtirit
Eldkekassat .

EIdkes6Sticit

95,8
3,9
0,3

I(eskimddrdinen kukausipalkka on pie-
nin eldkekassoissa ja suurin eldkesdd-
titjissd. Tdmii johtuu ldhinnd siitd, ettd
eldkekassoissa vakuutetuista on 60 /,
naisia. Vastaava luku eldkesdltitiissd on
vain 34 /o. Taulukon, 1 yhteydess5 esi-
tetty palkkoja koskeva huomautus on
syytd muistaa mycis tdssd.

TEL:n mukaan tycinantajalla on
oikeus sisdllyttdd itsensd ty<intekijtiil-
Ieen jdrjestdmddnsd eldketurvaan.
Kaikkiaan 439 tytinantajaa oli tdten
jiirjestdnyt itselleen eldketurvan. Paat-
tyneistd tytisuhteista muodostuneita

5

Tytinantajia Vakuutettuja Keskim.
tettuja

antajaa
Keskimaereinen
palkka mk/kk

535
493
646

551

73,7
B,B

t7,5

TEl-laitokset yht. 100,0 100,0

*) Vuoden 1964 ajalta arvioidut keskimdArdt kuukaudessa

vakuu- |tytin- |kohden 
I

I

558

11



tyynsd lain edellyttdmda lievemmdn
tytikyvytt<imyysmddritelmdn, mikd pa-
rannus koski 30 900 tycintekijae. Elek-
keen mddrdd koskevaa vapaaehtoista
rekisteriiityd lisdeldketurvaa oli jtirjes-

Taulukko 3

Vanhuusel5ke ... ..
TyrikyvytttimyyselAke
Perhe-eliike
Hautausavustus....

Rekisteriiidyn lisdeldkevakuutuksen pii-
riin kuului tdten vain vajaat 2 % kai-
kista TEL-tydntekijiiist6. LisdelSkeva-
kuutus on kuitenkin levidmdssd, silld
jo 1. 11. 1965 oli vakuutuksen ottaneita

2. Vuonna 1964 maksetut eldkkeet

Vuonna 1964 maksettiin tytieliikkeitii
12,7 mitj. mk eli yli neljii kertaa niin
paljon kuin vuonna 1963, ja eldkemeno
tulee edelleenkin ldhivuosina voimak-
kaasti kasvamaan. Vuosi 1964 oli mycis-

Taulukko 4

tetty vain vakuutusyhtitjissd. Sen, sa-
moin kuin vapaaehtoisten perhe-eldk-
keiden ja hautausavustusten, levinnei-
syys oli vield suhteellisen vdhdinen,
kuten taulukosta 3 ilmenee.

vakuutettuja Keskim. palkka
mk/kktydnantajaa

kohden kpl

729
729
715
781

ty<inantajia noin kaksi kertaa niin pal-
jon kuin vuoden 1964 lopulla. Lisiield-
kevakuutuksia oli otettu ldhinnS toimi-
henkiltiille, mistd johtuvat taulukkoon
2 ndhden korkeammat keskipalkat.

kin siind suhteessa poikkeuksellinen,
ettd osa eldketaitoksista oli toiminnassa
vain osan vuotta, ja ndiden osalta vas-
taavat ilmoitetut eldkkeet vain toi-
minta-aikaa. Taulukossa 4 on makse-
tut eldkkeet jaoteltu eldkelaitostyypeit-
tdin.

Vakuutettuja
kpl

Tydnantajia
kpIEtuuslaji

62
62
70
49

1?B
178
136
48

11 060
11 060
I 580
2 330

Eldkelaitos

Vehimmeisturuaa vastaavat Yhteensd

Vanhuus-
elakkeet
tuh. mk

tyOkyvytt.-
elakkeet

Rekisterdidyt
lisdeldkkeet

tuh. mk tuh. mk
tuh. mk

3 032
270

1 349

3 930
383

| 271

52 7 013
653

2 620

55,3
5,1

20,7

4 651
57

5 584
2 334

10 287
2 391

81,1
18,9

4 709
37,1

52
0,4

12 678
100

7 918
62,5

100

Vakuutusyhtirit
Eldkekassat
Eliikeshiititit .

TEl-Iaitokset yht.
TyrielAkekassat

Kaikkiaan
%

6

Keskimadrln



Taulukon eldkkeisiin sisdltyvdt myds
tycinantajille maksetut kertasuorituk-
set huoltoapulain mukaisen elatuksen
valinneiden tycintekijdin osalta, yh-
teensd 1 508 000 mk. Taulukon alim-
malta riviltd ilmenee selvdsti se, ettd
tycieldkejdrjestelmen teho on alku-
aikoina voimakkaampi tytikyvyttci-
myys- kuin vanhuuseldkkeissd. Mah-
dollisesti jo vuoden 1965 aikana mak-
setaan vanhuuseldkkeitd enemmdn
kuin tydkyvytttimyyseliikkeitd.

Taulukko 5

Markkamddrid arvosteltaessa on aiheel-
lista muistaa, etta eldkkeitd on vuoden
1965 alusta lukien huomattavasti koro-
tettu. Taulukon lukuihin eivdt sisdlly
TEL-eldkkeen sijasta huoltoapulain

3. Vuoden 1964 aikana myiinnetyt
uudet elikkeet

Vuoden 1964 aikana myiinsivdt TEL-
eldkelaitokset uusia eldkkeitd 6 680 kpl
eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin
vuonna 1963. Tosin uusien eldkejdr-
jestelyjen kohdalla oli eldketapahtuma
saattanut sattua jo aikaisemmin ja
tytinantaja oli maksanut eldkettd
omaan lukuunsa, kunnes eldke eldke-
turvan jdrjestdmisen jdlkeen voitiin
my<intdd TEL:n mukaisena. Taulukko
5 selvittelee TEL-laitosten vuonna
1964 mytintiimiii el6kkeitd eldkelajeit-
tain.

Keskim. elake

Yht.
mkikk

78 432

101 608

503

101 105

93,63

105,30

13,45

107,96

142
20

2 347 293,38
62,36
I 375

mukaisen elatuksen valinneet 443 ty6n-
tekijiid. Eldkkeiden yhteensovitus vai-
kutti alentavasti TEL-elSkkeen suu-
ruuteen 214 tapauksessa eli noin 3 pro-
sentissa mycinnetyistd eldkkeistai.

,6
,5

2BB
202

2
5

7

Miehet
mk/kk

Naiset
mkikk

1. Vdhimmiiisturva
a. Vanhuuseldkkeet
b. Tytikyvyttcimyys-

eldkkeet
- pelkdstddn va-

paakirj. per. . .

- muut tyijky-
vytt.eldkk. .

2. Rekistertiity lisd-
eliiketurva
a. Vanhuuseldkk.
b. Tycikyvytt.eldkk. .
c. Perhe-eldkkeet .

- leskenelikk. ..
- lapseneldkk. ..

d. Hautausavust.*) 4 125

Elekelaji Yht.
kp1

3

1
1

o

Miehet Naiset
kpl kpI

182 528

302 628

301 679

Lukumeerii Elekkeet

949

Miehet
mk/kk

Yht.
mk,'kk

I 624
q ?ry1

68

2 303

1 163

1 468

40

| 428

260 960

404 236

| 452

402 784

20
10

5 919
2 208

2l
11

o
11

J

6 061
2 228

2 347
686

4 t25

Naiset
mkikk

2 787

3 839

r0B

3 731

112,39

t27,64

13,96

130,99

295,95
220,80

1 375

67,44

69,22

12,58

70,80

t42,-
20,-

293,38

.) Avustuksen suuruuden yksikkdnA taulukossa on mk.



LEl-eldkelaitokset mydnsivdt vuon-
na 1964 eliikkeitii 2 831 kpl eli yli kol-
me kertaa niin paljon kuin vuonna

Taulukko 6

Myris LEL-eldkkeiden mddri[ on vuoden
1965 alusta lukien korotettu huomatta-
vasti. Taulukon lukuihin eivdt sisdlly
LEL-eldkkeen sijasta huoltoapulain
mukaisen elatuksen valinneet 10 tyiin-

4. Eliikekanta 31. 12. 1964

Vdhimmdisturvan mukaisten vanhuus-
eldkkeiden kantaa selvittelee taulukko
7. TEL-elSkelaitoksista on vakuutus-
yhticiillii ja eldkekassoilla suhteellisesti

Taulukko 7

TEl-vanhuuseldkkeet nousivat vuoden
1965 alussa lainmuutoksen ja indeksi-
korotusten johdosta keskimddrin noin

1063. LEl-eldkelaitosten vuonna 1964
mytintdmdt eldkkeet eldkelajeittain
ilmenevdt taulukosta 6.

Keskim. eleke

mk/kk
Yht.

mk/kk

14,76
64,01

13,39

64,40

13,42
42,9r

14,69
63,10

13,39

42,91 63,46

tekijiid. Eldkkeiden yhteensovitus vai-
kutti alentavasti LEL-eldkkeen suu-
ruuteen 66 tapauksessa eli noin 2 pro-
sentissa mycinnetyistd eldkkeistd.

vdhiten vanhuuselHkkeensaajia eli 4

elHkkeensaajaa 1 000 tycintekijdii koh-
den, kun sen sijaan eliikesiiiititjilld on
samaa tydntekijiimiidriiii kohden 11

vanhuuselakkeensaaj aa.

33 %. LBL-vanhuuseldkkeissd vastaava
korotus oli keskimddrin noin 250 o/".

8

Naiset
kpl

Yht.
kpl

Miehet
mk/kk

Naiset
mkikk

Yht.
mk/kk

Naiset
mk/kk

6 935
143 126

228

142 B9B 4 334

322
4 334

7 257
r47 460

228

147 232

470
2 236

t7

2 219

494
2 337

17

2 320101

24
101

Vanhuuseldkkeet
Tybkyvytt.eliikkeet

- pelkdstAAn vapaa-
kirjoihin perust.

- muut tytjkyvyttti-
myyselSkkeet .

Eliikelaji
ElekkeetLukumiiiirH

Miehet
kpI

Lukumaare Eliikekanta Keskim. elake
Elzikelaitos Naiset

kpl
Yht. Miehet Naiset Yht Naiset Yht.

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

Vakuutusyhtitjt
El5kekassat .

EldkesAdtitit

1 381
156
862

876
107
424

2 257 159 593 50 117 209 710 1 15, 57,21
65,31
68,52

92,92
100,06
97,15

263 19 328 6 9BB 26 316 723
1 286 95 B7B 29 052 t24 930 11

TEl-laitokset yht
Tyrieldkekassat . .

2 399
540

I 407
28

3 806 274 799 86 157 360 956 114,55 61,23 94,84
14,78568 B 097 296 B 393 14,99 10,57

Kaikkiaan 2 939 1 435 4 374 282 896 86 453 369 349 96,26 60,25 84,44



TEL-laitoksilla oli keskimddrin 6

ty<ikyvytttimyyseldkkeensaajaa 1000
ty<intekijiid kohden. Eldkesdiititiilld oli
vastaava mddrd 9 tyiikyvyttbmyysel5k-
keensaajaa. Taulukossa B on esitetty
eldkelaitostyypeittdin TEL 6 g:n 3 mo-

Taulukko 8

TEL 6 $ 3 momentin mukaisesti mydn-
netty TEL-tycikyvyttrimyyseldke oli
miehilld keskimddrin 2l /o palkasta ja
naisilla 19 /6 palkasta.

Taulukko 9

Eliikelaitos

kpI

Vuoden 1965 alusta nousivat TEL-tyti-
kyvyttdmyyseldkkeet lainmuutoksen ja
indeksikorotusten johdosta keskimdd-
rin noin 33 % ia LEl-eliikkeet keski-

Pelkestaen vapaakirjoihin perustuvat tydkyvyttiimyyseldkkeet

I(eskim. el6ke

Miehet Naiset

mentin ja LEL 7 g 1 momentin mukai-
sesti mytinnetyt tytikyvytttimyyselSk-
keet 31. 12. 1964 eli sellaiset eldkkeet,
joiden suuruutta laskettaessa on otettu
huomioon myiis eldkeikddn jiiljellii
oleva aika.

Taulukosta 9 ilmenevdt pelkdstiiiin
vapaakirjoihin perustuvat tycikyvyttti-
myyseldkkeet 31. 72. 1964.

mk/kk mk/kk

md5rin noin 45 /s.
Taulukko 10 kuvaa rekisterdityjen

lisiielhkkeiden kantaa vuoden 1964 lo-
pussa.

I

Naiset
kpl

Naiset
mk/kk

Naiset
mk/kk

Yht.
mk/kk

99,49
109,35
1 16,91

1 089
146
385

1 620
128

2 857 207 342
300 20 796

1 087 93 082

4 244 32r 220
2 579 162 209

76 902 284 244
12 009 32 805
33 995 r27 077

122 906 444 126
5 508 167 717

1L7,27
135,04
132,60

t22,42
66,18

70,62
82,26
BB,3O

75,87
43,03

5 075

TEL 6 $ 3 mom.:n ja LEL 7 g 1 mom.:n mukaiset tytikyvytttimyyseHkkeet

ElekekantaElekelaitos

I(aikkiaan

LukumAere

Miehet
mk/kk

Yht.
mk/kk

I 768
154
702

Vakuutusyhtirit
Eldkekassat .

EldkesiiStitit

2 624
2 45t

TEL-laitokset yht.
Tycielikekassat

Miehet
kpl

Yht.
kpl

Keskim. eleke

Miehet
mk/kk

7 748 6 823 483 429 t2B 414 
| 
Or r A+S 95,26 73,46 89,67

104,65
65,03

LukumiSre ElSkekanta

Naiset
kp1

Yht.
kpl

Miehet
mk/kk

Naiset
mk/kk

Yht.
mk/kk

51
o

6

849
44

103

16,64
74,57
17,16

Vakuutusyhtirit
Eldkekassat .

EldkesAiiticit

TEL-laitokset yht.
Tytieldkekassat . .

60
17

26
4
4

,i

77
7

10

94
17

996
228

295
49
52

396

1 t44
93

155

I 392
228

16,60
13,39

11,65

11,36
12,36
12,95

Kaikkiaan 77 34 111 I 224 396 1 620 15,90 1 1,65 14,59

Yht.
mk/kk

14,86
13,31
15,48

14,81
13,39



Taulukko 10

Yhteensd

Seuraauassa asetelmassa on esitettg TEL- ja LEL-eliikkeensaajien
Lukum d, tir d.n kehita s ta 6 eL iike j iir i e st elm tin u o im as s aol o aik an a.

Vuoden 1965 luku on aruio.

31. 12. 1962 31.12.1963 31.12.1964 31.12.1965

tt.327 22.000Eliikkeensaajia kpl 185 3.606

5. Vakuutusmaksutulot vuonna 1964

TEL-vakuutusmaksutulon suhteen
vuosi 1964 oli varsin poikkeuksellinen.
Suurelta osalta vakuutusmaksut vield
olivat ennakonluonteisia, ja niiden 1o-
pullinen selvitys yhdessd aikaisemmin
maksettujen vakuutusmaksujen kanssa
tapahtuu vuonna 1965. Vasta vuonna
1964 tyiintekijdinsii eldketurvan jiirjes-

Taulukko 11

thneiltd tycinantajilta perittiin myds
taannehtivat maksut. Aikaisempia va-
paaehtoisia eliikejiirjestelyjii TEL:n
mukaisiksi muutettaessa siirrettiin
ndistd vapautuneet varat osittain TEL-
rahastoihin. Ilmeisestikddn TEL-mak-
sutulo lHhivuosina ei tule olemaan sa-
maa suuruusluokkaa kuin vuonna 1964.
Maksutuloa eldkelaitoksittain selvitte-
lee taulukko 11.

E1:ikelaji

Vanhuuseldkkeet
Tydkyvytt.elAkkeet
Perhe-eldkkeet . .

- lesken eldkkeet

- lapsen eldkkeet

Lukumeere

Yht.
kpl

ElSkekanta Keskim. eleke

Miehet
mkikk

Naiset
mkr'kk

Yht.
mkikk

Naiset Yht
mk/kk mk/kk mk/kk

5 747
1 517

130
20

5 877
1 537

302,45 130,04 293,83
2t6,71 20,- 192,13

2 347 2 347
686

293,38 293,38
62,40

7 264 2 497 r0 447

19
7

1

1

B

20
o

o

11

26 10

Vakuutusmaksutulo viihimmiiisturvan osalta

Varsinainen
maksutulo
milj. mk

Yhteense
milj. mk

195,3
t7,2
86,3

298,8
57,8

87,2 356,6

Vakuutusyhti6t
Eldkekassat
ElSkesiidtitit

TEl-laitokset yht.
Tyrieldkekassat

Kaikkiaan

10

kp1 kpl

Siirrot
milj. mk

164,7
13,8
33,1

30,6
3,4

53,2

211,6
57,8

87,2

269,4



Sarakkeeseen "siirrot" sisdltyy uusille
eliikesiiiiticiille luovutettu peruspddoma
sek6 entisten eldkejdrjestelyjen varois-
ta lakisddteisten eldkkeiden osalle suo-
ritetut siirrot. Vakuutusyhtitjt kirjasi-

TEL- ja LEl-vdhimmdisturvan mukai-
set rahastot ilmenevdt taulukosta 12.
Viimeisessd sarakkeessa on TEL-toi-

Taulukko 12

Elekelaitos

Vakuutusyhti<it
Eldkekassat
Eldkesiiiititit

vat edellisten lisdksi rekisterciidyn lisd-
eldkevakuutuksen osalle varoja 61,8
milj. mk, josta varsinaista maksutuloa
oli 9,6 milj. mk ja siirtoja 52,2 milj.
mk.

minnan osalta esitetty tycinantajien ns.
suoran takaisinlainauksen osuus rahas-
ton mddrdHn verrattuna.

398,5
42,6

138,2

56,7
6,1

19,6
0,3

10,0
0,7
7,2

Kaikkiaan 703,4 100,0

Rekistertiityjen lisdelSkevakuutusten vakuutusmaksurahasto oli 61,4 milj. mk.

TEl-laitokset yht.
Tytieliikekassat .

579,3
t24,t

82,4
17,6

Vakuutusmaksurahasto
tai elekevastuu Vastuuvajaus

mi1j. mk % rahastosta

64

milj. mk

Suora
takaisin-

lainaus 70
rahastosta

63
52
7l

10,3 1,5

11

6. Lakisfiilteisen eldkevakuutuksen
rahastot 31. 12. L964

t o,, 1,8



ANTTI MELKAS

Lu oltovaku utrr s rtraksui en
perussuuFe :

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
ten maksuasteikkojen perussuureena
on suhdeluku 0/L, joka osoittaa omien
varojen ja vieraiden varojen suhdetta
yrityksen kdytettdvissd olevien varo-
jen kokonaismddrdssH. Suurin piirtein
voidaan nimittdin katsoa, ettd yrityk-
sestd, jolla omat varat ovat velkoihin
verrattuna vdhdiset, aiheutuu luotto-
vakuutuksenantajalle suurempi riski
kuin yrityksestd, jolla tdmd suhde on
parempi kaikkia asiassa vaikuttavia
tekijciitii ei tietenkddn yhtb suhdelukua
kdyttden saada otetuksi huomioon,
mutta ilmeistd on myris, ettei sellaista
yksinkertaista menetelmdd olekaan, jo-
ka kaikissa tapauksissa johtaisi riidat-
tomasti oikeaan tulokseen. Tdssdkin
suhteessa voidaan kuitenkin suhdelu-
vun suureiden 0 ja L tarkoituksenmu-
kaisella mddrittelylld parantaa asiaa.

Tuloksen oikeellisuuden parantami-
seksi suhdeluvun suureen 0 arvoksi ei
oteta yrityksen omaisuustaseesta ilme-
nevdd omaa pddomaa, koska sen m55-
rddn vaikuttavat inflaatiosta ja arvos-
tusmenettelystd johtuvat piilovarauk-
set, vaan 0 mddritellddn yrityksen
nettoarvoksi, jonka mddrddmisessd li-

sdksi nojaudutaan verotuksesta saata-
viin tietoihin. Siten otetaan osakeyhtiri-
muotoisen yrityksen nettoarvoksi yh-
ticin koko ulkona olevan osakekannan
yhteenlaskettu verotusarvo. Koska
osakkeen verotusarvoa mddrdttdessh
on Idhtcikohtana yrityksen omaisuuden
verotusarvon ja yrityksen tuottoarvon
keskiarvo, tulee yrityksen nettoarvossa
otetuksi huomioon, niinkuin asiallista
onkin, mycis sen tuottoarvo. Toisaalta
merkitsee osakekannan verotusarvoon
nojautuminen sitH, ettd saatu yrityk-
sen nettoarvo tulee verotuksesta johtu-
van viivdstymisen takia vastaamaan
sitd tilannetta, joka oli jo vdhintddn
vuotta aikaisemmin kuin verotusarvo
vahvistettiin. Tdmd on katsottu voita-
van oikaista silloin, kun viimeksi piiiit-
tynyt tilikausi on ollut tappiollinen, si-
ten, ettd tappion on katsottu koko
mddrdlldhn alentavan yrityksen netto-
arvoa. Jos sen sijaan viimeksi piiiitty-
nyt tilikausi on ollut voitollinen, on
yksinkertaisuuden vuoksi oletettu, et-
tei voitto ole jddnyt yrityksen hyvdksi
vaan kokonaisuudessaan jaettu osinkoi-
na pois. Milloin yhtirin osakepddomaa
on osakkeiden verotusarvon vahvista-
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misen jdlkeen korotettu antamalla
uusia maksullisia osakkeita, yhti<ille
tdten saadut lisdvarat lasketaan yrityk-
sen nettoarvon lisdykseksi.

Yksityisen liikkeenharjoittajan olles-
sa kysymyksessd ei yrityksen netto-
arvolla yksinddn ole luottovakuutus-
vastuun kannalta samaa merkitystd
kuin osakeyhtiiin kohdalla, vaan asias-
sa vaikuttaa mytis liikkeenharjoittajan
muu omaisuus. T5lkiin 0:n arvoksi
otetaankin liikkeenharjoittajan veron-
alaisesta ja mahdollisesta verovapaasta
omaisuudesta verotuksessa kdytettdvien
perusteiden mukaan mddrdytyvd netto-
omaisuus liikkeen viimeksi pddttyneen
tilikauden tappiolla vdhennettynd. Vas-
taavasti on laita kysymyksen ollessa
sellaisista yhticimuodoista, joissa joku
tai jotkut omistajista taikka kaikki
omistajat ovat koko omaisuudellaan
vastuussa yhtitin sitoumuksista. O:ksi
otetaan tiilltjin yhticin ja kaikkien vas-
tuunalaisten omistajien ylld mainitulla
tavalla mddrdytyvien netto-omaisuuk-
sien summa, tdmdkin yhtitin viimeksi
pddttyneen tilikauden tappiolla vdhen-
nettynH.

Omaisuusverosta vapaalle luottova-
kuutuksenottajalle O miiiiriitiiiin vero-
tusperusteita soveltaen samoin kuin
yksityiselle liikkeenharjoittajalle.

Suhdeluvun O/L suure L on yleensd
sama kuin yrityksen vieraan pddoman
ja siirtovelkojen summa. Erdissd ta-
pauksissa vieraaseen pHdomaan kuiten-
kin sisdltyy eri5, joiden velkaluonne,
luottovakuutuksen kannalta arvostel-
len, ei ole tdysin selvd. Ndin on laita
silloin, kun vieraan pddoman erd kiin-
teiisti kytkeytyy yhteen kysymyksessd
olevaan velkojaan kohdistuvan, vastaa-

vien puolella olevan erdn kanssa. Esi-
merkkind tHllaisesta tapauksesta voi-
daan mainita rakentajayritys, jonka
tilinpiiiitiiksessd on merkitty rakennut-
tajalta saadut etumaksut vieraaseen
pddomaan ja kysymyksessd olevalle
keskenerdiselle rakennukselle arvioitu
arvo vastaavien puolelle vaihto-omai-
suudeksi. Tiillciin vdhennetddn maini-
tusta vieraan pddoman erdstd siti vas-
taava vastaavien puolella oleva erd,
mikiili viimeksi mainittua erid vastaa-
va omaisuus tulisi konkurssitapauk-
sessa, niinkuin esimerkkitapauksessa-
kin tehdddn, luettavaksi velkojan omai-
suudeksi. - Milloin O:n laskemisessa
tulee yrityksen omaisuuden lisiiksi
otettavaksi huomioon edelld mainituin
tavoin omistajan tai omistajain omai-
suutta, menetellddn vastaavasti L:ii
laskettaessa.

Eldketurvakeskuksen luottovakuu-
tustoiminnasta tiihHn mennessd saadun
kokemuksen mukaan suhdeluku O/L
yleensd soveltuu varsin hyvin luotto-
vakuutusten maksuasteikkojen perus-
suureeksi. Silloin tiilltiin tosin esiintyy
tapauksia, joissa t6mdn suhteen tai sii-
hen perustuvien maksuasteikkojen so-
veltaminen tuottaa hankaluutta. Kun
Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
toiminnassa ei ole mahdollista eik6 tar-
koituksenmukaistakaan ryhty?i yksi-
tyiskohtaisesti tutkimaan kaikkien va-
kuutuksenottajien luottokelpoisuutta,
on tyydyttdvd kaavamaiseen menette-
lyyn, vaikkei se aivan kaikissa tapauk-
sissa oikeaan osuisikaan. Kokemuksen
mukaan pyritidn perussuureen laske-
mismenettelyd tietenkin jatkuvasti pa-
rantamaan yhd yleisempdii pHtevyyttd
kohti.
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SEPPO PIETILAINEN

TEL-€IEkelaitoksen tu lover.otrr ksesta

TEL muodostaa erhdn tdrkedn osan so-
siaalivakuutuksestamme ja siten koko
sosiaalipoliittisesta jdrjestelmdstdmme.
Ndin ollen on luonnollista, ettd lain
tdytdnttitinpanosta huolehtivien eldke-
laitosten taloudellista toimintavapautta
on jouduttu rajoittamaan. Nhistd rajoi-
tuksista on syytd mainita vakuutusra-
hastojen kattamista koskevat sddnntjk-
set, luottovakuutuspakko ja velvolli-
suus takaisinlainaukseen. TEL-elHke-
laitosten taloudellinen toiminta ei siis
ole samanlaista kuin sellaisten talou-
dellisten subjektien toiminta, joiden
kohdalla ei edelld mainittuja rajoituk-
sia ole. Onkin kysyttdvd, eroaako ja
mill6 tavoin puheena olevan eldkelai-
toksen verotus liikeverotuksesta yleen-
sd. Samalla on aiheellista selvittdd,
onko eroavuutta edelld mainitussa suh-
teessa olemassa eri eldkelaitostyyppien,
ts. vakuutusyhticin, eldkekassan ja eld-
kesddtitin viililld.

TEl-eldkelaitokset poikkeavat edel-
thjist66n erdin, erityisesti liiketaloudel-
liselta kannalta merkityksellisin osin.
Ndin on ennen kaikkea asian laita eldk-
keiden lakimddrdisyyden, luottovakuu-
tuksen, kollektiivisen eldkevastuun ja
takaisinlainauksen suhteen. On ajatel-

tavissa, ettd sanottu seikka antaa uutta
sisdlttid eldkelaitosten verotusta koske-
ville normeille silloin kun niitd joudu-
taan soveltamaan TEL:n mukaista toi-
mintaa harjoittaviin elhkelaitoksiin.
Joka tapauksessa on syytd noudattaa
varovaisuutta tehtdessd johtopiiiittiksiii
elSkelaitosten verotuksessa aikaisem-
min vallinneesta kdytdnncistd.

Verovelvollisuus

Tulo- ja omaisuusverolain (TOL) 10

$:n 1 momentin 2 kohdan mukaan on
tuloverosta vapaa sairaus- ja hautaus-
avustuskassa. Avustuskassa voi saman-
aikaisesti harjoittaa TEL:n mukaista
eldkevakuutusta ja toimia sairaus- tai
hautausavustusta jakavana kassana.
Tdlliiin on kysyttdvd, onko kassaa pi-
dettdvd verovapaana siltd osin kuin se
mytintdd viimeksi mainittuja avustuk-
sia. Kielteisen kannan tueksi voidaan
esittdd, ettH TOL 10 $:n 1 momentin 2

kohta on luonteeltaan poikkeussddnn6s,
jossa tarkoitetulle sairaus- ja hautaus-
avustuskassan kdsi.tteelle ei ole annet-
tava laajempaa sisdllystd kuin lainkoh-
dasta nimenomaisesti ilmenee. Osittai-
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sen verovapauden toteuttaminen olisi
sitd paitsi kdyt5nndssd mahdotonta.
Kassaa ei ndet ole vakuutusteknillisesti
eikd mydskiiiin tilinpidollisesti pidet-
tdvd erillisend kassana siltd osin kuin
se harjoittaa sairaus- tai hautausavus-
tuskassatoimintaa.

Velvollisuudesta suorittaa tulon pe-
rusteella veroa on TOL 10 $:n 1 mo-
mentin 3 kohdan mukaan vapautettu
eldkelaitos, joka on perustettu seura-
kunnan tai muun uskonnollisen yhdys-
kunnan palveluksessa olevia varten,
Jos siis uskonnollinen yhdyskunta jdl-
jestHisi tydntekijiiinsd eldketurvan Ire-
rustamalla eldkekassan tai -sddticin, ei
eldkelaitos olisi velvollinen suoritta-
maan tuloveroa.

Eldkekassa- ja eldkesddtiijtoiminnan
alkuaikoina esitettiin mielipiteitii, joi-
den mukaan sanottuja laitoksia olisi
pidettdvd TOL 10 g:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitettuina yleishytidylli-
sind laitoksina tai sdiiticiinii ja tiilld
perusteella verovapaina. Jo ennen
TEL:n siiHtdmistii on kuitenkin oikeus-
kdytdnntissd katsottu, etteivdt eldke-
kassat eivdtkii eldkesiiiiti6t, jotka on
perustettu tietyn Iiikkeen palveluksessa
olevia tycintekijciitd varten, ole edelld
mainitun lainkohdan mielessd yleishyci-
dyllisiii yhteiscijii. TEL-eldkelaitoksen
pitd.miseen tdllaisend yhteistind on vie-
ldkin vdhemmdn aihetta, kun otetaan
huomioon, ettd TEl-eldkevakuutus on
luonteeltaan pakollista.

Edellii on p6ddytty siihen tulokseen,
ettd TEl-eldkelaitokset ovat, lukuun-
ottamatta yhtii poikkeusta, verovelvol-
lisia eldkelaitostyypistd riippumatta.
Eldkelaitoksen verotettavan tulon suu-

ruus on mddriteltdvd periaatteessa sa-
malla tavalla kuin elinkeinotoimintaa
harjoittavan subjektin verotettava tulo
yleensh. Tdmd merkitsee sit6, ettd ve-
ronalaisesta tulosta vdhennetddn tulon
hankkimisesta johtuneet kustannukset
sekd yleiset ja erityiset vdhennykset
(TOL 25, 26, 28 ja 29 g).

Kirjanpito ja verotus

Kuten jokaista kirjanpitovelvoltista
elinkeinonharjoittajaa, myds eldkelai-
tosta verotettaessa on ldhdettdvd kir-
janpidon pohjalta. Kirjanpitol 2 g:n 3
momentin mukaan vakuutuslaitosten
kirjanpidossa on noudatettava sanotun
lain sddnntiksid, mikiili toisin ei ole
erikseen sdddetty tai sosiaaliministerirj
ole toisin mddrdnnyt. Eldkelaitosten
kirjanpidosta ja tilinpiiiittiksestii on
sddnnciksid VYL 4 luvussa, AKL 6 lu-
vussa ja ESL 6 g:ss6. Lisiiksi on sosiaa-
liministeritj antanut asiasta ohjeita kir-
jeissddn 7. 2. L959 ja 20.2.1968 vakuu-
tusyhtiiiille sekd 20.2. 1968 erikseen
eldkekassoille ja eldkesddtitiilte. Kun-
kin eldkelaitoksen kohdalla on ensi
sijaisesti noudatettava edeltd mainittu-
ja erityissdSnnciksid ja -mddrdyksid.
Jollei niistd ltiydy ohjetta, on sovellet-
tava niitd Kirjanpitol:n sddnnijksid,
jotka koskevat kirjanpitovelvollisten
kolmatta ryhmaid.

0maisuusryhmdt verotuksessa

Tulon vero-oikeudellinen kdsittely riip-
puu ratkaisevasti siitd, mihin kirjanpi-
dolliseen omaisuusryhm5ain kuuluvasta
omaisuudesta se on saatu. Eldkelaitos-
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ten tilinpddtcisohjeista ilmenee, ettd nii-
den omaisuus on jaettava rahoitus-, si-
joitus- ja kdytttjomaisuuteen. Eldkelai-
tosten omaisuuden luokittelu poikkeaa
siis Kirjanpitol:ssa omaksutusta ryh-
mittelystd mm. siten; ettd ylimd?iriiistii
omaisuutta ei eldkelaitoksen taseissa
esiinny lainkaan ja ettd vaihto-omai-
suuden asemesta kiiytetddn k2isitettii
sijoitusomaisuus.

Eldkelaitoksen r a h oit u s o m a i -
suuden ala on periaatteessa sama
kuin niilld elinkeinonharjoittajilla, joi-
hin ndhden noudatetaan Kirjanpitol:ia.
Niinpd vakuutusyhtitin tilinpiidttjsoh-
jeet sis6ltdvdtkin viittauksen Kirjan-
pitol 10 $:n 1 momentissa esitettyyn
rahoitusomaisuuden mddritelmddn. Elii-
kelaitoksen erityisluonteesta rahalai-
toksena kuitenkin johtuu, ettd sen ra-
hoitusomaisuuden ala on jonkinverran
Kirjanpitol:n edellyttdmdd kapeampi.
Muiden kuin eldkelaitosten omistamat
arvopaperit, jotka on hankittu liike-
omaisuuden vHliaikaisiksi sijoituksiksi
tai liikkeen maksuvalmiuden edistdmi-
seksi, on yleensd luettu rahoitusomai-
suuteen. Eldkelaitoksen vastaavat arvo-
paperit sitd vastoin ndyttdviit kuuluvan
sijoitusomaisuuteen.

Sijoitusomaisuus on eldke-
Iaitoksen omaisuusryhmistd tdrkein.
Sitd on ilmeisestikin pidetttivii alaltaan
laajempana kuin Kirjanpitol:ssa tar-
koitettua vaihto-omaisuutta. Viimeksi
mainitulla omaisuusryhmdlld on ndet
vain yksi tehtbvd: voiton vdlittjn syn-
nyttdminen. Sijoitusomaisuuden asema
on toinen. Sen tarkoituksena on liihinnii
turvata tyijntekijdin eldkkeet ja tuot-
taa elbkelaitokselle koron muodossa
tuloa. Tietenkin on mahdollista, ettd

sijoitusomaisuudella tavoitellaan mycis
osto- ja myyntihintojen erotuksesta
saatavaa voittoa. Mytis sosiaaliministe-
ritin kirjanpito-ohjeet ndyttdvdt edel-
lyttdvdn, ettd vaihto- ja sijoitusomai-
suuden viililld on eroa muussakin suh-
teessa kuin nimissd. Verotuskdytdntt)
on kuitenkin pyrkinyt samaistamaan
ndmd kdsitteet.

ElSkeLaitoksen k d y t t ii o m a i s u u -
desta puolestaan voidaan sanoa, ettd
se kiisittdd kutakuinkin samanlaista
omaisuutta kuin muillakin elinkeinon-
harjoittajilla.

Omaisuuden arvostus verotuksessa

Toteutumaton arvostusvoitto
Erds vero-oikeuden keskeisid kysy-

myksid on, onko sellaista omaisuuden
arvonnousua, joka ei ole vield lopulli-
sesti, esim. myynnin kautta, toteutunut,
pidettiivii veronalaisena tulona jo sillii
hetkellii kun arvonnousu tapahtuu. Kun
on kysymys tavallisesta elinkeinonhar-
joittajasta, ovat ne Kirjanpitol:n
sddnndkset, joissa on toteutettu ns.
alimman arvon periaate, realisoimatto-
man arvonnousun verottamisen estee-
nd. Eldkelaitosten osalta kysymys ei
ole yhtd selvd. Elikelaitosten omaisuu-
den arvostusta koskevat sddnniikset
ndet merkitsevdt poikkeamista edelld
mainitusta alimman arvon periaatteesta
mm. siind suhteessa, ettd niistd useissa
edellytetddn toteutumattoman voiton
kirjaamista. Tdmd taas johtuu ldhinnd
eldkelaitoksen omaisuuden erityislaa-
dusta.

Yleinen sddntti eldkelaitoksen omai-
suutta arvostettaessa on, etta se merki-
tddn hankinta-arvoon tai, jos kiiypii
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arvo on alempi, viimeksi mainittuun
arvoon. Tdstd saatetaan kuitenkin poi-
keta mm. vakuutusyhti<in ulkomaan
rahan mddrdisten saamisten sekd kaik-
kien eldkelaitostyyppien omistamien
obligaatioiden ja niihin verrattavien ar-
vopaperien osalta. Mainitulle omaisuu-
delle voidaan merkitd hankinta-arvon
ylittdvii arvo. Vakuutusyhti<issd on
mahdollista mennd jopa yli kdyvdn ar-
von. Ndissd tapauksissa jouduttaneen,
jdljempiind mainittavin poikkeuksin,
verottamaan realisoimatonta arvonnou-
sua. Edellytyksend tiillciin kuitenkin on,
ett[ eldkelaitos on kirjannut tilinpiiii-
tiikseen ko. arvonkorotuksen tai ainakin
ollut tilinpddtcisohjeiden mukaan vel-
vollinen tekemddn sanotunlaisen kir-
jauksen.

Edellii esitetylld omaisuuden arvos-
tuskysymykselld on merkitystd pee-
asiassa vain sijoitusomaisuuden osalta.
Eldkelaitoksen rahoitusomaisuus nimit-
tdin, ulkomaan rahan mSdrdisiS saami-
sia lukuunottamatta, on sen luonteista,
ettei se synnytd arvostusvoittoa. Kdyt-
t<iomaisuuden arvonvaihteluilla taas,
arvonvdhennysjdrjestelmdstd johtuen,
ei ole verotuksen kannalta vaikutusta.

Vakuutusyhti6iden ja eldkekassojen
tilinpiiiit<istii koskeviin sddnnciksiin si-
sdltyy sitd paitsi mddrdyksid, joiden
tarkoituksena on estdd realisoimatto-
man arvonnousun vaikutus. Jos sanot-
tujen eldkelaitosten omaisuuden arvoa
korotetaan yli hankinta-arvon, on VYL
26 $:n 3 momentin ja AKL 26 g:n 2
momentin mukaan vastattavia korotet-
tava saman verran. Mddr6ys ei kuiten-
kaan koske vakuutusyhtidn omistamia
obligaatioita. Arvonkorotuksen merkit-

seminen passiivoihin johtaa siihen, ettei
korotus vaikuta Iiikkeen tulokseen eikd
siis synnytd tuloa. Mainitunlaisia pas-
siivakirjauksia ei kuitenkaan ole KHO:n
omaksuman kannan mukaan ainakaan
toistaiseksi otettu verotuksessa huo-
mioon. Viimeksi asiasta annetut ratkai-
sut KHO 1958 II 236 ja 1961 II 322
ovat tosin syntyneet ddnestyksen jdl-
keen. Vastattaviin tehtdvdn kirjauksen
tarkoitus kylld puoltaisi sen hyvdksy-
mistd mycis verotuksessa. Eldkelaitos-
ten omaisuuden arvostussddnndstci on
voitu laatia alimman arvon periaat-
teesta poiketen juuri siksi, ettd samalla
on sd.ddetty mahdollisuus passiivakir-
jauksen tekemiseen. Kun passiivakir-
jaus jtitetdiin huomioon ottamatta, tule-
vat eldkelaitokset itse asiassa verotuk-
sellisesti eri asemaan kuin muut elin-
keinonharjoittajat, minkd seikan voi-
daan sanoa olevan ristiriidassa verolain
ns. jakautumisnormin luonteen kanssa.
Aliarvostus

Eldkelaitoksen verotuksen kannalta on
varsin olennainen merkitys sillS sei-
kalla, onko sen suorittama sijoitusomai-
suuden aliarvostus otettava verotukses-
sa huomioon. Kysymyksen ratkaisu
riippuu siitd, onko eldkelaitosta pidet-
tdvii TOL 41 g:ssd tarkoitettuna kau-
pallisena liikkeend ja sen sijoitusomai-
suutta liikkeen varastona, jolloin va-
raston arvostus saadaan verotuksessa-
kin toimittaa kirjanpidollisten periaat-
teiden mukaan.

Vakuutusyhtitin osalta on KHO vii-
meksi pddtdksessddn 1956 I 3 katsonut
ettd TOL 41 g:dd voidaan soveltaa yh-
ti6n sijoitusomaisuuteen. KHO:n omak-
suma kanta ei merkinne sitd, ett6 va-
kuutusyhtitin sijoitusomaisuus olisi aina
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sanotussa lainkohdassa tarkoitettua va-
rastoa. Ylimmdn oikeusasteemme en-
nakkopddtdksistd ndyttdisi pikemmin
olevan luettavissa se ajatus, ettd ky-
symys on ratkaistava sen mukaan, har-
joittaako yhtici tosiasiassa sijoitusomai-
suudellaan arvopaperien kauppaa.

Pddttiksessd KHO 1959 II 160 on kat-
sottu, ettei erddn elSkekassan sijoitus-
omaisuus ollut TOL 41 $:ssd tarkoitet-
tua varastoa. Perusteena oli, ettei kas-
san sddnttijensd mukaan harjoittamaa
sosiaalista henkilcivakuutustoimintaa
ollut pidettdvd vakuutusliikkeen har-
joittamisena eikd kassan voitu katsoa
muutoinkaan harjoittaneen kauppaa
arvopapereilla. Eldkesddtitjiden osalta
ei asiaa koskevia ratkaisuja liene. Edelld
esitetyn ei kuitenkaan vield tarvitse
johtaa siihen, ettei eldkekassaa ja eldke-
siidti<itii voitaisi pitiiS TOL 41 $:ssd edel-
lytetyssd mielessd liikkeenharjoittajana
yhtd hyvin kuin vakuutusyhtiiitd. Ndin
saatetaan erityisesti sanoa TEL-eIdke-
laitosten kohdalta, koska niiden sijoitus-
toiminta eldkelaitostyypistii riippumatta
on hyvin samanlaista. On lisdksi otet-
tava huomioon, ettd KHO:n kdytdnntis-
sd on TOL 41 $:n sanonnalle "kaupalli-
nen liike" annettu hyvin laaja sisiiltij.
Eri asia on, ettd eldkekassan tai elSke-
sddtitjn, joiden toimintapiiri ei yleensd
ulotu yhden tyiinantajan yritystd pi-
temmdlle, verottaminen edelld tarkoi-
tettuna liikkeenharjoittajana tulee har-
vemmin kysymykseen.

Varaston arvostuksen alarajaa mdd-
rdttdessd on ratkaisevana pidettdvd va-
kuutusyhtidn ja eldkekassan osalta
VYL:n ja AKL:n arvostussadnntiksid,
eldkesddticin kohdalta taas Kirjan-
pitoL:n arvostusperiaatteita. Tdmd ei

kuitenkaan viilttiimdttii merkitse sit5,
ettii alaraja kdytdnncissd mddrdytyisi
eri tavalla eri eldkelaitostyypeissd.
Yleinen sddnttj on, ettei arvostusta, joka
on suoritettu vastoin hyvdd vakuutus-
tapaa ja kirjanpidon yleisid periaattei-
ta, ole hyvdksyttdvd verotuksessa.

Eldkevastuu ja verotus

Edelld mainittiin, ettd eldkelaitoksen
veronalaisesta tulosta vdhennetddn
muun muassa ns. luonnolliset vdhen-
nykset, joista taas olennaisimman osan
muodostavat eldkkeet. Verotuksen kan-
nalta on ratkaiseva merkitys silld sei-
kalla, mind ajankohtana tdmd vdhentd-
minen tapahtuu. TOL 26 $:n 1 momen-
tin 6 kohdan mukaan katsotaan tulon
hankkimisesta johtuneeksi kustannuk-
seksi, mitd vakuutuslaitoksen on lain
mukaan siirrettivd vakuutusrahastoi-
hinsa. Samaa periaatetta noudatetaan
TOL 24 $:n 17 kohdan mukaan mytis
elikesiiiititiissd. Ensi ndkemHltd vaikut-
taisi ndin ollen siltd, ettd siirto vakuu-
tusrahastoon olisi eldkkeen vHhentdmi-
sen kannalta ainoa ratkaiseva ajan-
kohta. Ndin ei kuitenkaan ole asian-
laita. Mycis eldkkeensaajalle maksetta-
va el6ke on TOL 25 $:n yleissddnntik-
sen nojalla vihennyskelpoinen sind
vuonna, johon eltike kohdistuu.

Ndyttiiisi siis siltd, ettd eldkelaitos on
oikeutettu vdhentdmddn eldkekulut
kahteen kertaan. Vakuutusrahaston
erityisluonteesta kuitenkin johtuu, ettei
asia o1e ndin. Jokainen eldkelaitoksen
maksama eldke nimittdin vdhentd6 va-
kuutusteknillisesti vakuutusrahaston
mddrdS, mistd samalla seuraa, ettd
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uusia siirtoja voidaan tehdi vastaavasti
vdhemmdn. Tiistii jo havaitaankin, ettd
elSkekuluilla voidaan vain kerran rasit-
taa veronalaista tuloa. Vdhentdminen
tapahtuu ikddn kuin ennakonluontei-
sena silloin kun tehdddn siirto vakuu-
tusrahastoon. Lopullisesti vdhennyksen
suuruus miiiiriiytyy vasta eldkettd suo-
ritettaessa.

Kun eldkelaitokselle on annettu mah-
dollisuus tehdd siirrot vakuutusrahas-
toonsa veronalaista tuloa rasittaen, voi-
taisiin kenties vdittdd, ettd se on ase-
tettu muita elinkeinonharjoittajia edul-
lisempaan asemaan. Eldkelaitoksen eri-
tyisluonteesta kuitenkin johtuu, ettei
asia ole ndin yksiselitteinen. El5keva-
kuutus on pitkdjiinteistii toimintaa.
Sille on tyypillistd, ettd vakuutussopi-
muksen perusteella saadaan tuloja jopa
vuosikymmenie ennen vastaavan me-
non, eldkkeen, syntymistS. Jos vakuu-
tusrahastoon tehtyid siirtoja ei voitaisi
vdhentdd, ei eldkelaitoksella olisi toi-
mintansa alkuaikoina ainakaan sanot-
tavasti eldkekuluja, joilla se saattaisi
rasittaa tulostaan. Lopettaessaan vakuu-
tussopimusten tekemisen silld taas ei
olisi tuloja, joista se voisi tehdd eldk-
keistd aiheutuvat vHhennykset. Niin
ollen onkin TOL:n sddnntikset vakuu-
tusrahastoon tehtyjen siirtojen vdhen-
nysoikeudesta ymmdrrettdvd ensi sijai-

sesti ns. jaksottamissiiiinttjinii. Siirtojen
vdhennyskelpoisuudesta voidaan siis
ndhdii eldkelaitoksen tulosta tasaava
tekijd, jonka tarkoituksena on eldke-
vakuutuksen erityisluonteesta aiheutu-
vien tuloslaskennallisten haittavaiku-
tusten eliminoiminen.

Eldkelaitos on siis oikeutettu veron-
alaisesta tulostaan vdhentdmddn, mitd
sen on lain nojalla siirrettdvd vakuu-
tusrahastoonsa. Vakuutusrahaston suu-
ruus on laskettava sosiaaliministeri6n
vahvistamien laskuperusteiden mukai-
sesti. Nditd perusteita noudattaen suo-
ritettu vakuutusrahaston mddrittely
sitoo ndin ollen myds veroviranomaisia.
Poikkeuksen muodostaisi kuitenkin se

tapaus, ettd perusteisiin olisi otettu
mddrdys, jota ei voitaisi puoltaa vakuu-
tusteknillisillii niiktjkohdilla vaan jossa
jokin muu tarkoitus, esim. verosta va-
pautuminen, olisi etualalla.

Mielenkiintoinen kysymys erityisesti
TEl-el?ikelaitosten osalta on, miten on
verotuksellisesti arvosteltava laskupe-
rusteiden muutoksesta mahdollisesti
syntyvdd tulon lisdystti. Samaa on sa-
nottava TEL 13 $:n 1 momentin mukai-
sen rahastovajauksen vaikutuksesta ve-
rotukseen sekH vastuunsiirtokysymyk-
sisti. Niihin ei ole kuitenkaan aihetta
tdmdn lyhyen esityksen puitteissa puut-
tua.
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ERKKI PAHKINEN

LEl.-tyiintekii5in ansioiakaulrr rrra
vuodella t964

Syyskuun rekisteriajojen yhteydessd
ker[ttiin tycisuhderekisteristd LEL-
tytintekijdin ansiojakautuma vuodelta
1964. Kysymykseen tulivat kaikki ne
tytintekijdt, joista tydnantajat olivat
tehneet vdhintdin yhden LEl.-tiiityk-
sen ko. vuonna ja jotka tuolloin olivat
18-67-vuotiaita. Tdssd mukaan tullutta
yli-ikdisten, 65-67-vuotiaitten ryhmdd
ei seuraavassa kdsitelld.

Ansiojakautumat kerdttiin siten, ettd
niissd tulot, jotka luokiteltiin eksponen-
tiaalisen asteikon mukaisesti, tulivat
ristiintaulukoitua palkanmaksukuukau-
sien kanssa. Palkanmaksukuukausilla
tarkoitetaan LEL-jdrjestelmdssd niitd
kalenterikuukausia, joilta tytintekijdlle
on maksettu LEl-tilitysten perusteena
ollutta palkkaa. Tdmd kdsite, jota aikai-
semmin nimitettiin tilityskuukaudeksi,
on otettu kdyttticin, koska tilityksiin ei
ole merkitty tilitysten kohteena ollei-
den tyiisuhteiden alkamis- ja loppumis-
ajankohtia. Kovin sovelias tyiissdolo-
ajan mitaksi tdmii ei kuitenkaan ole,
vaikka seuraavassakin se siind tarkoi-

tuksessa esiintyy. Ajateltakoon vain ta-
pausta, jossa tyrintekijein LEL-ansiot
ovat kahdeksalta palkanmaksukuukau-
delta. Osa ansioista on voitu saada
tytittcimyystciissd tammi-maaliskuussa
ja loput esim. rakennustcjissd kesd-loka-
kuussa ja kun luultavaa on, ettd tyri-
jaksojen alku- ja pddtekuukaudet eivdt
ole tdysid, jiiisi ttissd tapauksessa neljd
eli puolet palkanmaksukuukausista tyci-
ajaltaan vajaiksi.

Aluksi on syytd mainita hieman siitd
kehityksestd, jota vuosien 1964 ja -63
ansiojakautumia keskenddn vertaamal-
la on havaittavissa. Ensiksikin on to-
dettava, ettii LEL-joukon lukum[driii-
nen kasvu on pysdhtynyt. Vuonna 1964
oli 18-64-vuotiaita LEl-tyiintekijdite,
siis niitd, joiden ansiojakautumaa seu-
raavassa tullaan tarkastelemaan, kaik-
kiaan 458 500 henked, mikd on 1 000
vdhemmdn kuin vuonna 1963. Pysiihdys
ei kuitenkaan ole koskenut LEl-tytin-
tekijdin keskimddrdistd vuosiansiota,
joka vuonna 1964 oli 2 600 markkaa eli
L3.3 % suurempi kuin edellisen vuoden
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Kuvio 1. LEL-tAdntekijiiin ansiojakautuma Du"onna 1964. lkiiryhmii 78-64 u.
Miehet ja naiset yhdessd..

LrL- tydnteki j 6i ta

80 000

60 000

{0 000

20 000

Ansi o
1,00 Ek/v .25 I6 6q l2I 2 56

lukema 2 294 rnarkkaa. Nousu vastaa
tdysin sitd, mitd yleisen ansiotasoindek-
sin muutosten perusteella olisi voinut
odottaa. Indeksihdn nousi vastaavana
aikavdlind l3.L %.

Kuten jo aikaisemmin todettiin, oli ja-
kautuman keskiarvo, LEl-tydntekijiiin
keskiansio vuonna 1964, 2 600 mark-
kaa. Jos tarkastellaan kuviota 1, havai-
taan selvasti, ettH valtaosa tyiinteki-
jtiistii sijoittuu keskiarvoa alempiin
ansioluokkiin. Esimerkiksi ansioraja,
jonka 50 /, LBL-tyontekijdistii alittaa,
on 1488 markkaa eli vain 57 % keski-
arvosta. Tdmd mytis merkitsee sitd, ett[
jakautuma on vino, toisin sanoen ja-
kautuma ei likimainkaan muistuta ns.
normaalijakautumaa, jossa keskiarvon
molemmin puolin on suunnilleen yhtd
paljon tapauksia ja jossa valtaosa ta-
pauksista yleensa tulee keskiarvon ld-
hiympdristdijn. Vaikka tulojakautumat

Vuoden 1964 LEl-ansiojakautuma on
piirretty kuvioon 1. Alimmat tuloluo-
kat on geometrisesti interpoloitu aineis-
ton poiminnassa kiiytetystd tuloluo-
kasta 0-100 markkaa.

512

yleensa ovat tdlld tavoin vinoja, poik-
keuksellisen voimakas vinous tlssd
aiheutunee siitd, ettd jakautumaan si-
sdltyy erikeskiarvoisia alijakautumia,
jotka olisi erotettavissa luokittelemalla
aineistoa tytintekijiiin ikdryhmain, su-
kupuolen ja palkanmaksukuukausien
mukaan. Palkanmaksukuukausien Iu-
kumdirdn ja ansiojakautuman muodon
viilistii yhteyttd on seuraavassa kdsi-
telty esimerkinomaisesti.

LEl-tydntekijdt voidaan jakaa paitsi
ansion, mytis palkanmaksukuukausien
perusteella eri luokkiin sen mukaan
onko nlitd L, 2, 3, ... tai 12. Tauluk-
koon 1 on tehty erds tdllainen jaotus.
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LE L -tg t)ntekij dt p alkanmaksukuuko,usien tukumiiiir iin mukaan 1). 1 g 6 4.
lkiiryhmii 18-64 Duotta. Miehet ja naiset Ahd,essii.

Taulukko 1.

Tytivoimalaji ja
palkanmaksukuukausien
lukumddrii

Tilapdisty<ivoima 1-2 kk
Kausitydvoima 3-6 kk
Vakinaistytivoima 7-12 kk
Kaikki

Miehid
l28 900
t22 400
156 800
408 100

Naisia
21 100
15 700
13 600
50 400

Miehet ja naiset
yhteensii

Tytin-
tekijtiitii %
r50 000 33
138 100 30
170 400 37
458 500 100

Taulukosta ilmenee varsin selvdsti,
kuinka tyiiajaltaan erilaatuista ty6voi-
maa sisdltyy yhteiseen ansiojakautu-
maan. Erityistd huomiota kiinnittdd se,
ettd edelld esitetyssd palkanmaksukuu-
kausien ryhmityksessd jokaiseen luok-
kaan tulee ldhes yhtii paljon LEl-tycin-
tekijtiitS. Sensijaan naisten ja miesten
kesken esiintyy pienid eroja. Naisilla
niiyttiiii painopiste olevan tilapiiisty<i-
voiman (1-2 kk) ja miehillii vakinais-

tyiivoiman (7-12 kk) puolella.
KdsitystH siit6, kuinka palkanmaksu-

kuukausien luku vaikuttaa tyiintekijdin
LEL-ansion suuruuteen, saadaan ris-
tiintaulukoimalla ndmd kaksi muuttu-
jaa. Ennalta selvdndhdn voidaan pitdd,
etth ndiden tulisi olla kesken5dn posi-
tiivisesti korreloituneita, palkanmaksu-
kuukausien lukumddrdn noustessa an-
sioluokan tulisi myds nousta. Taulu-
kosta 2 kdy ilmi, ettd asia mycis ndin on.

LEL-tydntekijiiin ansiojakautuma palkanmaksukuukausien mukaan uuod,elta 7g64
lkiiryhmii 18-64 u. Miehet ja naiset.

Taulukko 2.

Palkanmaksukuukausien tukume5ra
1-2 kk 3-6 kk 7-12 kkLEL-ansio

mkiv
0- 99

100- 199
200- 399
400- 799
800- 1 599

1 600- 3 199
3 200- 6 399
6 400-12 799

12 800-25 599
25 600-51 199

Kaikki

Tydntek.
35 465
27 643
36 753
34 385
13 620
I 875

253
32

3
1

150 030

Tytintek.
481

1 314
5 691

23 0?B
53 056
44 898
I 099

440
19

138 076

Ty6,ntek.
I

57
192
766

5 445
36 051
77 024
45 801

5 041
L7

170 403

1-12 kk
Tydntek. %

35 955 7.8
29 014 6.3
42 636 9.3
58 229 12.7
72 727 15.7
82824 18.1
86 376 18.9
46 273 10.1

5 063 1.1
18 0.0

458 509 100.0

%

23.7
18.4
24.5
22.9

9.1
7.2
0.2
0.0
0.0
0.0

100.0

0.4
1.0
4.r

16.?
38.4
32.5
6.6
0.3
0.3

100.0

%

0.0
0.0
0.0
0.4
3.2

21.2
45.2
27.0

3.0
0.0

100.0
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Niiden LEL-tgdnteki.jdid,en ansiojakautuma ouodelta L964, jotka otsat saaneet LEL-
ansioita 72 palkanmaksukuukaudelta. lkd,ryhmii 18-64 rs. Miehet ja nai,set Ahdessii.
Kuvio 2.

LEL- tydnteki j 6itd

30 000

20 000

10 000

Ansio
]00 mk/ v I 16 32 6t+ L28 256 sl2

Jotta paremmin nHhtiisiin, mikd vai-
kutus tulojakautuman muotoon on pal-
kanmaksukuukausien erottamisella, on
seuraavassa esimerkkind 12 palkan-

Tdmdn vuosiansiojakautuman, johon
sisiiltyy 51 300 tytintekijlii, keskiarvo
on 7 873 markkaa, mikii ylittiiii tyti-
eldkekassojen vahvistamien ja vuoden
1964 syyskuun palkkatasoa ko. aloilla
vastaavien keskipalkkojen yhteenpai-
notetun keskiarvon 7 124 markkaa. Ku-
ten odottaa saattoi, ei tdmdn jakautu-
man vinous ole kovin huomattava. Kes-
kiarvon molemmin puolin sijoittuu
suunnilleen saman verran tapauksia, ja
jakautuman muoto on luokituksen
aiheuttamaa pientd hEiirititii lukuun-
ottamatta likimdiirin normaali.

maksukuukaudelta ansioita saaneiden
LEl-tytintekij<iiden tulojakautuma, ku-
vio 2.

Oman erikoiskysymyksensd LEL-jdr-
jestelmdssd muodostaa niiden tytinteki-
jiiin eldkeoikeus, joiden vuosiansio ei
ylitd sdiidettyd vuosiansion alarajaa.
Jotta yleensd voitaisiin ratkaista tulee-
ko vuosiansio ylittdneeksi sen vai ei,
joudutaan kaikkien tytintekijdin ansiot
yhtiilailla rekistertiimridn, joten kiiytet-
tdvissd on tarpeellinen materiaali sen
tarkastelemiseksi, mitd joukkoa ndin
tulee suljetuksi pois jSrjestelmdstii. On-
kin mielenkiintoista nihd6, koskeeko
alarajasddnntin soveltaminen vain tila-
pdistytivoimaa, L-2 palkanmaksukuu-
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kauden joukkoa, jolloin siis muun LEL-
joukon kanssa samaan ansiotasoon kuu-
luva, mutta lyhyemmd.n tyiissdoloajan
ryhmd. jdii eliikeoikeuden ulkopuolelle,
vai onko kysymyksessii tydntekijtiitii,
joilla ansiotaso on muita alhaisempi ja
jotka siitd johtuen, vaikka tekevdtkin
suuren osan vuodesta LEl-tyiitd, eivdt

Taulukko 3.

saa itselleen syntymddn eldkeoikeutta.
Taulukkoon 3 on sijoitettu vuonna

1964 alle 800 markkaa ansainneiden ja
siis tuolloin voimassa o1leen ansioiden
alarajan alittaneiden tyiintekijdin ja-
kautuma palkanmaksukuukausien mu-
kaan ryhmiteltynd.

AlLe 800 rnarkkaa ansainneet LEL-tgdntekijiit uuonna 1.964
lkiiryhmii 18-64 o. Miehet ja naLset yhdessti.

Tytivoimalaji ja
palkanmaksukuukausien
Iukumddrd
Tilapdisty6voima 1-2 kk
Kausitytivoima 3-6 kk . ,

Vakinaistytivoima 7-12 kk
Kaikki

Miehid
1 14 200

25 700
400

140 300

Naisia
20 100

4 900
600

25 600

Miehet ja naiset
Yhteensii

Tytjn-
tekij<,itii %
134 300 81

30 600 18
1000 1

165 900 100

Tarkastamalla aluksi "yhteensd" sa-
raketta taulukossa 3 voidaan havaita,
ettd muutakin kuin tilapdistytivoimaa
joutuu alarajasddnn<iksen soveltamis-
kohteeksi. Karkeasti 20 % alle 800
markkaa ansainneista on saanut LEL-

ansioita kolmelta tai sitS useammalta
kuukaudelta. Ennakkokdsitys siit6, ettd
tHten suljetaan molempia, sekd lyhyen
tytiss6oloajan ettd alhaisen ansiotason
joukkoa pois eldkeoikeuden piiristd,
saa teten vahvistusta.
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SEIJA VIRMOLA

l(anadan uusi elEkeisnieslelrn5

o

Kanadalaisten lakisddteinen vanhuus-
eldketurva on ollut tdhdn asti jiirjes-
tetty yksinomaan yleiselld, tasasuurui-
set eldkkeet kaikille 70 vuotta tiiyttd-
neille takaavalla lailla. Saman lain mu-
kaan ovat mycis varattomat 65-69-
vuotiaat henkiltit saaneet avustusluon-
teisia eldkkeitd.

Toukokuun 5. p:nd 1965 annettiin
Kanadassa laki pakollisesta, pddasiassa
ansioihin suhteutetusta ja rahastointiin
perustuvasta eldkejdrjestelmdstd, joka
tulee toimimaan entisen jdrjestelmdn
rinnalla. Uusi eldkejdrjestelmd muo-
dostuu tavallaan kahdesta erillisestd
jdrjestelmdstd, silld Quebecin maakun-
nalla on oma jdrjestelmdnsd, joka tiiy-
sin vastaa toista, koko muuta Kanadaa
koskevaa jiirjestelmdii. Niimii kaksi jdr-
jestelmdd on siten koordinoitu, ettei
siirtyminen toisen piiristd toiseen lain-
kaan vaikuta eldkeoikeuteen eikd
etuuksiin, joten jdrjestelmiin olennai-
sesti kuuluva koskemattomuusperiaate
toteutuu tiilltiinkin.

Tltikyvytttimyys- ja perhe-eldkeva-
kuutus, jotka ovat tdhdn asti puuttu-

neet lakisddteisestd eldketurvasta, on
nyt jdrjestetty uuden eldkejiirjestelmSn
yhteydessd vanhuuseldkevakuutuksen
ohella. Tdten jdrjestelmdn etuuksina
ovat vanhuus-, tycikyvyttiimyys- ja
perhe-eldkkeet. Mytis tydkyvyttcimyys-
eldkkeensaajien lapset saavat lapsen-
eldkettd. Lisdksi vakuutetun kuoltua
maksetaan tdmdn kuolinpesdlle hau-
tausavustusta.

Laki koskee pakollisena ammatista
riippumatta kaikkia sellaisia 18-?0-
vuotiaita henkiltiitd, jotka saavat tyiis-
tddn mddrdtyn rajan ylitt5v5t vuosi-
tulot. Alarajaksi on palkansaajille mdd-
riitty 600 dollarin (1800 mk) ja itse-
ndsille yrittiijille 800 dollarin (2 400
mk) vuositulot.

Lain ulkopuolelle jHdvdt tdten kaikki
ne, joilla ei ole tytjstddn ansioita sekd
ne, joiden ansiot ovat liian pienet tai
epdsiiiinniilliset. Uskonnollisten yhdys-
kuntien jdsenet eivdt myiiskddn tule
lain piiriin, jos he ovat tehneet ktiy-
hyydenlupauksen. Ansioiksi katsotaan
vain palkkatulot ja itsendisestd yrityk-
sestd saadut tulot, joten korko- ja muut
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pddomatulot eivdt oikeuta henkiltiii
lain piiriin.

Uusi laki tulee voimaan vuoden 1966

alusta lukien, jolloin alkaa vakuutus-
maksujen kerdd,minen. Etuuksia tullaan
maksamaan erilaisine siirtymdkauden
jdrjestelyineen vdhitellen siten, ettd
vanhuuseldkkeiden maksaminen alkaa
vuonna 1967. Tiiydet vanhuuseldkkeet
tulevat kysymykseen vuodesta 1976

alkaen. Perhe-ellkkeiden maksu alkaa
helmikuussa 1968 ja tycikyvyttiimyys-
eLdkkeiden toukokuussa 19?0. - Etuu-
det tullaan sitomaan eldkeindeksiin,
joka puolestaan perustuu kuluttajan
hintaindeksiin.

Vanhuuselikkeet

Vanhuuseldkeikd on vuonna 1967, van-
huuseldkkeiden maksamisen alkaessa,
68 vuotta, mutta se alenee seuraavina
vuosina siten, ettd vuonna 1968 eldke-
iki on 67 vuotta, seuraavana vuonna
66 vuotta sekd vuonna 1970 ja siitd
eteenpdin 65 vuotta.

Eldkkeen mddrdii laskettaessa otetaan
huomioon vakuutetun vuositulot vain
tiettyyn rajaan asti. Tdmd raja on jdr-
jestelmdn alkuvaiheessa 5 000 dollaria
(15 000 mk), mutta sitd tullaan aikaa
mytiten korjaamaan elinkustannusten
muutosten mukaan ja vuodesta 1976
ldhtien ansiotason muutosten mukaan.
Vanhuuseldke on 25 /6 vakuutetun 18

ikdvuoden jdlkeen ansaitsemasta kes-
kimddrdisestd vuosiansiosta, edelld mai-
nittu yldraja huomioon ottaen. Ennen
lain voimaan tuloa olevia vuosia ei kui-
tenkaan oteta huomioon.

Keskiansio lasketaan jakamalla an-
sioiden yhteismddrd niiden vuosien Iu-
kumddrdlld, joilta vakuutettu olisi voi-
nut maksaa jdrjestelmdn mukaisia va-
kuutusrn*aksuja. Tdten vakuutetulle,
joka tulojensa puolesta on kuulunut
lain piiriin vain joinakin vuosina, tulee
pienempi keskiansio kuin sille, joka on
kuuLunut lain piiriin koko ajan. Vuoden
1975 jiilkeen voidaan niiden vuosien
mddrd, joina vakuutettu on jostakin
syystd jtiiinyt lain ulkopuolelle, vdhen-
tdd siten, ettd vakuutettu tytiskentelee
65 vuotta tdytettyddn ndiden vuosien
verran. Lisdksi hdn saa vdhentdd puut-
tuvista vuosista 15 /6. Viihennys ei kui-
tenkaan saa pudottaa jakajana olevaa
vuosien lukumddrdd pienemmdksi kuin
kymmenen. Ennen keskiansion laske-
mista korjataan vakuutetun vuosian-
siot ansiotasossa tapahtuneiden muu-
tosten mukaan.

Mikeli henkilti jatkaa tyciskentely[
vanhuuseldkettd jo saadessaan, saa hdn
alle 70-vuotiaana ansaita vain tietyn
mddrdn ilman, ettd ansiot vaikuttaisi-
vat eldkkeeseen pienentdvdsti. Vakuu-
tusmaksuvelvollisuus pddttyy silloin,
kun vakuutettu ei endd saa tytjstddn
ansioita ja viimeistddn 70-vuotiaana.

Kuten edelld on jo mainittu, tullaan
tiysid vanhtruseldkkeit6 maksamaan
vasta vuonna 1976. Sitd ennen eldkkeet
ovat pienempiii. Siirtymdkautena kes-
kiansiota ei nimittdin lasketa mahdol-
listen vakuutusvuosien mukaan, vaan
jakajana oleva vuosien lukumddrd on
10. Tdten henkilci, joka on maksanut
vakuutusmaksuja vain uuden jdrjestel-
mdn ensimmdisend vuonna, saa 2,5 /o
eldkkeen ( 1/10 tiiydestd eliikkeestii) ;

kahdelta ensimmiiseltd vuodelta va-
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kuutusmaksuja maksaneen eldke taas
tulee olemaan 5 % jne. kunnes se

vuonna 1976 on jo tiiysimiidrdinen eli
25 /6 keskiansiotasosta.

Tyiikyvyttiimyyseliikkeet

Tytikyvytttimyyseldkkeiden maksami-
nen alkaa vasta vuonna 1970, joten
vuosina 1966-1969 tytjkyvyttiimiksi
tulleille ei makseta eldkettd, vaikka he
olisivatkin maksaneet vakuutusmak-
suja.

Tytikyvyttiim[nd pidetddn sellaista
henkilcih, jonka henkinen tai ruumiilli-
nen sairaus on niin vakava ja pitkii-
aikaiseksi arvioitu, ettei hHneIIS ole
mahdollisuutta jatkuvaan tytintekoon.
Oikeus tydkyvytttimyyseldkkeeseen on
sellaisella tytikyvyttdmdll6, joka on
maksanut jdrjestelmdn mukaisia va-
kuutusmaksuja:

- kaikkiaan 1/3 ajasta, jonka vakuu-
tusmaksujen maksaminen olisi ollut
mahdollista tai 10 vuotta riippuen
siitd, kumpi ajanjakso on pienempi,
sek6

- viihintdHn viitend vuotena viimei-
sistii 10 vuodesta, joina vakuutus-
maksuja olisi voinut maksaa.

Siirtymdkautena, joka kestiiii vuo-
teen 1976 asti, on vaatimuksena vihin-
tddn viisi vuotta vakuutusmaksuja.

Tytikyvyttcimyyseldke muodostuu
kahdesta osasta, nimittdin tasasuurui-
sesta 25 dollarin (75 mk) kuukausi-
eristd ja ansioihin suhteutetusta osasta,
joka on 75 /6 vakuutetun siitd van-
huuseldkkeestH, jonka hdn olisi saanut
65-vuotiaana.

Tytikyv-yttiimdll?i on mahdollisuus
saada mytis hdnelle sopivaksi arvioitua
kuntoutusta.

LeskenelSkkeet

Leskeneldkettd maksetaan sekd mies-
ettd naispuolisen vakuutetun kuoleman
j5lkeen. Eldkkeen saamisen yleisend
edellytyksend on, ettd edunjiittiijd oli
maksanut vakuutusmaksuja joko l/3
ajan niistd vuosista, joina se oli mah-
dollista, tai 10 vuotta - riippuen siitd,
kumpi ajanjakso on pienempi. Minimi-
nd on kuitenkin kolmen vuoden ajan-
jakso. Jos miespuolinen leski on edun-
saajana, niin lisdksi edellytetddn hanen
olevan tytikyvyttin ja olleen joko ko-
konaan tai pddasiallisesti taloudellisesti
riippuvainen vaimostaan.

Leskeneldkkeen mdara vaihtelee les-
ken i6n ja olosuhteiden mukaan. Tiiysi
eldke maksetaan seuraavissa tapauk-
sissa: 1) edunsaaja on j65nyt leskeksi
45-65-vuotiaana, 2) edunsaaja on j56-
nyt leskeksi alle 4S-vuotiaana ja hii-
nell6 on lapsia huollettavanaan, 3)
edunsaaja alle 45-vuotiaana leskeksi
jdiidessiidn on itse tytikyvyt6n tai tulee
sellaiseksi mytihemmin.

Tdyden leskenel5kkeen mddrd on
37,5 7o edunjdtttijiin vanhuuselekkees-
t5. ElSkkeeseen kuuluu lisdksi 25 dol-
larin (75 mk) kuukausittainen tasasuu-
ruinen suoritus.

Muille leskille maksetaan alennettu
eldke. Se lasketaan vdhentdmilli tiiy-
destii eliikkeestd 1/120 kutakin sellais-
ta kuukautta kohden, jonka leski on
alle 45-vuotias edunjdttdjdn kuollessa
tai huoltovelvollisuuden tai oman tyii-
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kyvytttimyyden pddttyessd. - THten ei
alle 3S-vuotiaille tytikykyisille lapset-
tomille leskille tule maksettavaksi lain-
kaan leskeneldkettd.

Yli 65-vuotiaan leskeksi jddneen eld-
ke on miiiirdltiidn 60 /6 edunjiittiijdn
vanhuuseldkkeestd. Leskeneldkettd saa-
van henkilcin tdyttdessd 65 vuotta
muuttuu elSke mddrdltddn mainitun
suuruiseksi.

Jos leskeneldkkeeseen oikeutetulla
henkiltjlld on myds oma tdmdn lain
mukaiaen vanhuuseldke, hdn voi yhdis-
tdd eldkkeet seuraavasti ja valita niistd
suuremman: Hdn voi valita joko oman
eldkkeen tdysimddrdisend ja 37,5 %
edunjdttdjdn eldkkeestd, tai 60 /o sekd
omas,ta etta edunjdttdjiin eldkkeestd.
Yhdistetyt eldkkeet eivdt kuitenkaan
saa nousta enempddn kuin 104.17 dolla-
riin (312.51 mk) kuukaudessa. - Mai-
nitun summan lisdksi leskelld on oikeus
yleiseen tasasuuruiseen vanhuuseldk-
keeseen.

Mikeli joku tulee saamaan saman-
aikaisesti tdmdn lain mukaista ty<j-
kyvytttimyys- ja leskeneldkettd, on
mytis niiden yhteismddrdlle sai:idetty
sama 104.17 dollarin yldraja.

Leskeneldkkeen maksaminen lope-
tetaan lesken solmiessa uuden aviolii-
ton. Eldkkeen maksu aloitetaan kui-
tenkin uudelleen, jos uusi avioliitto
purkautuu avioeron tai kuoleman joh-
dosta eikd jiilkimmdisen aviopuolison
jdlkeen tule maksettavaksi leskeneld-
kettH, joka olisi aikaisemmin maksettua
elSkettd suurempi. - Eronneella avio-
puolisolla ei ole oikeutta leskeneldk-
keeseen.

Lapsenelikkeet

Lapseneldkettd maksetaan seki kuol-
leen vakuutetun jdlkeen ettd myds tyii-
kyvytttimyyseldkkeensaajan lapsille.
Aidin kuoleman jdlkeen maksetaan eld-
kettd vain siind tapauksessa, ettd hdn
huolehti lapsesta kuolemansa aikoihin.
Molempien vanhempien kuoleman j51-
keen maksetaan vain yhth lapseneld-
kettd. Tydkyvyttcimyysel6kkeensaajan
Iapsista saavat eldkkeen vain ne, jotka
olivat perheessd vakuutetun tullessa
tytikyvyttiimiksi.

Lapseneldkkeet ovat tasasuuruisia
siten, ettd eldke on 25 dollaria (75 mk)
kuukaudessa kutakin ensimmdistd nel-
jdd lasta kohden ja kutakin seuraavaa
lasta kohden 12.50 dollaria (37,50 mk).

Eliikettd maksetaan siihen asti, kun-
nes lapsi tiiyttdd 18 vuotta; koululai-
sille ja opiskelijoille on ikdraja 25 v.

Hautausal'ustukset

Kun vakuutettu kuolee, niin hinen
kuolinpesdlleen maksetaan kertasuori-
tuksena hautausavustus, joka vastaa
mridrdltddn kuuden kuukauden van-
huuselSkettd.

Rahoitus

Varat uuden jdrjestelmSn rahoittami-
seen saadaan vakuutettujen ja tycinan-
tajien maksamista vakuutusmaksuista.
Vakuutusmaksua maksetaan palkkatu-
losta ja itsendisestd yrityksestd saadus-
ta tulosta. Vakuutusmaksu on 3.6 %
viililtd 600-5 000 dollaria (1 800-

28



15 000 mk) olevasta vuositulon osasta.
Tyiinantaja maksaa palkansaajan va-
kuutusmaksusta puolet eli 1.8 /6 tulos-
ta; yrittdjd maksaa itse koko vakuutus-
maksun. Tdten palkansaajan korkein
vuosittainen oma vakuutusmaksuosuus
on 79.20 dollaria (237,60 mk) ja itse-
ndisen yrittdjiin 158.40 dollaria (475,20
mk). Vakuutusmaksuista kertyneet va-
rat tullaan rahastoimaan erityiseen ra-
hastoon, josta varoja lainataan eri maa-
kunnille siind suhteessa, kun niistd on
kertynyt vakuutusmaksuja.

Hallinto

Siitd, miten uuden jd.rjestelmdn hallin-
to jdrjestetddn, ei toistaiseksi o1e saatu

varmoja tietoja. El6kejiirjestelmdn
uudistamista koskevan hallituksen esi-
tyksen mukaan hallinto oli tarkoitus
antaa terveys- ja hyvinvointiministe-
ritille. Mytiskiiiin jdrjestelmdn kenttd-
organisaatiosta ei ole saatu tietoja.

Yleisessl vanhuuselIkejiirjestelmiissii
tapahtuva eliikeitin muutos

Yleisen, tasasuuruisia eldkkeitl maksa-
van vanhuuseldkejdrjestelmdn mukai-
nen elAkeikd, joka nykyisin on 70 vuot-
ta, tullaan asteettain muuttamaan 65
vuodeksi. Vuonna 1966 se on 69 vuotta,
seuraavana vuonna 68 vuotta jne., kun-
nes se vuonna 1970 ja siitd eteenpiin
on 65 vuotta.
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MARGARETHA AARNIO

Penhe-el5kkeet Suorrressa

Tdmdn lehden edellisessd numerossa
tarkasteltiin ulkomaisia perhe-e1dke-
jdrjestelmid sen tutkimuksen valossa,
jonka Eliiketurvakeskuksen tutkimus-
toimisto on tdnai vuonna suorittanut ja
jonka tulokset on jutkaistu kirjasessa
"Yleiset perhe-eldkejdrjestelmit erriis-
sd maissa". Saman kirjasen lopussa on
myiis lyhyt katsaus nykyiseen tilantee-
seen Suomessa perhe-eldkekysymyk-
sen kannalta. Niitii Iehtemme lukijoita
ajatellen, jotka eiv[t ole tutustuneet
mainittuun kirjaseen, on seuraavassa
tarkasteltu asiaa t61td osin.

Yleistd lakisdSteistii perhe-eldketur-
vaa ei Suomessa toistaiseksi ole jdrjes-
tetty. Ainoastaan niissd tapauksissa,
joissa kuolema on johtunut tycitapatur-
masta, ammattitaudista, sellaisesta lii-
kenneonnettornuudesta, jossa vainaja ei
ollut onnettomuuteen syyllisend, tai
puolustuslaitoksen palvelukseen liitty-
vdstd syystd, on jdlkeenjdiineiden toi-

meentulosta yleisesti huolehdittu lain-
sddddnntjn avulla. Varsinainen, kuole-
man syystd riippumaton perhe-eldke-
turva on jiirjestetty lakisddteisesti vain
seuraaville erityisryhmille:

1) merimiestoimessa palvelevat,
2) valtion viran- ja toimenhaltijat,
3) kansakoulunopettajat ja
4) kirkon palveluksessa olevat
Edellisiin verrattavissa ovat lisiiksi

erdiden erillisten valtion laitosten toi-
mihenkiltjiden perhe-eliikej tirj estelyt.

Muihin ryhmiin kohdistuvat, nykyi-
sin kdytdnniissd olevat perhe-eldkejdr-
jestelyt ovat luonteeltaan vapaaehtoi-
sia. Palkansaajien osalta ndmd voivat
olla joko tytinantajien vapaaehtoisesti
suorittamia jdrjestelyjii tai tytintekijiii-
den keskindisen yhteistoiminnan tu-
loksena syntyneitd. Edellinen muoto on
yleisempi kuin jdlkimmriinen.

Vapaaehtoisesti jiirjestetty perhe-
eldketurva ulottuu nykyisin laajimmal-
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le kuntien ja kuntainliittojen piirissl.
Vuonna 1964 annetun kunnallisten vi-
ranhaltijain ja tycintekijdin eldkelain
mukaan kunta tai kuntainliitto voi pa-
kollisen, vanhuus- ja tytikyvyttdmyys-
eldkkeet kdsittHvdn peruseldketurvan
lisdksi jdrjestiiii kunnallisen el6kejiir-
jestelmdn piirissd myiis lisdel5keturvan,
johon voi kuulua mm. perhe-eldke.
Viime syyskuuhun mennessd olivatkin
kaikki kaupungit ja kauppalat sekti 353
maalaiskuntaa jdrjestdneet tate tietii
perhe-eldketurvan palveluksessaan ole-
ville. Vain 123 maalaiskuntaa ei ollut
viel6 suorittanut tdllaista jdrjestelyd.

Tyrintekijdin elhkelain mukaan on
tyiinantajalla my6s mahdollisuus pa-
kollisen vanhuus- ja tyiikyvyttcimyys-
eldketurvan lisdksi jdrjestiid tytinteki-
jtiilleen ty6ei6kejiirjestelmdn puitteissa
vapaaehtoisi lisdetuja. Tdllaisena lisd-
etuna voi olla mm. perhe-eldke. Jotta
lisdetujdrjestelmd tulisi TEL:n alai-
seksi, mistd seuraa eriit6 etuja muun-
laiseen jdrjestelyyn verrattuna, on
tydnantajan rekistertjitdvd se Eldketur-
vakeskuksessa noudattaen sosiaalimi-
nistericin mddrddmid ehtoja. Koska lisd-
etujen rekistertiinti on vasta dskettdin
voitu aloittaa, ei tdtd kautta jdrjestetty
perhe-eldketurva vield toistaiseksi ole
ehtinyt levitd kovin laajalle. Viime lo-
kakuun lopussa oli perhe-eliikejdrjes-
telmdn rekisterciineitd tytinantajia 264,
ja ndmb jdrjestelyt koskivat yhteensd
noin 13 000 tytintekijiid.

Ennen tytintekijiiin eldkelain voi-
maantuloa suoritetut vapaaehtoiset
perhe-elSkejiirjestelyt tapahtuivat ta-
vallisesti. joko avustuskassalain alaisen
eldkekassan tai eldkesddtidlain alaisen
eldkesddtiijn puitteissa tai ottamalla

ryhmdeldkevakuutus eldkevakuutusyh-
titistd. Ndiden perhe-el5kejirjestelyjen
kohdalla oli tilanne vuoden 1964 lopus-
sa seuraava:

1) Avustuskassalain alaisista el6ke-
kassoista, joita kaikkiaan oli toiminnas-
sa 32, oli perhe-eliikkeitii mytintdvid
kassoja 24, ja ndiden yhteinen jisen-
mddrd oli runsaat 36 000 henkiltiii. Elii-
kekassojen jdsenkunta koostuu etu-
pddssd toimihenkilijiden piirist5.

2) Eliikesiidtitjlain alaisista 415 elii-
kesddtitjstii oli perhe-eldketurvan sisdl-
tdvid 230; ndiden piiriin kuuluvien hen-
kiltiiden lukumdHrd. oli noin 64 000. EIa-
kesddtiijiden toimintapiiriin kuuluu
sekd toimihenkiliiitii ettd varsinaisia
tytintekijtiitd.

3) Tytinantajan Eldke-Varmasta ot-
taman sellaisen ryhmdelSkevakuutuk-
sen muodossa, jota ei oltu rekiste-
rtiity ty6ntekijdin eldkelain alaiseksi,
oli perhe-eldketurva jiirjestetty noin
11 000 palkansaajalle.

EdellS esitetyn lisdksi ovat erddt yri-
tykset, laitokset, jiirjestrit jne. jdrjest5-
neet palveluksessaan oleville perhe-
eldketurvan muulla tavalla, esim. sel-
laisen el5keohjesddnncin muodossa, jon-
ka mukaan tytinantaja suorittaa eldk-
keet suoraan, perustamatta sitd varten
eldkesiiiitititd tai -kassaa. Ndiden va-
paamuotoisten jdrjestelyjen laajuudes-
ta ei kuitenkaan ole saatavissa nume-
rotietoja.

Alussa mainittuja erityisryhmid kos-
kevat lakisddteiset perhe-eldkejdrjes-
telmdt sekd TEL:n tai kunnallisen e15-
kelain alaisina lisdetujdrjestelmini ky-
symykseen tulevat perhe-eldkejiirjes-
telmdt ovat pddpiirteittdin tarkastellen
sisiill<iltiidn seuraavanlaisia :
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Merimiehet

Merimiestoimessa palvelevilla on vuo-
desta 1961 alkaen ollut merimieseldke-
lain nojalla oikeus my6s perhe-el6ke-
turvaan. Eliikettd voivat saada kuolleen
vakuutetun tai eldkkeensaajan leski ja
alle 1B-vuotiaat lapset. Lapseksi katso-
taan myds ottolapsi, aviopuolison lapsi
ja sellainen avioliiton ulkopuolella syn-
tynyt lapsi, johon ndhden edunjdttd-
jiillii oli vahvistettu elatusvelvollisuus.

Eldkkeen saamisen edellytyksend on
naispuolisen lesken kohdalla, ettd hdn
oli edunjdttdjdn kuollessa thyttdnyt 35
vuotta tai on tycikyvyttin tai ettd hii-
nell6 on huollossaan lapsi, jolle myris
mycinnetddn eldke. Miespuoliselle les-
kelle suoritetaan elHkettd vain, jos vai-
mo miehen tyiikyvytttimyyden takia oli
tdmHn pddasiallinen eliitttijii. Jos leski
solmii uuden avioliiton, eldkeoikeus
lakkaa, mutta hdnelle maksetaan ker-
tasuorituksena 2 vuoden eldke.

Eldkkeen suuruus on lesken ja tiiys-
orvon osalta a0 /6 ja muun lapsen osal-
ta 20 % siitd vanhuus- tai tytikyvyttci-
myyseldkkeestd, jota edunjiittiijd kuol-
Iessaan sai tai johon hdn olisi ollut
oikeutettu. Koska oman eldkkeen yld-
rajana on 50 /5 palkasta, tulee lesken
ja tdysorvon eldkkeen yld,rajaksi tdten
20 % ja puoliorvon 10 /6 edunjiittiijiin
palkasta. Merimiestoimesta jo ennen
kuolemaansa eronneen henkilijn jel-
keenjdlneille maksetaan hdnen suorit-
tamiensa vakuutusmaksujen perusteel-
la laskettu vapaakirjaeldke.

Perhe-eldkkeen lisiiksi maksetaan
vakuutetun omaisille hautausavustusta.

Merimiesten perhe-eldkkeet ja hau-
tausavustukset rahoitetaan kuten muut-

kin merimieselSkelain aiheuttamat kus-
tannukset vakuutettujen ja tytinanta-
jien maksamilla vakuutusmaksuilla
sekd valtion osuuksilla. Vakuutettujen
ja ty6nantajien maksut ovat keskenhhn
yhtd suuret; valtion osuus on 1/3 me-
noista. Jdrjestelmdd hoitaa Merimies-
eldkekassa.

Valtion virkamiehet

Valtion viran- ja toimenhaltijoilla on
oikeus perhe-eldketurvaan vuonna 1956
valtion virkamiesten perhe-eliikkeistd
ja hautausavuista annetun lain nojalla.
Edunsaajina tulevat kysymykseen vir-
kamiehen tai virkamieseldkkeen saajan
leski ja lapset sekd vanhemmat ja
mycis entinen aviopuoliso erdin edelly-
tyksin. Lapseksi katsotaan myds otto-
lapsi, aviopuolison lapsi ja sellainen
avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi,
jonka edunjdttiijd oli laillisesti tunnus-
tanut tai johon ndhden hdnelld oli vah-
vistettu elatusvelvollisuus.

Leskeneldkkeeseen ovat oikeutettuja
erhin pienin rajoituksin kaikki sekd
nais- ettd miespuoliset lesket iistii ja
tytikyvystii riippumatta. Lapsen eldke-
oikeus ulottuu yleensd 18 vuoden ik[dn
saakka, mutta tdti vanhempikin tytiky-
vytiin ja vdhdvarainen lapsi voi saada
eldkkeen. Vanhempien eldkeoikeuden
edellytyksend on, ettd jdlkeenjHdneissd
ei ole lesked ja lapsia. Entisen aviopuo-
lison eldkeoikeus perustuu harkintaan.
El5keoikeus lakkaa, jos edunsaaja sol-
mii avioliiton.

Perhe-eldkkeen mddrd on ensimmdi-
selle edunsaajalle 20 % edunjiittdjdn
palkasta ja siihen Iisiitiidn toisesta
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edunsaajastaB /o, kolmannesta 4 % ia
kustakin seuraavasta edunsaajasta 2 %
palkasta. Ensimmdisend eldkevuotena
maksetaan perhe-eldke 50 %:11a koro-
tettuna. Entisen aviopuolison eliikkeen
suuruus vahvistetaan kussakin yksi-
tyistapauksessa erikseen.

Jos edunjdttdjiin jdlkeen ei tule suo-
ritettavaksi perhe-eldkettd, maksetaan
kuolinpesdlle hautausapuna 30 /o edun-
jiittiijiin vuoden palkasta.

Virkamiesten perhe-eliikkeistd ja
hautausavustuksista aiheutuvat menot
kustannetaan kokonaan valtion varois-
ta. Jdrjestelmdd hoitaa Valtiokonttori.

Kansakoulunopettajat

Kansakoulunopettajien perhe-eldkejdr-
jestelmdd hoitaa Kansakoulunopetta-
jain leski- ja orpokassa. Sen nykyisen
ohjesddnniin on opetusministeritj vah-
vistanut vuonna 1963. Kassan osakkai-
na ovat kansakoulujen ja erdiden mui-
den oppilaitosten miesopettajat. Edun-
saajia ovat osakkaan leski ja lapset.
Lapseksi katsotaan mytjs ottolapsi ja
aviopuolison Iapsi.

Leskien osalta ei el5keoikeudelle ole
asetettu mit56n rajoituksia. Lapsen e15-

keoikeus ulottuu 18 vuoden ikddn saak-
ka; ikdrajoitus ei kuitenkaan koske
tytikyvytiintd, vdhdvaraista lasta.

Eldkkeet ovat tasasuuruisia. Ensim-
mdiselle edunsaajalle maksetaan ny-
kyisin 720 mk vuodessa. Toisen edun-
saajan eldke on 40 /6, kolrnannen 20 /6
ja jokaisen sitd seuraavan t0 Vo ensim-
mdisen edunsaajan saamasta mdbrdstd.
Ensimmdisend eldkevuotena maksetaan
perhe-eldke 50 %:Lla korotettuna. EIe-

keoikeus lakkaa, jos edunsaaja solmii
avioliiton.

J6rjestelmd rahoitetaan osakkaiden
maksamilla vuosimaksuilla sekd val-
tionavulla. Valtionapu oli vuonna 1964
runsaat 1/4 kustannuksista.

Ldhitulevaisuudessa on leski- ja
orpokassan toiminta tarkoitus lopettaa
ja jdrjestiiii kansakoulunopettajille
maksuton perhe-eldkeoikeus valtion
virkamiesten perhe-eldkejdrjestelmdn
puitteissa. Tdtd koskeva lakiesitys on
parhaillaan eduskunnan kdsiteltdvdnd.

Kirkon palveluksessa olevat

Kirkon perhe-eldkekassan nykyisen oh-
jesddnntin on opetusministeriii vahvis-
tanut vuonna 1957. Kassan toimintapii-
riin kuuluvat erddt evankelisluterilai-
sen kirkon ja seurakuntien palveluk-
sessa olevat ryhmdt, mm. papisto.
Edunsaajina tulevat kysymykseen leski
ja lapset. Lapseksi katsotaan mytis
ottolapsi.

Naispuolisten leskien eldkeoikeudelle
ei ole asetettu rajoituksia. Miespuoli-
nen leski voi saada eldkkeen vain, jos
hdn on tycikyvyttjn ja vdhivarainen.
Lasten eldkeoikeus ulottuu 18 vuoden
ikddn saakka; tytikyvytdntd, vdhdva-
raista lasta ikdrajoitus ei koske.

Perhe-eldkkeen mddrd lasketaan ku-
ten valtion jdrjestelmdssd, joten se on
ensimmdiselle edunsaajalle 20 Vo, toi-
selle 8 /6, kolmannelle 4 /o ja kullekin
seuraavalle 2 % edunjdttajiin palkasta.
ElSkeoikeus lakkaa, jos edunsaaja sol-
mii avioliiton.

Jdrjestelmd rahoitetaan vakuutettu-
jen maksamilla vakuutusmaksuilla sekd
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valtion ja kirkon varoista saatavilla
avustuksilla, minkd lisHksi kassalla on
oikeus saada hyvdkseen palkkaedut
erdiden avoimina olevien kirkollisten
virkojen osalta.

Ortodoksisen kirkon papistolla on
oma eldkekassansa, joka mycis maksaa
perhe-eldkkeitd. Tdmdnkin kassan oh-
jesiiiintti on opetusministeriijn vahvis-
tama.

Perhe-eldke tyiiel?ikejiirjestelmdn
lisiietuna

Tytinantajan vapaaehtoisesti jdrjestd-
md perhe-eldketurva voidaan rekiste-
r<iidd TEL:n alaiseksi, mikiili se tiiyt-
tea rekisterciimiskelpoiselle jdrjestel-
mdlle asetetut ehdot. Tdrkeimmdt ehdot
ovat seuraavat:

Jdrjestelmdn tulee sisiiltiid naispuoli-
selle leskelle tdmdn idstd riippumatta
elinikdinen eldke ja miespuolisen edun-
jiittiijdn lapsille joko 18 tai 21 vuoden
ikHdn saakka maksettava lapseneldke.
Lapseksi on katsottava my6s ottolapsi.
Lapselle, joka mddrdidn tdyttdessHdn on
tdysin tytikyvyttin, on eldkettd makset-
tava niin kauan kuin tyiikyvytttimyys
kestd6. Lisdksi voidaan jdrjestelmddn
sisdllyttdii naispuolisen edunjiittdjHn
jdlkeen maksettava lapseneldke.

Tdyden leskeneldkkeen on oltava vd-
lilla 15-40 /6 edunjdttdjdn eldkkeen
perusteena olevasta palkasta, ja siihen
vaadittavan edunjiitttijdn palvelusvuo-
sien mdHrdn tulee olla viilillii 25-40
vuotta. Mytis tuleva palvelusaika on
yleensd otettava huomioon. El6ke on
lakkautettava, jos leski solmii uuden
avioliiton, mutta tiillciin on maksettava
kertas;r.rorituksena 2 vuoden elake.

Miespuolisen edunjdttdjiin jdlkeen
normaalisti maksettavan lapseneldk-
keen tulee olla kullekin puoliorvolle
20 % ja tdysorvolle 40 /6 leskeneldk-
keen mddrdstd. Naispuolisen edunjdt-
tiijiin j?ilkeen maksettavan lapseneldk-
keen (ns. erillisen lapseneldkkeen)
suuruus saa olla enintdan 20 /6 edun-
jiittiijiin el6kkeen perusteena olevasta
palkasta.

Perhe-eldkkeen lisdksi voi lisdetuihin
sisdltyd mm. hautausavustus. Lisdetu-
jen kustannukset voidaan jakaa tyiin-
tekijdn ja tytinantajan kesken. Tycinte-
kijdn oma osuus ei yleensd saa nousta
suuremmaksi kuin puolet kustannuk-
sista.

Perhe-ellke kunnallisen elike-
jiirjestelmiin lisdetuna.

Kunta tai kuntainliitto voi jdrjest5S
palveluksessaan oleville vapaaehtoisena
lisdeldketurvana kunnallisen eldkejdr-
jestelmdn puitteissa seuraavan sisiilttji-
sen perhe-eldkkeen:

Edunsaajia ovat edunjdttdjdn leski,
alle 18-vuotias lapsi ja l8-21-vuotias
tycikyvytcin ja vdhdvarainen lapsi. Lap-
seksi on katsottava mytis ottolapsi,
aviopuolison lapsi ja sellainen aviolii-
ton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka
edunjdttdjii on laillisesti tunnustanut
tai johon hiinelld oli vahvistettu elatus-
velvollisuus. Miespuoliselle leskelle
mydnnetddn elake vain, jos hdn on tyti-
kyvyttin ja vdhdvarainen ja on saanut
pddasiallisen elatuksensa edunjdtt[-
jiiltd. ElSkeoikeus lakkaa, jos edunsaa-
ja solmii avioliiton.

Perhe-e16kkeen mddrdn osalta on
valittavissa kaksi vaihtoehtoa:
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Vaihtoehto 1. Perhe-eldke on ensim-
mHiselle edunsaajalle 20 %, toiselle
8 /6, kolrnarnelle 4 /o ja jokaiselle
seuraavalle edunsaajalle 2 /6 edunjat-
tdjdn palkasta.

Vaihtoehto 2. Perhe-eldke on ensim-
mdiselle edunsaajalle 50 % ja jokai-
selle seuraavalle 10 % siita vanhuus-
tai tytikyvytttimyyseldkkeestd, jota
edunjdttdjd sai tai siitd tytikyvyttd-
myyseldkkeestd, johon hdn kuollessaan
olisi ollut oikeutettu.

Molempien vaihtoehtojen mukaan on
avioliiton ulkopuolella syntyneen lap-
sen eldke korkeintaan hdnelle makse-
tun elatusavun suuruinen. Mycis enti-
selle aviopuolisolle, jolle edunjiittijH
maksoi elatusapua, voidaan maksaa
eldkettd, jonka suuruus riippuu harkin-
nasta.

Kunnallisen eliikejdrjestelmSn mu-
kaisen lisHeldketurvan kustantavat
tytinantajana olevat kunnat ja kuntain-
liitot. Tytintekijdt itse eivdt osallistu
kustannuksiin.

Muita suorituksia leskille ja orvoille

Vuonna 1960 siiiidetyn erityislapsilisd-
lain nojalla saavat 16 vuotta nuorem-
mat tHys- ja puoliorvot normaalin lap-
silisdn lisdksi erityislapsilisdd, mikdli
lapsen tai viel5 elossa olevan vanhem-
man tulot eiviit ylitii miiiiriittyd enim-
mdisrajaa. Koululaisten ja opiskelijoi-
den kohdalla voidaan erityislapsilisdd
suorittaa 20 vuoden ikddn saakka. Eri-
tyislapsilisdn mddrd on nykyisin 168
mk vuodessa puoliorvolle ja 336 mk
tdysorvolle.

Vuonna 1944 sliddetyn ammattiopin-
tojen avustuslain mukaan voivat mm.
vdhdvaraiset orvot ja naispuoliset les-
ket saada valtion varoista avustusta
ammattiopintoja varten.

Kansaneldkelain mukaan maksetaan
vakuutetun kuollessa puolisolle ja 16

vuotta nuoremmille lapsille hautaus-
avustusta perusosan vuotuinen mddr6,
joka nykyisin on 552 markkaa.
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MUUALLA TUTKITIUA

USA:n el5keitniestelrnEn piiniin
krrrrlrrvat itsenEisel ynittEiiEil

Social Security Administration on
vuonna 1964 julkaissut itsendisiii yrittd-
jid koskevan raportin, jonka tiedot pe-
rustuvat jatkuvaan | /6:n otokseen kai-
kista OASDI:n piiriin kuuluvista.x

Noin 7 milj. henkiltjd ilmoitti saa-
neensa vuonna 1960 veronalaista yrittd-
jdntuloa yli sen vdhirnmdismddrdn, mis-
td alkaa kuuluminen OASDI:n piiriin.
Ndistd noin 1,3 milj. henkilcillii oli yrit-
tdjdntulon lisdksi my6s palkkatuloja.
Kaikista OASDI:n piiriin kuuluvista oli
itsendisten yrittdjien osuus noin l0 %.

ItsenHisistd yrittiijistd kuului 35 %
maatalouden,2S % tukku- tai vdhittdis-
kaupan ja 23 % palveluelinkeinojen
piiriin. Ldhes l/4;Lla maanviljelijciist6
oli yrittiijiintulon lisdksi palkkatuloja.

Seuraavasta taulukosta kdy ilmi itse-
ndisten yrittdjien osuus idn ja sukupuo-
len mukaan kaikista niistii OASDI:n
piiriin kuuluvista, joilla oli vakuutuk-
sen alaista ansiotuloa vuonna 1960.

*) Employment and Earnings of Self-
Employed Workers under Social Security.
Research Report No. 5. Social Security Ad-
ministration. Washington 1964. 30 s.

*) Vanhojen ikdluokkien: osa,lta on huo-
mattava, ettd ansiotycin lopettaneel,,eivd,t
sisiilly tSJrHn tarkasteluun.

Itsendisten yrittiijien osuus kasvoi sekl
miehilld ettl naisilla idn mukana, mika
johtunee siitd, ettd ty<intekii<iilld, on
yleensd oltava sekd ammattitaitoa ettd
pddomaa ennen siirtymistddn itsendisik-
si yrittdjiksi. Naisten joukossa oli itse-
nd.isi6 yrittiijiii kaikissa ikdryhmissd
huomattavasti vdhemmdn kuin miesten.

Itsendisten yrittdjien tulotasosta to-
detaan ettd miehet, jotka olivat ilmoit-
taneet saaneensa yrittiijdntuloa vuonna
1960, ansaitsivat keskimddrin vdhem-
mdn kuin vastaavasti palkansaajat. Sen
sijaan naiset ansaitsivat keskimddrin
enemmdn yrittHjinH kuin palkansaajina.

Ikii v. 1960

_30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-

I<aikki
ikAluokat

2.0
7.r
8.9

10.6
12.4
14.1
16.7
20.5
24.0

,o
9.4

t2.1
14.5
16.7
18.8
2t.t
24.9
27.6

0.4
1.9
2.3
3.3
4.4
5.3
8.0

10.5
14.6

9.4 t2.4 3.5

Yrittdjdt % kaikista tulon-
saajista OASDI:n piiri,sse*)
Kaikki I Miehet Naiset
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Ensi kokernuksia ty6elSkkeen
hakiiain nerrvonnasla nahalaitoksissa

Tytieldkkeen hakijoiden paikallisen
neuvontaverkoston tdydentdmiseksi
ElHketurvakeskus teki viirne kevddnd
rahalaitosten kanssa sopimuksen elik-
keen hakijoiden neuvonnan hoitamises-
ta. Sopimuksen mukaan rahalaitosten
paikalliset toimipaikat jakavat eldke-
hakemuslomakkeita, antavat ellkkeen
hakemista koskevia ohjeita, avustavat
elbkkeen hakijoita hakemuksen laati-
misessa ja vastaanottavat hakemuksia
Eldketurvakeskukselle toimitettaviksi.
Tdtd. neuvontaa on suoritettu viime ke-
sdkuusta alkaen. Kuluneen puolen vuo-
den aikana saatujen kokemusten perus-
teella ei viel6 ole mahdollista tehdii mi-
tddn varmoja johtopddt<iksid td.mdn toi-
minnan merkityksestd ja sen vastaisista
kehitysmahdollisuuksista. Kiiytettdvissd
olevat numerotiedot antavat kuitenkin
erditd viitteitd asiasta.

Eldketurvakeskukselle saapui raha-
laitosten kautta eldkehakemuksia 1. 6.
ja 30. 11. vdlisend aikana yhteensd 1648
eli keskimddrin 257 kuukaudessa. Mdd-
rd oli alin syyskuussa, jolloin saapui
vain 229 hakemusta. Kahden viime kuu-

kauden aikana luku sen sijaan on nous-
sut yli 300:n. Ndmii hakemukset ovat
jakautuneet eri eldkelaitosten kesken
siten, ettd tyiieldkekassoille on toimitet-
tu 73 /e, eldkevakuutusyhtitjille 23 %
sekii siiiitiiiille, kassoille ja kunnalliselle
eldkelaitokselle yhteense 4 %.

Vertauksen vuoksi on syytd esitttid
lukuja mytis Eldketurvakeskuksen kaut-
ta tyiieldkelaitoksille tulleiden eldkeha-
kemusten kokonaismddrdstd, siis Eld'ke-
turvakeskukselle ilman rahalaitosten
vdlitystti suoraan tulleet hakemukset
mukaan luettuna. Hakemuksia saapui
tammi-toukokuun aikana keskimddrin
330 kuukaudessa, mikd keskimddrd ko-
hosi kesd-marraskuussa 620:een, mar-
raskuun mddrdn ollessa 760. Kun el6ke-
Iaitosten kdsiteltiiviiksi tulee hakemuk-
sia arvion mukaan 17 000 vuodessa e1i
1 400 kuukaudessa, saapuu ndistd ny-
kyisin 50 % El[keturvakeskuksen kaut-
ta. Viimeksi mainituista on rahalaitok-
sista tulleiden osuus puolestaan 40 /6
eli 20 /, hakemusten koko mddrdstd.
Eld.keturvakeskuksen kautta tulleiden
hakemusten kokonaisrnddrdn jakautuma
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eri eldkelaitosten kesken on kahden vii-
me kuukauden ajalta laskettuna ollut:
tycieldkekassat 68 /6, eldkevakuutusyh-
tiot 27 % sekd, sddtitit, kassat ja kun-
nallinen elHkelaitos yhteensd 5 /6.

Edelli esitettyjen lukujen johdosta
voidaan sanoa, ett[ rahalaitosten vdli-
tykselld toimitettujen eldkehakemusten
mddrd on tdhdn mennessd muodostunut
tdysin odotuksia vastaavaksi. Lisiiksi
havaitaan, ettd rahalaitosten mukaan
tulo on merkittdvdsti lisdnnyt Eliike-
turvakeskuksen kautta eld,ketaitoksille
kulkevien hakemusten mddrdd. Tella
seikalla on sikiili merkitystH, ettd kun

Eldketurvakeskus nSissd tapauksissa il-
man eri pyyntdd liihetttiH hallussaan
olevat rekisteritiedot, jdd eldkelaitoksil-
ta puheena olevien hakemusten osalta
rekisteritietojen pyynttivaihe pois. Jotta
eldkkeen hakijat tietd.isivdt, minkd eld-
kelaitoksen kdsiteltiiviiksi hakemus on
toimitettu, heille llhetetiiiin tiistti ilmoi-
tus, ja niin ollen he voivat tarvittaessa
ottaa asiassaan yhteyden suoraan tehan
eldkelaitokseen. Siitd, onko rahalaitos-
ten mukaantulo jotenkin vaikuttanut
hakemusten muodolliseen tasoon, ei
voida mitddn sanoa, koska nditd tapauk-
sia ei kdsitelld toisista erikseen.
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Ennakkotietoia ty6elEikkeensaaiisla
30. 9. 1965

Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen, mukaan olivat TEL- ja LEL-
eldkelaitosten mydntdmien 30. 9. 1965 voimassa olevin eldkkeiden lukumddrdt ja
eldkkeiden keskimddrdt seuraavan taulukon mukaiset.
I TEl-eLiikelaitosten myiintiimiit eliikkeet
VanhuuselLkkeet

ElAkkeen mytjntdjd

Eldkevakuutusyhtiiit
Eliikekassat
Eliikesddtirit

2 568
241

1 333

Yhteensii

Tytikyvyttiimyyselikkeet

TEL-eliikelaitosten elikkeitii kaikkiaan

4 142 2 587 6 729 164,73 82,10 132,96

I(eskimAdr. eldke mk/kk
Kaikki
132,96
138,25

135,49

M

II LEl-eliikelaitosten myiintimii.t eliikkeet

III Tyiietiikkeitd. kaikkiaan

Taulukon luvuissa on 64:115 eliikkeensaajalla TEl-lisdetua.
TEl-lisdetujen mukaisia leskeneldkkeitd oli 40 ja lapseneldkkeitd 67

Eldkkeensaajia
M N Yht. M

Keskimiidr. eliike mk/kk

178
690

l 719

4 287
4r9

2 023

,2
,3
,3

7
7
I

t62
187
165

79,20
88,64
87,65

128,96
745,42
138,87

NM
Keskimiidr. eldke mk/kk

M rftikki

3 598 2 556 6 154 167,72

462
195
941

,5
,6,

729
225
602

, 1 4
5
o

N
157
190
187

EldkkeensaajiaEldkkeen mytintdjii Yht.

YhteensH

92,20
105,93
110,06

4 191
420

1 543

Eldkevakuutusyhtirit
Eldkekassat
Eldkesddticit

97,62 138,25

130,59
145,27
157,16

Eliikeiaji Eldkkeensaajia
M Yht. N

7 740

VanhuuseldkkeitH
T ycikyvyttii myysel dkkei t ii

oi
56

Yhteensd

4 142
3 598

25
25
5 143 12 883

729
154

6
6

82,10
97,62

164,73
767,t2

165,84 B9,B 1

ElSkkeensaajiaEliikelaji
M N Yht.

VanhuuseliikkeitS
TytjkyvytttimyyselAkkeitd

I 572
4 013

97
240

1

4
609
253

Yhteensd 5 525 JJ / 5 862

Keskimiidr. eldke mk/kk
M N Kaikki

54,92 37,81 53,89
63,13 86,72

79,04 55,84 77,71

Eiiikelaji Eldkkeensaaiia KeskimHdr. eldke mk/kk
M N Yht. M N Kaikki

Vanhuuseldkkeitd .

Ty<ikyvyttcimyyseldkkeitii
5 654
7 611

2 684
2 796 1

o

0 407
135,36
125,47

80,50
94,66

11
11 7,

70
19

Yhteensd 13 265 5 480 18 745 129,69 7 ,4211

<g

N Kaikki
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Ty6el5kekontin nurrreFon kEytt6
LE L-yaku utu s rtraks uti I ityksi ss5

Tytieldkekortin numeron k[ytthminen
LEL-vakuutusmaksutllityksissh ja
yleensdkin tytieldketurvaa koskevissa
asioissa varmentaa oikean henkiltitun-
nistuksen. Ellei numeroa esitetd, jou-
dutaan tunnistaminen suorittamaan il-
moitettujen muiden henkilcjtietojen pe-
rusteella, jolloin varmuus ei ole sama.
Tilitysmateriaalin kdsittelyn vaatima
tycimddrd. ja kustannukset niin ikddn
riippuvat oleellisesti siit[, missd mdHrin
ty<ieldkekortin numeroa klyteth5n. Ko-
ko tyiielHkejdrjestelmdlle on siten thr-
kedd, ettd tytieldkekortin numeron kdyt-
td saadaan niin yleiseksi kuin mahdol-
lista.

Tytinantajien LEL-vakuutusmaksuti-
lityksiin on sisdltynyt aina jokin mddrd
tapauksia, joihin ei oie merkitty tyd-
eldkekortin numeroa, vaikka asianomai-
selle tytintekijiille on kortti ldhetetty.

Tdmd on antanut aiheen harkita keino-
ja, miten ndmd tapaukset saataisiin niin
vdhiin kuin mahdollista. Asiaan voivat
vaikuttaa vain tycinantajat ja tytinteki-
jdt, joten toimenpiteet on kohdistettava
juuri ndihin osapuoliin.

Eri mahdollisuuksia tutkittaessa kat-
sottiin sopivimmaksi menettelyksi, ettd
asianomaisille kirjeitse tdhdennetddn
tytieldkekortin numeron kiiytiin tdrkeyt-
tti. Tyiintekijciille ldhetettdvien kirjei-
den valmistamisen todettiin olevan tie-
tokoneilla melko helposti jiirjestettii-
vissd. Sen sijaan vastaava tytinantajiin
kohdistettu toimenpide osoittautui ko-
neellisesti erittdin vaikeaksi toteuttaa.
Tdstd syystd puheena olevien kirjeiden
ldhettdmisessd on toistaiseksi rajoituttu
vain asianomaisille tytintekijtiille ldhe-
tettdviin kirjeisiin.
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Menettely on seuraava. Tietokonekd-
sittelyssd. poimitaan koneellisesti tilitys-
materiaalista ja rekisteristd tiedot niistd
tytintekijciistd, joiden tydeldkekortin nu-
meroa ei ole merkitty tilitykseen, mut-
ta joille on annettu tytieldkekortti v5-
hintddn kaksi kuukautta ennen, kysy-
myksessd olevaa palkanmaksukuukaut-
ta. Ndille tietokone valmistaa kirjeen
kirjoittamalla lomakkeisiin jo valmiiksi
painetun tekstin lisdksi vastaanottajan
nimen ja osoitteen, syntymeajan, tytin-
antajan nimen, palkanmaksukuukauden
sekd erditd viitetietoja. Varsinainen kir-
jeteksti sisdltdd huomautuksen tyriel6-
kekortin numeron kiiyttin tdrkeydestd
ja ettd ty<intekijdn tulisi esittdh kort-
tinsa nykyiselle tytinantajalleen, ellei
ndin jo ole tapahtunut, ja samoin aina
uuteen ty6suhteeseen mennessadn. Li-
sdksi pyydetdHn ldhettiimddn huomau-
tus, jos jokin kirjeessd esitetty tieto ei
pidii paikkaansa. Kirjeet ovat ilman li-
sdkdsittelyd valmiit postitettaviksi.

Toimenpide on suunniteltu kohdistu-
vaksi useamman kuukauden tilityksiin.
Ensimmdiset kirjeet Idhetettiin viime
elokuun palkoista tehtyjen tilitysten
perusteella. Sama henkilci voi tulla ky-
symykseen vain kerran, sillh rekisteriin
pantava merkki estdH uuden kirjeen
ldhettdmisen. Jos toimenpiteen vaiku-
tus osoittautuu myiinteiseksi, tulee har-
kittavaksi menettelyn uusiminen my6-
hemmin joko samaa kirjettii kHyttden
tai sen sisiilt6ii muuttaen.

Sikdli kuin on ilmennyt, vastaanot-
tajat ovat oikein ymmdrt5neet kirjeen
tarkoituksen ja sen mukaisesti siihen
suhtautuneet. Tuleeko kirjeelld ole-
maan vaikutusta myds kdytdnncissd,
ndhd[iin vasta mycihemmin.

JARJESTELMAN PIIRISTA

Eduslaiislon
syyskokous
ElSketurvakeskuksen edustajiston sddn-
ttjmddrdinen syyskokous pidettiin tors-
taina joulukuun 2. pnd. Puhetta johti
toimitusjohtaja J. E. Niemi. Kokouk-
sessa kdsiteltiin sddntjissd mddrdtyt
asiat. Tilintarkastajiksi valittiin entiset:
kauppat. maisteri Sv. Kihlman, valtiot.
maisteri Bj. Lindholm, taloudenhoitaja
\r. Meki ja kauppat. maisteri R. Vento.

Srrorrren
elSkeiEnieslelrnEl

Bulletin of the International Social
Security Association'n no:ssa 5-6l1965
on julkaistu Eldketurvakeskuksessa
laadittu, Suomen voimassa olevaa el6-
kelainsddddntcid kHsittelevd artikkeli
"Pensions Schemes in Finland".

Artikkelissa on aluksi lyhyesti kdsi-
telty el5kelainsddddnntin kehitystd sekd
nykyistd kansaneldkejdrjestelmdd. Sen
jdlkeen on kdsitelty tydelSkejdrjestel-
mdd, TEL:n ja LEL:n ulottuvuutta,
ndiden lakien takaamia etuuksia, hal-
lintoa sekd rahoitusta. Lopuksi artik-
kelissa on lyhyt selostus valtion ja kun-
tien palveluksessa olevien sekd meri-
miesten lakisddteisestd eldketurvasta.
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JARJESTELMAN PIIRISTA

Palkkaindeksiluku
v. 1966
Sosiaaliministerid on 10. 11. 1965 piidt-
t[nyt, ettl tyiintekijiiin eldkeasetukses-
sa ja lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien
tytintekijlin eld.keasetuksessa tarkoitet-
tu palkkaindeksiluku vuonna 1966 on
t42.

"Sosiaalitrrr-Yalr.rlrre Ruolsissa"
Ruotsalainen henkivakuutusyhtiii Fram -
tiden on 1. 9. 1965 julkaissut 61 sivua
kiisittiivdn suomenkielisen kirjasen
"Sosiaaliturvamme Ruotsissa".

Kirjanen antaa yleiskuvan Ruotsin
kansalaisten nauttimista sosiaalisista

eduista. Siind selvitetddn mitd vaati-
muksia etuuksien saamiseksi on asetet-
tu sekd mihin virastoihin etuuksia kos-
kevat hakemukset voidaan tehdd.

Kirjasen ensimmdisessS'el6mdn nor-
maalia kulkua' selvittdvdssd osassa kd-
sitellddn mm. lasten ja vanhusten so-
siaaliturvaa, avioliittoa ja ditiyttd, kou-
lutusta, tytinvdlitystd sekd asuntolai-
noja ja -avustuksia. Toisessa osassa kd-
sitellddn otsikolla 'jos jotain sattuu'
sairautta, invaliditeettid, huoltajan me-
netystS, kutsuntaa, tyijttrimyytti sekd
koti- ja oikeusavun tarvetta. Kirjasen
kolmas osa 'el5keuudistus' sisdltdH tie-
toja tycieliikkeitd maksavasta lisd.eldke-
jdrjestelmdstd.

"Sosiaaliturvamme Ruotsissa" on
varsin tarkoituksenmukainen esitys
voimassa olevasta sosiaaliturvalainsdS-
diinndstii; sosiaalisia etuuksia koskevat
tiedot on esitetty lHhinnii taulukko-
muodossa.

l(ontlatlade sarrtlTrandrag ur anliklal.na
ETT AR AV STABIL VERKSAMIIET.
(Art. pA sid. 3)
Inom arbetspensionssystemet utgdr Ar 1965
det 5r, sA systemet fcir ftirsta gAngen kun-
nat verka i ful1 omJattning och pA den
grund, som dr avsedd att bliva best&ende.
Av detaljerna har man fAtt en bild av
systemet, som kunnat skArskAdas med
beaktande av dess kontinuitet och helhet
och man har kunnat btjrja riitta till uppda-
gade bristfiilligheter. Med tanke pA den
inre utvecklingen lAmnar vi alltsi nu ba-
kom oss en i flere avseenden framgingsrik
verksamhetsperiod. Att begynnelsestadiet
dr till dnda Sterspeglas bland annat ddri,
att ett nytt fdrsdkringstekniskt ftirfarande
tagits i bruk, som medfrirt att APL-ftj'r-
sdkringspremierna frAn brirjan av Aret till
en del kunnat berdknas friretagsvis. Aven
antalet pensiondrer har <ikat englit progno-
serna och antalet APl-ilderspensionstagare

tjverskred under redogcirelseiret definitivt
antalet invalidpensionstagare. Registre-
ringssystemet har ytterligare utvecklats och
som bdst fcirbereds bl. a. utgivning av re-
gisterutdrag titl arbetstagarna i stbre
utstrAckning dn hittills, n6got som ocksA
kommer att gti'ra tivervakningen effektiva-
re. Den allmAnna granskningen av att ar-
betsgivarna uppfyllt sin ftjrsdkringsskyldig-
het befinner sig i slutskedet och kommer
dven den att frdmja effektiviseringen av
tivervakningen. RSdgivningsverksamheten
till frirm&n f<ir pensiondrerna ftjrbdttrades
avsevdrt, dA penninginrdttningarna och pos-
ten i b<irjan av juni begynte ta emot pen-
sionsansdkningar och bisrt6 scikandena med
att fylla i dem. En betydande del av de be-
handiade pensionsanscikningar kom faktiskt
in den viigen.

Den frir systemets utveckling mest bety-
delsefulia itgArden dr det frirslag till frir-
bAttring av arbetspensionslagarna, som
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6ven denna htist gjorts. Andringarna dr
ndrmast av teknisk art. Lagfdrslage,t hade
dA vir tidskrift gick i press godkiints i
riksdagen. Ett flertal tekniska detaljer dr
fortfarande 6ppna, dA fdrordning och verk-
stdllighetsftjreskrifter icke dnnu givits.

1. Pensionernas antal
1a. Aldersperrriorr". ...
1b. Invalidpensioner
1c. Familjepensioner

2. Pensionsstocken i mk/flr
2a. Alderspensioner . ..
2b. Invalidpensioner
2c. Familjepensioner

Den stabiliserade verksamheten och re-
sultaten av de som bSst pAgAende u,trednin-
garna torde i framtiden ge anledning till
fcirslag om mera genomgripande ftirbiitt-
ringar. Utvecklingen av systemet fAr na-
turligtvis icke upphtira med riverg6ngspe-
rioden.

APL- I(APl-distriktet 31. 12. 1964 tr'iirsiikr.-
bolag

1. Pensionsanstalternas antal
2. Antalet arbetsgivare . ....
3. Antalet personer
4. Ltinesumma milj. mk/Ar

Premieinkomst 1964

1. Premieinkomst --) milj. mk
1a. Grundpensionsskydd . .

1b. Tilldggspensionsskydd

Pensionsbestintl ftir tle giillande pensionerna 31. 12. 1964

APL- OCH I(APL- VERKSAMHETEN AR 1964
(Art. PA sid. 4-11)

Pensions-
stiftelser

Pensions-
kassor

Arbets-
pensions-

kassor

4
20 600x)

210 000.)
7 284

Samman-

184

5 891

275,0
269,4

9,6

tt 327
4374
6 934

19
11 919 241
4 502 848
7 379 991

36 402

lagt

5 210
2 257
2 934

19
6 066 684
2 587 181
3 443 101

36 402

Fiirsiikringspremiefonden (stiftelserna har pensionsansvar) 31. 12. 1964

1. Ftjrsdkringspremiefondeni milj
mk ..
la. Grundpensionsskyddet ..
1b. Tilliiggspensionsskyddet

2. Ansvarsunderskott i milj. mk

124,1
124,1

764,8
703,4

6L,4
10,3

I
58 900

514 200
3 300

161
220

121 700
944

10
2 380

61 400
363

57,8
57,8

774,3
164,7

9,6

13,8
,r,u

33,1
33,1

710 574 2 116 042
315 789 100 71 1

394 ?Bs 2 015 331

570
263
307

3 164
568

2 596

2 383
1 286
1 097

3 025 941
1 499 167
| 526 774

459,9
398,5

61,4
10,0

138,2
138,2

42,6
42,6

0,3

*) De fiir Ar 1964 uppskattade medelbeloppen i menaden.-.i i p.i^lei"komstei'inger icke grundkaiilal, som tiverfdrts till nya pensionsstiftelser (2,1 mili. mk)
eJ' treiler de Overftiringar ur de tidigare pensionsarrangemangens mede], vilka kommit de lagstadg24e
p"e"sio"e"rj till del {Iaz,s mu;. mkl. Pr6mieinkomsten och pensionsansvaret har mAst uppskattas ftir
atlt 6 pensionstiftelser.
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KNEDITF6RSAKRINGSPREMIERNAS
GRUNDSTORHET O/L
(Skriv. pi sid. 12-13)

Grundstorheten frjr Pensionsskyddscent-
ralens kreditftirsdkringars premieskalor dr
relationstalet O/L, som utvisar f<irhAllan-
det mellan de egna och de frdmmande
medlen i totalbeloppet av friretagets
disponibla medel. I stora drag kan det
ndmligen anses, att ett fciretag, vars egna
medel 6r mindre iin skulderna, medfdr en
st<irre risk fdr kreditfrirsdkringsgivaren 5n
ett fdretag, ftir vilket detta fcirh5llande dr
bdttre. Givetvis kan icke alla pA saken
inrrerkande faktorer beaktas dA ett enda
relationstal anvdndes, men det rir dven
uppenbart, att det i sjdlva verket icke
existerar nAgot s5dant enkelt system, som
i ettvart fall skulle leda till ett ostridigt
riktigt resultat. Aven i detta avseende
kan man likvdl genom en dndamAlsenlig
definition av relationstalets storheter O
och L frirbiittra saken.

I syfte att ftjrbtittra resultatets riktig-
het tages sAsom vArde ftjr relationstalets
storhet O icke det av friretagets ftirmtigen-
hetsbalans framgAende egna kapitalet,
endr de av inflationen och berAkningsftir-
farandet fciranledda dolda reserverna in-
verkar p& dess belopp, utan O definieras
sAsom fiiretagets nettovdrde, vid vars fast-
stdllande man dessutom st<ider sig pA de
uppgifter, som erhAlles av beskattningen.
S&lunda tages sAsom nettoviirde fcir ett
ftiretag av aktiebolags form bolagets hela
utestaende aktiestocks sammanr6knade
beskattningsvirde. Eniir utgAngspunkten
vid faststdllandet av en akties beskatt-
ningsvArde dr medeltalet mellan beskatt-
ningsvdrdet ftir ft5retagets ftirmcigenhet
och friretagets avkastningsviirde, beaktas

- vilket iiven dr sakligt - Sven fcire-
tagets avkastningsviirde i fdretagets netto-
vdrde. A andra sidan innebrir det faktum,
att man baserar sig p& aktiestockens be-
skattningsvdrde, att det nettovArde, som
erhflllits fcir fiiretaget, pA grund av
dr<ijsmil med beskattningen kommer att
motsvara det ldge, som rAdde redan ett5r tidigare de beskattningsvdrdet fast-
stAlldes. Detta har man dA den senast av-
slutade rAkenskapsperioden varit ftjrlust-
bringande ansett sig kunna korrigera sA-
Iunda, att det ansetts att fcirlusten med
hela sitt belopp minskar ftiretagets netto-
vdrde. Har ddremot den riikenskapsperiod,
som senast utl6pt, slutat med vinst, har det
f<ir enkelhetens skull antagits, att vinsten
icke stannat fdretaget till godo utan i sin
helhet utdelats i form av dividender. Har

bolagets aktiekapital efter det aktiernas
beskattningsvArde faststHlldes htijts genom
emittering av nya aktier mot betalning,
riiknas de tilliiggsmedel bolaget salunda
erh&llit sAsom tilldgg till fdretagets netto-
vdrde.

DA frAga 5r om en privat affdrsidkare
har icke f<iretagets nettovdrde som sAdant
med avseende pA kreditftjrsAkringsan-
svaret samma betydelse som ifrAqa om
aktiebolag, utan dven affdrsidkarens
tivriga formrigenhet inverkar. Hdrvid tages
sAsom vdrde ftjr O den nettof<irmcigenhet,
som faststdlles enligt de grunder, som
skall anlitas vid beskattningen av affdrs-
idkares skattepliktiga och eventuella
skattefria f<irmtigenhet, varvid denna
nettofcirmcigenhet minskas med frirlusten
fcir den r5kenskapsperiod som senast av-
slutats. Motsvarande saklage rAder de
fr5ga 5r om s5dana bolagsformer, i vilka
nAgon eller nagra av dgarna eller alla
dgare med hela sin f<irmcigenhet ansvarar
f6r bolagets ftjrbindelser. S6som vdrde fdr
O tages hdrvid summan av bolagets och
samtliga ansvariga Agares pA ovanndmndasiitt faststiillda nettofcirmdgenhet, dven
denna minskad med bolagets ftjrlust f<ir
den senast avslutade rdkenskapsperioden.

Ftir kreditf<irsAkringstagare, som 5r fri
frAn frirmcigenhetsskatt faststrilles O med
tilliimpning av beskattningsgrunderna.
Detta gAller iiven privata affdrsidkare.

Storheten L i relationstalet O/L iir i
allmdnhet lika med summan av ftiretagets
frdmmande kapital och de transistoriska
skulderna. I vissa fall ing&r likvdl i det
frdmmande kapitalet poster, vilkas ka-
rakter av giild, bedrjmd med avseende pA
kreditftirsiikringen, icke dr helt klar. Detta
iir fallet dA en post i det friimmande ka-
pitalet iir intimt knuten till en post pa
aktiva sidan, vilken post hiinftir sig till
den ifr6gavarande borgendren. Som
exempel pi ett dylikt fall kan ndmnas ett
byggarfciretag, i vars bokslut de av bygg-
herrn erh6llna ftirskottspremierna upp-
tagits bland det frdmmande kapitalet och
det fcir den ifrAgavarande halvfArdiga
byggnaden beriiknade vdrdet antecknats
s6som omsdttningstillg&ngar pA aktiva
sidan. Hdrvid avdrages frAn den nAmnda
posten bland det friimmande kapitalet
den motsvarande posten pA aktiva sidan,
sAvida den f<irmcigenhet, som motsvarar
den sistndmnda posten, vid fall av kon-
kurs, s6som dven i exempelfallet f<irfares,
skulle komma att riiknas sasom borgen-
Srenr; fdrmtigenhet. - DA vid berAknandet
av () vid sidan av fciretagets ftirm<igen-
het dessutom pA ovanndmnd s5,tt skall
beaktas iigarens eller iigarnas fdrmcigen-
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het, frirfares pi motsvarande siitt d& L
utrdknar.

Enligt de erfarenheter, som hittills
vunnits av Pensionsskyddscentralens kre-
ditfcirsdkringsverksamhet liimpar sig rela-
tionstalet O/L i allmiinhet synnerligen vdl
sAsom grundstorhet ftjr kreditfcirsiikring-
arnas premieskalor. DA och di ftirekom-
mer likvdl fall i vilka tilldmpningen av
detta fcirhillande eller de d6rpfl baserade
premieskalorna medfrir oldgenhet. Eniir
det inom Pensionsskyddscentralens kredit-
fcirsdkringsverksamhet icke Ar m<ijligt och
ej heller iindam&Isenligt att i detalj brirja
undersrika alla fcirsdkringstagares kredit-
vdrdighet, mAste man ncija sig med ett
schematiskt ftirfarande, dven om detta icke
i precis samtliga fall skulle triiffa det rdtta.
PA basen av de vunna erfarenheterna
efterstrdvas givetvis fortgAende en frir-
bdttring av f<irfarandet f6r grundstorheten
utrdknande med en allt allmdnnare giltig-
het som mAI.

OM INKOMSTBESKAITNING AV APL.
PENSIONSANSTALT
(Art. pA sid. 14-19)
DA APl-pensionsanstalterna drar frirsorg
om en de1 av vAr socialftjrsAkring, iir det
naturligt, att deras ekonomiska handlings-
frihet blivit begrdnsad. Detta leder till frA-
gan, huruvida beskattningen av dessa pen-
sionsanstalter skiljer sig frAn beskattningen
av rrirelse i allmAnhet och pi vilket sdtt.
Tillika dr det anledning att klarlAgga, hu-
ruvida det i ovanndmnda avseende finnes
nAgon skillnad emellan de olika typerna
av pensionsanstalter, d.v.s. ftirsdkringsbo-
Iag, pensionskassa och pensionsstiftelse.

APl-pensio,nsanstalterna skiljer sig frAn
sina fci,regAngare i vissa avseenden, som har
betydelse serskiit ur affersekonomisk syn-
punkt. Si dr framJtirallt fallet betrdffande
pensionernas lagbestdmdhet samt kredit-
ftirsdkringen, det kollektiva pensionsansva-
ret och Aterlflningen. Dessa omstAndigheter
brir beaktas vid tolkning av skattelagstift-
ningerx normer. I aIIa fall iir det skiil att
iakttaga fcirsiktighet dA man drar slutsat-
ser utgAende frAn den praxis, som tidigare
varit rAd,ande vid beskattningen av pen-
sionsanstalter.

Skattskylilighet
I 10 S 1 mom. 2 oc}r 4 punkterna i lagen
om inkornst- och f<irmdgenhetsskatt (Ink
Fcirml) stadgas, att frikallade frAn in-
komstskatt A.r bl.a. sjuk- och begravniags-
hjilpkassa dvensom vissa anstalter och stif-
telser, vilka btir betraktas som allmiinnyt-

tiga. Dessa stadganden bcir dock icke anses
avse APl-pensionsanstatrterna. JAmlikt 10 g
1 mom. 3 punkten InkFtjrml d,r pensions-
anstalt, vilken grund,ats frir personer, som
iir i tjiinst hos religionssamfund, frikaliad
frin skatt. IfaII ett sadant samfund skulle
anordna pensionsskydd frir sina arbetsta-
gare genom att grunda en pensionskassa el-
ler -stiftelse, sA vore pensionsanstalten icke
skyldig att erlSgga inkomstskatt.

APl-pensionsansta,lterna Ar sAledes, med
ett undantag, skattskyldiga oberoende av
den pensionsanstaltstyp de tillhcir. Storle-
ken av den beskattning underkastade in-
komsten berdknas pf, s'amma sdtt som ftir
vilket annat ndringsrtirelse bedrivande sub-jekt som helst.

Bokfiiring och beskattning
Liksom vid beskattning av varje bokftj-
ringsskyldig ndringsidkare b<ir man dven
vid beskattning av pensionsanstalt utgA
frin bolrfciringen som bas. Om pensions-
anstalternas bokftiring ingar shdganden i
speciallagarna rtjrande de olika pensions-
anstaltstyperna. Vidare har socialministe-
riet pA grund av i lag ing5ende bemyndi-
gande utfdrdat anvisningar i frAgan. Kan
nigot svar pA en viss friga ej erhAllas ur
sagda speciaLstadganden och -bestAmmel-
ser, btir ledning stjkas med tillhjAlp av bok-
f <iringslagens stadganden.

Tillsinssgrupperna viil beskattningen
Den skatterdttsliga behandlingen av en in-
komst beror pe ett avgtirande sdtt av detr
bokf<iringsmAssiga,tillg&ngsgrupp, till vil-
ken de tillgAngar htir, av vilka inkomsten
erhAllits. Enligt anvisningarna f<ir pensions-
anstalternas bokslut indelas pensionsanstal-
ternas tillgAngar i finansierings-, place-
rings- och anldggningstillgAngar. Den i
bokf<iringslagen avsedda gruppen "extra-
ordindra tillgAngar" fti,rekommer sAledes
icke alls och i xdllet fdr omsdttningstill-
gengar anvdndes begreppet placeringstill-
gangar.

Omfattningen av pensionsanstalts finan-
sierirgs- och anldggningstillgAngar 5r tiim-
ligen densamma som ftir de ndringsidkare,
betrii-ffande vilka bokftiringslagen tillArn-
pas. FinansieringstillgAngarna Ar dAremot
redan begreppsenligt vidstrdcktare iin
gru,ppen omsdttningstillgingar i bokftirings-
lagen. Detta beror pA dessa tillgAngsele-
ments olika dndam&I. Omsdttningstillg5ng-
arna har ju endast till uppgift att ge vinst,
medan Sndam5let med placeringstillg5ng-
arna i ftirsta hand iir att trygga arbetsta-
garnas pensioner och ge pensionsanstalten
inkomst i form av riinta.
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Tillsingarnas virdering vitl beskattningen
Orealicerad vdrderingsvinst.

En central frAga inom skatterdtten dr,
huruvida en vdrdestegring av tillgAngar'
som dnnu icke definitivt realiserats, t.ex.
genom frirsAljning, skall b,etraktas som be-
skattning underka,stad inkomst. I fr6ga om
vanlig ndringsidkare utgcir bokftjringsla-
gens stadganden hinder mot beskattning av
orealiserad vdrdestegring. Ftir pensionsan-
stalternas vidkommande 5r saken ej lika
klar. I flere stadganden rdrande vdrdering
av pensionsanstalts,ti[gengar frirutslittes
nd,mligen, att orea iserad vdrdestegring
bokfcires. SA iir fallet bl.a. med obligationer
och med fordringar, som lyder A utliindskt
mynt. I dessa faII torde orealiserad vdrde-
stegring bli beskattad. En ftirutsdttning dr
dock, att pensionsanstalten uppftjrt ifrAga-
varande vdrdestegring i bokslutet eller Ert-
minstone enligt socialministeriets boksluts-
anvisningar varit skyldig att gtira det'

I stadgarna om fdrsdkringsbolagens och
pensionskassornas bokslut ingAr bestdm-
melser, som avser att eliminera verkan av
vdrdestegring. I vissa fall blir en viirde-
stegring, som skall uppfdras bland aktiva,
bokfdrd dven bland passiva. Detta leder
till att viirdestegringen inte medftir vinst
fcir rtjrelsen. Enligt den stflndpunkt hdgsta
ftjrvaltningsdomstolen intagit har dock dy-
Iika bokftiringar bland passiva ej betrak-
tats vid beskattningen.

ctel bbr fragan avgtiras enligt borkftirings
lagens vdrderingspriaciper.

Pensionsansvar och beskattning
Ett sdrdrag i beskattningen av pensions-
anstalt dr, att pensionsanstalt dr berdttigad
att som kostnader ftlr fdrviirvande av in-
komst avdraga det belopp pensionsanstal-
ten enligt lag iir skyidig att dverfcira ti11 sin
fijrsdkringsfond. Denna avdragsr6tt, p&
grund av vilken Atminstone en del av pen-
sionskostnaderna avdras sA att sega pA ftjr-
hand, fdljer av pensionsfdrs6kringens spe-
ciella karaktAr. Utan en sAdan avdrags-
mtjjlighet skulle pensionsanstaLt ej i bcirjan
av sin verksamhet, dA det finnes ett litet
antal pibtjrjade pensioner, icke just alls
ha utgifter, som pensi,onsanstalten kunde
rdkna som belastning av sin beskattning
underkastade inkomst. I reserveringarnas
avdragbarhet har man alltsA att se en fak-
tor, som utjdmnar pensionsanstaltens resul-
tat och vars d.ndamAl dr att eliminera re-
sultatberdkningens menliga verkningar,
som f<iranleds av pensionsanstaltens spe-
ciella natur.

Fdrsiikringsfondens storlek ska1l berdk-
nas enligt av socialministeriet faststdllda
ber:ikningsgrunder. En eniigt dessa grunder
utftird bestiimning av fcirsHkringsfond bin-
der jiimvAl skattemyndigheterna.

I(APL-ARBETSTAGABNAS
FORTJANSTFORDELNING FOR AE 1964
(Skriv. pA sid. 20-24)
I samband med registreringen i september
insamlades ur registret tjver arbetsftjr-
hAllanden KAPl-arbetstagarnas ftjrtjdnst-
ftjrdelning fdr 61 1964. Hdrvid kom alla
de arbetstagare ifrAga, betriiffande vilka
arbetsgivarna hade gjort minst en KAPL-
redovisning under ifr5gavarande 5r och
vilka dA var i en Slder av 18-67 Ar' Den
grupp av civer&riga, dvs. 65-67-Aringar,
sorn kom med vid insamlingen av mate-
rialet, har icke medtagits vid behand-
lingen.

Till en b6rjan iir det skSl att ndmna
nAgot om den utveckling, som kunnat
observeras vid en jiimfrirelse av fdrtjdnst-
ftirdelningarna for Ar 1964 och Ar 1963.
Ftjr det f6rsta btjr det konstateras, att
KAPL-gruppens tillvdxt har avstannat.
Ar 1964 var antalet KAPl-arbetstagare i
Sldern 18-64 6r, allts6 de, vilkas ftjr-
tjiinstfdrdelning granskats, sammanlagt
458 500, vilket Ar 1 000 fdrre 5n Ar 1963.
Stagnationen har likvdl icke bertjrt KAPL-
arbetstagarens genomsnittliga Arsfrirtjiinst'
vilken Ar 1964 uppgick till 2 600 mark och
alltsA var 13,3 % stcirre An talet fcir frire-

Undervirdering
Jiimligt 41 5 InkF<irml skall handelsrd-
relses lager vid beskattningen vdrderas en-
ligt bokf<iringsmdssiga principer' F<ir be-
skattningen av pensionsanstalt dr det av
viisentlig betydelse, hu,ruvida en pensions-
anstalt skall betraktas som handelsrdrelse
och dess placeringstillgAngar som rtirelsens
1ager. Betrdffande fcirsdkringsbolag har
htigsta fdrvaltningsdomstolen stannat frir
ett positivt resultat och godkdnt undervdr-
dering av placeringstillgengar. Vidkom-
mande pen-sionskassor och pensionsstiftelser
finnes inga avgdranden i antydd riktning.
D& sistndmnda pensionsanstalters place-
ringsverksamhet, sArskilt APl-pensions-
ans,talternas, i mycket liknar ftirsaikrings-
bolagens, torde hinder icke frireligga att i
vissa fall betrakta dven deras placerings-
tillgAngar som lager och att godkdnna en
v:irdering av sAdana tillgAngar enligt la-
gervdrderingsprinciper dven vid beskatt-
nilgen.

Vi bestiimmandet av nedre grHnsen fti'r
vdrdering av lager i ftirsAkringsboiag och
pensionskassor skall stadgarna i speciai-
lagarna iakttagas. Fcir pensionsstiftelsernas
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gAende fu, 2294 mark. Stegringen mot-
svarar till fullo vad som varit att vdnta
med st6d av dndringarna i det allmdnna
f6rtjiinstnivAindexet. Indexet steg ju un-
der motsvarande period med l3,l Vo.Av KAPL-arbetstagarnas Arsf<irtjdnst-
fcirdelning (figur 1) kan det konstateras,
att den iir betydligt snedare 5n inkomst-
ftirdelningarna i allmanhet. Silunda vartill exempel den fcirtjdnstgrdns 50 % av
KAPl-arbetstagarna Ar 1964 underskred
1 4BB mark eller endast 57 % av det
genomsnittliga vdrdet. Detta btjr anses
bero p& att fcirdelningen omfattar under-
f<irdelningar med olika medeltal, vilka
borde sArskiljas genom en klassificeringgav materialet enligt arbetstagarnas
Aldersgrupp, kcin och l<ineutbetalnings-minader. Sambandet mellan antalet
mAnader under vilka lcin utbetalats och
fcirtjdnstf<irdelningens form har behand-
Iats i exempelform (tabeil 2 och figur 2).

FriremAl frir granskning har slutligen
varit de arbetstagares ftirdelning, vilka
icke nAtt nedre grdnsen fcir fcirtjAnsten
dvs. fcirtjdnat mindre dn 800 mark. Denna
granskning har utfcirts enligt antalet
mAnader under vilka ltjn utbetalats (ta-
bell 3). Som en slutsats har det kunnat
konstaterats, att 20 % av dessa arbets-
tagare erh6llit inkomster under tre eller
flere loneutbetalningsmAnader.

KANADAS NYA PENSIONSSYSTEM
(Art. pA sid. 25-29)
Kanadas lagstadgade Alderspensionsskydd
har hittills reglerats enbart genom en all-
mdn lag, som tillftjrsdkrar alla personer,
som fyllt 70 flr, jdmnstora pensioner. En-ligt samma lag har dven medelltjsa 65-
69-Aringar erhSllit pensioner av under-
stcidsnatur.

Den 5 maj 1965 gavs i Kanada en lag
om ett obligatoriskt pensionssystem, somi huvudsak stflr i proportion till inkomst-
erna och baserar sig pA fonder. Detta sys-
tem kommer att vara giillande vid sidan
av det tidigare systemet. Det nya systemet
bildas av tvA paralleila system. Det ena
omfattar provinsen Quebec och det andra
hela <ivriga Kanada. dvergAngen frin det
ena systemet till det andra inverkar icke
pA pensionsrdtten och fcirm&nerna.

Systemets f<irmAner dr Alders-, invalid-
och familjepensioner samt begravningsbi-
drag och pensioner, som utbetalas till
arbetsoftjrmcigen persons barn.I obligatorisk form gdller lagen, obe-
roende av yrket, alla de l8-70-Ariga per-
soner, som frir sitt arbete erhAller Srsin-
komster, som civerstiger en viss grdns.

Som nedre grans har fcir l<intagare fast-
slagits 600 dollar (1800 mk) och fcir sjdlv-
stiindiga fciretagare 800 dollar (2 400 mk)
i Arsinkomst.

Den nya lagen trdder i kraft frAn och
med bcirjan av Ar 1966, dA indrivandet av
fdrsdkringspremierna vidtar. FtjrmAnerna
kommer att erleggas se smaningom och
de bindes vid pensionsindex, vilket i sin
tur baserar sig pa konsumentens prisindex.

Som ftjrsta etapp brirjar man 5r 1967
utbetala Alderspensioner. PensionsAldern
dr dA 68 5r, men den kommer intill 5r
1970 gradvis att endras till 65 Ar.

Vid utrdknandet av pensionens belopp
beaktas den frirsdkrades inkomster endast
intill en viss grdns. Denna grdns dr i sys-
temets fcirsta skede 5 000 dollar (15 000
mk). Alderspensionen uppgar till 25 %
av den fcirsdkrades genomsnittliga Arsfcir-
tjdnst efter det adertonde l.evnadsAret med
beaktande av den ovannimnda 6vre
grdnsen. Aren ftjre lagens ikrafttrddande
beaktas likviil icke.

Medelfrirtjdnsten utrdknas genom att
fdrtjdnstens sammanlagda belopp divide-
ras med det antal Ar, frir vilka den frir-
sdkrade hade kunnat erldgga fcirsAkrings-
premier. Innan medelfrirtjd.nsten utrhknas
korrigeras den fcirsdkrades Arsfrirtjinst i
enlighet med fcir:indringarna i frirtjiinst-
nivAn.

Alderspensioner till fullt belopp er-
Idgges f6rst Ar 1976. Diirfcirinnan dr pen-
sionerna mindre. Under rivergAngs-
perioden utrdknas n5mligen icke de genom-
snittliga frirtjdnsterna i enlighet med
eventuella fcirsdkringsAr, utan det antal
Ar, som utgtir divisorn, :ir 10.

Intill det sjuttionde levnadsiret har fcir-
vdrvsinkomsterna, dA de tiverstiger en viss
greins, en minskande inverkan pi Alders-
pensionen.

Invalidpensionerna bdrjar utbetalas Ar
1970 till de ftirsdkrade, vilkas psykiska
eller fysiska sjukdom dr sA svAr och be-
rdknas bli sA lAngvarig, att de icke har
mrjjliehet till fortgAende arbete. Dessutom
fdrutsdttes, att den frirsdkrade under en
viss tid erlagt premier i enlighet med
systemet.

Invalidpensionen bestdr av tvA delar,
ndmligen av en jdmnstor manadsrat om
26 dollar (75 mk) och en till f<irtjdnsterna
proportionerad del, som utgcir 75 Vo av
den ftjrsdkrades alderspension.

Arbetsofrirmiigen person har dven mcij-
Iighet att erh6lla rehabilitering, som anses
Iiimplig frir honom.

Ankepension erlegges efter sAviil man-lig som kvinnlig fijrsdkrad persons drid
under fcirutsdttning, att den fcirsdkrade
under en faststiilld tid erlagt fcirsdkrings-
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premier. Ar iinkling ftirmAnstagare, ftir-
utsdttes dessutom, att han dr arbetsofrir-
mrigen och i huvudsak ekonomiskt be-
roende av sin hustru.

Ankepension till fullt belopp utbetalas
till 1) person, som blivit iinka i en Alder
av 45-65 5r, 2) person, som blivit frnka
i en Alder, som understiger 45 Ar och som
har barn att fdrscirja, 3) till arbetsofdr-
mtigen 5nka.

Beloppet av full dnkepension uppgar
till 37,5 Vo av forrndnslAtarens Alderspen-
sion. Till pensionen htir dessutom en jdmn-
stor mAnatlig prestation om 25 dollar
(75 mk).

Till <ivriga dnkor erldgges en nedsatt
pension - likvdl icke tiII arbetsftjra barn-
ldsa dnkor under 35 Ar.

Pensionen f6r person, som blivit dnka
i en Alder av <iver 65 &r dr till sitt belopp
60 % av frirmAnslitarens Alderspension.
DA den som erhSller iinkepension fyller
65 ir Sndras pensionens belopp sA, att den
blir av ndmnda storlek.

Om det sammanlagda beloppet av den
egna ilders- eller invalidpensionen och
iinkepensionen finns det dven sdrskilda
stadganden. Anka har dessutom i
Alderspensions&ldern dven rdtt till allmdn
jdmnstor fllderspension.

IngAr dnka nytt dktenskap upphdver
detta rdtten till dnkepension. At make,
som skilt sig, erldgges icke dnkepension.

Barnpension utbetalas efter sAvdl av-
liden fcirsdkrad person som till invalid-
pensionstagarens barn. Efter moderns drjd
sker detta likvdl endast i det fall, att hon
vid tidpunkten fcir drjdsfallet ftirstirjde
sitt barn. Efter b&da fcirdldrarnas dcid er-
ldgges endast en barnpension.

Barnpensionerna dr jdmnstora, 25 dol-
lar per mAnad ftjr de fdrsta fyra barnen
och 12.50 dollar fcir ettvart av de fciljande.
Barnpension erldgges tills barnet fyller
18 &r; f6r studerande och skolelever dr
Aldersgrdnsen 25 5r.

Det begravningsbidrag, som skall ut-
betalas till dtidsboet efter fcirsdkrads dcid
5r till sitt belopp lika med Alderspension
frir sex m&nader.

Medlen frir finansieringen av det nya
systemet erhAlles genom de frirsdkrings-
premier och -avgifter de f<irsdkrade och
arbetsgivarna erlAgger. Fcirsdkringspre-
mien dr 3,6 % av den del av Srsin-
komsten, som ligger mellan 600 och 5 000
dollar (1800-15 000 mk). Arbetsgivaren
erldgger hiilften av ldntagarens premie.

Pensions6ldern enligt det allmAnna
Alderspensionssystem, som utbetalar jiimn-
stora pensioner, vilken fcir ndrvarande dr
70 Ar, kommer intill Ar 1970 att gradvis
dndras till 65 Ar.

FAMILJEPENSIONERNA I FINLAND
(Art. pi sid. 30-35)
I senaste nummer av denna tidning grans-
kades utldndska familjepensionssystem i
belysning av en undersokning, som Pen-
sionsskyddscentralens understikningsbyrA
verkstdllt i Ar och vars resultat publicerats
i broschyren "De allmHnna familjepen-
sionssystemen i vissa ldnder". I publikatio-
nens slut ingAr dven en kort blick pA det
nuvarande leget i Finland i fr&ga om fa-
miljepensionerna. Med tanke pA de av vAra
lHsare, som inte stiftat bekantskap med
denna publikation, granskas saken i det ftjl-
jande tiII denna del.

NAgot allmdnt lagstadgat familjepen-
sionsskydd har ej hittills anordnats i Fin-
land. Endast i de fall, di driden fdrorsakats
av oiycksfall i arbetet, av yrkessjukdom,
av sidan trafikolycka, dA den avlidne ej
var skyldig till olyckan. eller ock av orsak,
sammanhdngande med tjdnstgtjring i fijr-
svarsvdsendet, har man genom lagstiftning
allmdnt dragit fcirsorg om de efterlevandes
ufkomst. Enliet, av dcidsorsaken oberoende
familjepensionsskydd har i lagstiftningsvdg
anordnats blott ftjr ftiljande specialgrupper:

1) de som sjdmzin anstdllda,
2) statens tjrinstemrin och befattnings-

havare,
3) folkskolliirare,
4) i kyrkans tjdnst anstdllda.
Jdmfcirbara med de ovanndmnda dr dess-

utom familjepensionsanordningarna ftir
funktiondrerna vid vissa fristAende statliga
inrdttningar.

De familjepensionsanordningar, som av-
ser andra grupper och som fcir ndrvarande
dr gdllande, iir till sin natur frivilliga. Fcir
lcintagarnas del kan de vara antingen av
arbetsgivarna frivilligt verkstdllda anord-
ningar eller ock kan de ha tillkommit som
ett resultat av inbcirdes samverkan arbets-
tagarna emellan. Den ftirstndmnda formen
5r allmdnnare dn den senare.

Det frivilligt anordnade familjepensions-
skyddet strdcker sig fdr ndrvarande ldngst
i kommunernas och kommunalftirbundens
krets. Eniigt den Ar 1964 givna lagen om
pension frj'r kommunala tjAnsteinnehavare
och arbetstagare kan kommun eller ko,m-
munalfdrbund ut6ver obligatoriskt grund-
pensionsskydd, omfattande ilders- och in-
validpensioner, inom ramen frir det kom-
munala pensionssysternet dven anordna
tilliiggspensionsskydd, som b1.a. kan utgti-
ras av familjepension. IntiII senaste sep-
tember mAnad hade alla stdder och kii-
pingar samt 353 landskommuner p& detta
sAtt anordnat familjepensionsskydd fcir sina
anstiillda. Blott 123 landskommuner hade
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ej Annu genomf<irt en dylik anordning.
Enligt lagen om pension frir arbetstagare

har arbetsgivare dven mrijlighet att uttiver
det obligatoriska Alders- och invalidpe'n-
sionsskyddet frir sina arbetstagare anordna
frivilliga tilldggsftirminer inom ramen f<ir
arbetspensionssystemet. En dylik tiltdggs-
fcirmAn kan vara bl.a. familjepension. Fdr
att ett tilliiggspensionssystem skall bli un-
derstiillt APL, vilket medfrir vissa f<irmA-
ner i jdmfcirelse med anordningar av annat
slag, bdr arbetsgivaren registrera det i Pen-
sionsskyddscentralen med iakttagande av
de villkor, som socialministeriet fdreskrivit.
Emedan registreringen av tillaggsfrirm5ner
fcirst nyligen kunnat inledas, har ett pA detta
sdtt anordnat familjepensionsskydd ej dnnu
hunnit fA strirre spridning. I slutet av se-
naste oktober mAnad hade 264 arbetsgivare
registrerat familjepensionssystem, och des-
sa anordningar berijrde inalles cirka 13 000
arbetstagare.

De fcire ikrafttrddandet av iagen om pen-
sion ftjr arbetstagare genomfiirda frivilliga
pensionsanordningarna ftiretogs vanligen
inom ramen frir antingen en lagen om un-
derstrid,skassor uxderstelld pensionskassa
eiler en Iagen om pensionsstiftelser under-
stdlId pensionsstiftelse el1er ock geno,m att
kollektiv pensionsfdrsdkring togs i ett pen-
sionsf<irsdkringsbolag. Betrdffande dessa
familjepensionsanordningar var 16get vid
utgAngen av ir 1964 f6ljande:

1) Av de lagen om underst6dskassor un-
derstdllda pensionskassorna, vilka var i
verksamhet tilI ett antal av inalles 32, be-
viljade 24 familjepensioner, och dessas
sammanlagda medlemsantal steg till drygt
36 000 personer. Pensionskassornas med-
lemsk5r rekryteras i frdmsta rurrrmet bland
funktionArerna.

2) Av de lagen om pensionsstiftelser
und,erst:illda 415 pensionsstiftelserna inne-
fattade 230 familjepensionssliydd; antalet
til1 denr htirande personer var oa 64 000.
Ti1I pensionsstiftelsernas verksamhetskrets
htir bAde funktiondrer och egentliga ar-
betstagare.

3) I form av sAdan kollektiv pensions-
fcirsdkring, sorn arbetsgivaren tagit i Pen-
sions-Varma och som icke registrerats sa-
som understelld lagen om pension fijr
arbettagane, hade familjepensionsskydd
anordnats fcir ca 11 000 ltintagare.

Utriver vad ovan sagts har vissa fciretag,
inrdttningar och organisationer osv. pe an-
nat siitt anordnat familjepensionsskydd
frjr i deras tjdnst anstdllda personer t.ex.
genom s&dant regtremente enligt vilket ar-
betsgivaren erldgger pensionerna direkt,
utan att ftir dndam&let inrdtta en pen-
sionsstiftelse eller -kassa. NAgra sifferupp-

gifter om dessa i frivillig form genomfdrda
'anordningars omfattning st&r dock ic,ke tili
buds.

TILL USA:S PENSIONSSYSTEM
HORANDE SJALVSTANDIGA
FORETAGARE
(Skriv. pA sid. 36)

I USA ansltits under 1950-ta1et nAstan
alla sjdlvstiindiga ftiretagare till OASDI-
socialfdrsekringssystemet, som omfattar
Alders-, invalid- och familjepensioner.

Social Security Administration har Ar
1964 publicerat en rapport om de sjiilv-
stiindiga fciretagarna.

Cirka 7 milj. personer meddelade, att de
Ar 1960 erhAllit skattepliktig fdretagar-
inkomst utciver det minimibelopp, fr5n
vilket tillhcirigheten till OASDI bdrjar. Av
dem hade ungefdr 1,3 milj. personer ut-
dver fdretagarinkomsten dven lcineinkoms-
ter. Av alla titl OASDI hcirande utgjorde
de sjSlvstdndiga fdretagarna cirka 10 %.Av de sjdlvstAndiga friretagarna hdrde
35 % lill lantbrukets, 23 % lill parti- eller
minuthandelns och 23 % till servicenAring-
arnas krets. Ndstan l/4 av lantbrukarna
hade fdrutom fciretagarinkomsten Hven
lcineinkomster.

Av tabellen i den finsksprAkiga texten
framgAr enligt Slder och kdn de sjdlvstAn-
diga fciretagarnas andel av alla de till
OASDI:s krets hcirande, som hade ftjrsiik-
ring underkastad f6rvdrvsinkomst Ar 1960.

DE FORSTA ERFARENHETERNA
av penninginrittningarnas ridgivning
till siikanden av arbetsp€nsion.
(Skriv. pA sid. 37-38)
Fiir utvidgning av det lokala rAdgivningsnd-
tet frir arbetspensionsscikanden ingick Pen-
sionsskyddscentralen senaste vAr ett avtal
med penninginrhttningarna om rAdgivning
till pensionss<ikandena. RAdgivningsverk-
samheten brirjade senaste juni. PA grund
av de erfarenheter, som gjorts under det
f6rflutna halvAret, kan man inte dnnu dra
nAgra sAkra slutsatser rtjrande betydelsen
av denna verksamhet och dess utveckling
i fortsdttningen. De till buds stAende siff-
rorna ger dock en viss antydan om saken.

TilI Pensionsskyddscentralen inkom via
penninginrdttningarna under tiden 1. 6. -30. 11. 1965 sammanlagt 1 648 ansdkningar,
dvs. i medeltal 275 i mAnaden. Minst var
antalet i september, dA det ins6ndes endast
229 anstikningar. De tvA senaste mAnader-
na har ansdftningarna stigirt tiII 6ver 300
(per mAnad). Ansrikningarna har frirdelats
mellan de oiika pensionsanstalterna s6lun-
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da, att av dem har 73 Vo sants vidare till
arbetspensionskassorna, 23 % till fcirsiik-
ringsbolagen och resterande 4 % till stiftel-
serna, kassorna och till den kommunala
pens ion s ans tal t en.

Frir jiimfcirelses skull mA ndmnas nAgra
siffror, som berijr totalantalet ansiikningar,
som insdnts till Pensionsskyddscentralen,
sAledes dven dem, som sdnts direkt till Pen-
sionsskyddscentralen utan penningsinratt-
ningarnas fcirmedling. Under perioden ja-
nuari-maj inkom i medeltal 330 ansciknin-
gar per m6nad, men under perioden juni -november steg medeltalet till 620, och i
november utgjorde anstikningarna 760. DA
frjr behandling av pensionsanstalterna in-
sdndes uppskattningsvis 17 000 anscikningar
i Aret eller 1 400 per mAnad, uppgar de till
Pensionsskyddscentralen inkomna ansrik-
ningarna till 50 % av totalantalet ansrjk-
ningar. De anscikningar, som frirmedlats av
penninginrAttningar utgdr 40 % av samtliga
till Pensionsskyddscentralen isdnda anscik-
ningarna el1er sAlunda 20 Vo av totala an-
talet anstikningar. Fcirdelningen av de tiIl
Pensionsskyddscentralen anldnda pensions-
ansrikningarna har frir de tvA senaste mA-
naderna varit f<iljande: arbetspensionskas-
sorna 68 7o, pensionsftirsdkringsbolagen 27
% och stiftelserna, kassorna och den kom-
munala pensionsanstalten 5 Vo.

De hdr framfcirda siffrorna visar, att de
anstlkningar, som penninginrdttningarna
ftirmedlat till antalet Atminstone hittills
visat sig motsvara de fcirvdntningar som
st51lts. Diirtill kan man konstatera, att den-
na verksamhet haft som friljd, att antalet
via Pensionsskyddscentralen till pensions-
anstalterna vidarebefordrade anscikningar
cikat. DA Pensionsskyddscentralen i dessafall utan sdrskild begdran ddrom tjver-
sdnder i sin besittning varande register-
utdrag, betyder detta, att pensionsanstal-
ternas begdran om registerutdrag fdr ifr5-
gavarande anst kningar bortfaller. Fcir att
pensionss<ikanden skaI1 veta, till vilken
pensionsanstalt hans ansiikan sdnts, skickas
ett meddelande dHrom till honom och han
kan d&, om si i drendet erfordras, ta di-
rekt kontakt med pensionsanstalten. Dii-
rom, huruvida penninginstituten medver-
kat till att hrija den formella standarden pA
anstikningarna, kan ingenting segas, endr
dessa anscikningar icke behandlas sdrskilt
ftir sig.

ANVANDNINGEN AV ARBETSPEN.
SIONSKORTETS NUMMER
i KAPl-pensionspremieredovisningar.
(Skriv pA sid. 40-41)
Dfl man i KAPL-pensionspremieredovisnin-

gar och f<ir rivrigt i drenden, som geller
pensionsskyddet, meddelar arbetspensions-
kortets nummer fiir vederbcirande arbetsta-
gare, sdkerstdller man identifieringen av
rdtt person. Ifall numret icke antecknats,
mAste arbetstagaren identifieras pA grund
av 6vriga avgivna personuppgifter, och d6
dr sAkerheten ingalunda densamma. Det
arbete och dven de kostnader, som fordras
ftir behandlingen av redovisningsmateria-
Iet, beror i vdsentlig grad diirpA i vilken
utstrdckning arbetspensionskortets num-
mer anvdndes. Fcir hela arbetspensions-
systemet 5r det sSledes viktigt att bruket
av ifrAgavarande nummer blir sA allmdnt
som mcijligt.

BIand arbetsgivarnas KAPL-pensions-
premieredovisningar finns alltid en hel del
sAdana faII, ddr numret icke antecknats,
trots att arbetstagaren erhAllit arbets-
pensionskort. DA man civervdgde vilka
Atgdrder som skulle tillgripas, fcir att fA
dessa fall att minska, kom man till, att det
mest ldmpliga sHttet skulle vara att i brevtiil vederbrirande inskdrpa nddviindigheten
av att arbetspensionskortets nummer an-
vdndes. Det visade sig att brev till arbets-
tagarna relativt liitt kunde sdndas med
hj51p av datamaskiner. D:iremot var mot-
svarande Stgiird riktad till arbetsgivarna
synnerligen svAr att genomfcira maskinellt.
Av de orsaken har brev tillsvidare skickats
endast til1 arbetstagarna. Frirfarandet har
planerats gdl1a fdr flere mAnader och de
fcirsta breven avsdndes pA grund av redo-
visningarna fcir senaste augusti mAnads
Iciner. Samma person kan komma ifr&ga
som mottagare endast en geng, ty den kod,
som inf<irs i registret, frjrhindrar att ett
nytt brev skickas. Om Atgdrden visar sig
ha. positiv verkan, kommer den kanske att
upprepas senare, antingen sA att samma
brev eller att ett brev med endrat innehAll
sdndes.

I den mAn det framgAtt, har mottagarna
insett avsikten med brevet och fcirfogat sig
i dverensstdmmelse ddrmed. Om brevet
ockse i praktiken kommer att ha varaktig
verkan, det Aterst5r att se.

REPRESENTANTSKAPETS HOSTMOTE

Pensionsskyddscentralens representantskaps
stadgeenliga hcistm<ite dgde rum torsdagen
den 2 december. Ordet ftirdes av verkstdl-
Iande direkttir J. E. N i e m i. Vid mritet
behandlades de stadgeenliga drendena. De
ftjrra revisorerna, ekon. mag. Sv. Kihlman,
pol. mag. Bj. Lindholm, ekon. V. Miiki och
ekon. mag. R. Vento Atervaldes.
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PENSIONSSYSTEMEN I FINLANI)

I tidskriften "Bulletin of the International
Social Security Association" nr 5-611965
har publicerats en i Pensionsskyddscentra-
len skriven artikel om den finska pen-
sionslagstiftningen, "Pensions Schemes in
FinIand".

Fcirst har i artikeln kortfattat beskrivits
pensionslagstiftningens utveckling samt
det nuvarande folkpensionssystemet. HAr-efter behandlas arbetspensionssystemet,
APL:s och KAPL:s tilldmpningsomrAden,
de pA grund av dessa lagar utgAende ftjr-
mdnerna samt systemets administration
och finansiering. Artikeln avslutas med en
kortare redogrirelse tjver det lagstadgade
pensionsskyddet frir statens och kom-
munala tjdnstemAn och befattningsinne-
havare samt fijr sjrimdn.

LONEINDEXTAL FOR AR 1966
(Skriv. pA sid. 42)

Socialministeriet har den 10. 11. 196b be-
slutat, att det i ftirordningen om pension
fcir arbetstagare och f<irordningen om pen-
sion frir arbetstagare i kortvariga arbets-
ftirhAllanden avsedda ltineindextalet fcir Ar
1966 iir 142.

SOSIAALITURVAMMN RUOTSISSA
(Vira sociala fiirminer i Sverige)
(Skriv. pA sid. 42)
Det svenska IivfcirsAkringsbolaget Fram-
tiden har den 1. 9. 1965 utgivit en finsk-
sprAkig bok pA 61 sidor, "Sosiaaliturvam-
me Ruotsissa".

Boken ger en allmen riversikt tjver de
sociala ftirmAner, som de svenska med-
borgarna har riitt till. Vidare utreds frA-
gorna om, vilka krav som stdllts fijr er-
hAllande av de olika f6rmAnerna, samt hos
vilka instanser anscikningar om frjrmAner
kan gciras.

I den frirsta delen av boken, som be-
handlar "livets normala g6ng", utreds bl.a.
sociala ftjrm6ner fcir barn och Aldringar,
vid dktenskap och moderskap, utbildning,
arbetsfiirmedling samt bostadslAn och
-bidrag. Under rubriken "om niigot hdn-der" behandlas i bokens andra avsnitt
sjukdom, invaliditet, fcirs6rjarens frAnfiille,
inkallelse, arbetsltjshet samt behovet av
hem- och riittshjAlp. Det tredje och sista
avsnittet "pensionsreformen" innehAller
uppgifter om tilldggspensionssystemet, frAn
vilket arbetspensioner utbetalas.

"Sosiaaliturvamme Ruotsissa" redogrir
pA ett mycket AskAdligt siitt frir den gdl-
Iande sociala lagstiftningen. Uppgifternaom de sociala fcirmAnerna har frir det
mesta framfrirts i tabeller.

English Surnrraries
EDITORIAL
(On page 3)

The heading refers to a year of esteblished
activity. The year 1965 was in fact the
first in which the system worked on the
fuII scale and on a basis of permanency.
It has been possible to analyse this expe-
rience with reference to continuity and
the whole, and to begin to correct the
deficiencies observed. The past period of
activity was in many respects successful
for the internal development of the system.

The termination of the initial phase is
reflected e.g. in the TEL insurance pre-
miums. At first equally great for all emp-
loyers, they were partially changed at the
besinning of 1965 to a per-enterprise basis.
The number of beneficiaries of TEL o]d

age pension finally surpassed the number
oI recipients of the invalidity pension. The
registration system has been developed
further and preparations are now in prog-
ress for the issue, e.g., of register extracts
to employees on a greater scale than hit-
herto. This will make for more effective
control. The advisory work of the pension
institutions was taken a long step forward
when financial institutions and the post
offices began in June to accept pension
applications and to assist in filling them
out. The most significant progress in the
system was the recommendation in the
autumn concernin improvements to the
employment pension laws. The BiIl was
passed in Parliament on December 7. The
amendments wiII become effective from
the beginning of 1966.
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Some statistical data on employment pension establishments in 1965

(Art. on pp. 4-11)

The article deals with the developments in
1961 connected with the employrnent pen-
sions acts (TEL and LEL Acts). The time
within which employers had to make the
necessary arrangements expired in 1964,

TEL- LEL COVERAGE on
I)ecember 31, 1964

but it was still in many respects an excep-
tional year and the conclusions to be
drawn from the numerical data available
cannot be taken as definitive.

Total

1. Number of pension institutes
2. Number of employers
3. Number of persons insured
4. Wages and salaries,

million marks/year

PREMIUM INCOME in 1964

Premium income**), million
marks
la. Basic pension protection
1b. Additional pension

protection

1. Mathematical reserve, million
marks
1a. Basic pension protection
lb. Additional pensio,n

protection
2. Deficit risk, million marks

3,300 944 363

I
58,900

514,200

5,210
2,257
2,934

19
6,067,000
2,587,000
3,443,000

36,000

161
220

121,700

3,026,000
1,499,000
1,527,000

Pension
firn ds

10
2,380

61,400

71 1,000
316,000
395,000

Employment
pension
{unds

4
20,600, )

2 10,000r)

2,1 1 6,000
101,000

2,015,000

lt,327
4,374
6,934

19
1 1,919,000
4,503,000
7,380,000

36,000

t7 4.3
164.7

13.8
13.8

57.8
57.8

.1

.1

7,284 5,891

279.0
269.4

9.69.6

SUM OF PENSIONS IN FORCE on December 31, 1964

2,383
1,286
1,097

570
263
307

3,164
568

2,596

MATHEMATICAL RESERVE (FOR FOUNDATIONS, THE PRESENT
VALUE OF THE BENEFITS) on December 31, 1964

459.9
398.5

61.4

t24.t
124.1

764.8
703.4

61.4
10.3

138.2 42,6
42.6

10.0 0.3

+) Estimated average of amounts per month for 1964.
**) The premium income does not include the initial capital transferred to new pension founda-
tions (2.1 million marks) nor the transfers (137.3 miUion marks) made from the funds of existing
pension arrangements to statutory pension funds.

Insurance
companies

Pension
foundations
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1. Number of pensions
la. OId age pensions
1b. Invalidity pensions
lc. Survivors' pensions

2. Sum of pensions, marks/year
2a. Old age pensions
2b. Invalidity pensions
2c. Survivors' pensions



Ilre basic quantity O/L of credit insurance
premiums
(The article on pp. 12-13)
When he borrows funds from the employ-
ment pension institute, an employer may
offer as security for the loan the credit
insurance of the Central Pension Security
Institute in lieu of real security. No gua-
rantees are needed for this credit insurance,but the magnitude of the insurance
premium depends on the borrowing enter-
prise's indebtedness. The basic quantity
for the insurance premium scales is the
ratio of the net value of the enterprise tothe debts of the enterprise (O /L) .The lower this ratio, the higher isthe credit insurance premium and thegreater also the increase in the pre-
mium when the ratio deteriorates
further. Share capital calculated accord-
ing to the taxation value of the shares of
the enterprise is used as its net value ifit is a limited company; for other formsof enterprise, the combined taxable pro-
perty of the company and its owners is
used as the net value. The debts of an
enterprise are the foreign capital, in-
clusive of transfer debts, which are en-
tered in the balance sheet.

The taxation of the TEL pension institutes
The article on pages 14-19 deals with theTEL pension institutions in regard to
taxation.

Earnings of Seasonal Workers in 1964
(Pp. 20-2a)
A law was enacted in 1962 on the pensions
system for seasonal workers. For the ad-
ministration of the system, four pension
employment funds were established. Among
other things, these will register in electro-nic data processing machines the yearly
earnings which constitute the basis of the
insurance premiums. The article describes
the distribution of the employees by these
earnings. The breakdown for 458,000
employers shows that the mean earnings,
2,600 marks, were 13.3 per cent greater
than in the preceding year and considerably
more deflected than income distribution in
general.

Canada's new pension plan
(Pp. 25-29)
A law concerning a compulsory pension
plan based on funding and mostly pro-
portional to earnings, was enacted in Ca-
nada on May 5, 1965. This plan will ope'rate

parallel with the old flat-rate pension
scheme. The new plan is composed of two
parallel plans, one for the province of
Quebec and the other for the rest of Ca-
nada. The benefits of the plan are o1d age,
disability and survivors' pensions and
death benefits and the benefits payable to
the children of an disabled person.

The act applies compulsoriiy, irrespecti-
vely of occupation, to all persons aged
1B-70 whose earned income is higher
than a certain limit. The lower limit fixedfor wage-earners is $ 600, for self-
employed $ 800 per annum. The new plan
will go into operation from the beginning
of 1966 when the collection of the contri-
butions will begin. The benefits will be
paid little by little, and they wiil be Iinkedwith the pension index which, in turn, is
based on the consumer price index.

The payment of old age pensions will
begin first, in 1967. The pension age at
that time will be 68 years, but it will be
changed gradually to 65 by 19?0. The
earnings of the insured will be taken into
consideration only up to a certain limit in
calculating the amount of the pension.
This limit is g 5,000 in the initial phase
of the plan. The old age pension is 25 per
cent of the average annual earnings of the
insured after his l8th year of age. Theyears prior to the entry into force of theact are not taken into account. Full old
age pensions will not be paid until 1976.

In 1970, payment of disability pensionswill begin to the insured whose mental orphysical disability is so severe and likely
to continue so long that they are incapableof steady work. The disability pension
consists of two parts, a monthly flat-rate
$ 26 and a part proportional to earnings.This part is 75 per cent of the old aEepension of the insured. The disabled per-
son has also a chance of obtaining reha-
bilitation.

The widow's (or the widower's) pension
is paid after the death of an insured per-
son provided that the insured had paid
contributions for the statutory period. If a
widower is the beneficiary, it is assumed
in addition that he has been disabled and
wholly or substantially dependent on his
wife for financial support at the time of
her death. The amount of the pension is
37.5 per cent of the old age pension of the
insured. The pension includes, in addition,
a monthly flat-rate payment of $ 25. Other
widowed persons are paid a reduced pen-
si6n - however not childless widows (or
widowers) of under 35. The pension of
widowed persons aged over 65 is 60 per
cent of the old age pension of the insured.
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The widowed is also entitled to a general
flat-rate old age pension. Remarriage ter-
minates the right to a pension for the
widowed.

The children's benefit is paid both after
the death of the insured and also to the
children of the recipient of disability pen-
sion. Children's benefits are flat-rate
payments $ 25 per month for the first four
children and $ 12.50 for each additional
child. The children's benefit is paid until
the child's lBth birthday; for students and
schoolchildren the age limit is 25 years.

When an insured dies, his estate receives
a lump sum equal to six times his monthly
old age pension.

The funds for financing the new plan
will be obtained from the contributions
paid by the insured and employers' The^
tontribution i.s 3.6 per cent of the part of
annual income which comes within the
range $ 600-5,000. The employer pays
hall of the wage-earner's contribution.

Survivors' Pensions in Finland
(Pp.30-35)

In the previous issue of this magazine
there was a review of foreing systems of
survivors' pensions. General statutory
survivors' pension protection has not been
organised in Finland so far. In general,
the livelihood of survivors' has been
catered for by law only when the death
was caused by an occupational accident,
occupational disease, a traffic accident in
which the deceased was not responsible
for the accident, or for a reason connected
with military service. Survivors' pension
protection independent of the cause of
death has been organised statutorily only
for the following special groups: 1) sea-
men, 2) civil servants, 3) elementary
school teachers, 4) persons in the service
of the church. Comparable with the above
are the survivors' pension arrangements of
certain separate state establishments.

The survivors' pension arrangements
that exist for other groups are of a
voluntary nature. The voluntary system
has it widest application in the sphere of
local administration. Under the act of
1964, a commune or union of communes
may provide within the communal pen-
sion system, in addition to compulsory
basic pension protection, other benefits
which may include e.g. survivors'pensions'
By September 1965, all towns and urban
districts and 353 rural communes had in
fact provided survivors' pension pro-

tection for their employees.
communes had not made
ments by that time.

123 rural
arrange-

According to the TEL,*) the employer
may, in addition to compulsory old age and
invalidity pension protection, provide vo-
luntary benefits for its employees within
the employment pension system. The
survivors' pension can be one such addi-
tional benefit. For an additional benefit
of this type to quality under TEL, which
has certain advantages compared with
other arrangements, the employer must
register it with the Central Pension Security
Institute in accordance with the conditions
laid down by the Ministry for Social
Affairs. As it is only recently that it has
been possible to register additional bene-
fits, survivors' pension protection organi-
sed in this way has not become very
widespread yet.

Voluntary survivors' pension arrange-
ments made before the TEL came into
force were usually organised within a
pension fund subject to the Welfare
Fund Act or a pension foundation
under the Pension Foundation Act or by
taking out a group pension insurance
with a pension insurance company. The
situation regarding these survivors' pen-
sion arrangements at the end of 1964 was
as follows:

1) Twenty four of the total of 32 pen-
sion funds in operation under the Wel-
fore Fund Act were funds granting
survivors' pensions. Their total member-
ship was a good 36,000 persons.

2) Two hundred and thirty of the 415
pension foundations under the Pension
Foundation Act incorporated survivors'
pension protection. The number of person:
covered was about 64,000.

3) Survivors'pension protection had been
provided for about 11,000 wage-earners in
the form of group pension insurances
taken out by the employer but not
registered under the TEL.

In addition to the above, some enter-
prises, establishments, organisations, etc.
have provided survivors' pension pro-
tection for their employees in other ways,
e.g. in the form of a pension regulation
by which the employer pays the pension
direct without establishing a pension
foundation or pension fund. No numerical
data are available concerning these vo-
luntary arrangements.

,' Ttre Pension Act for Wage Eamers and Sala-
ried Employees.

Only
such
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Experience of assistance from financial
institutions for applicants for pensions
(Pp. 37-38)
Since June 1965, financial institutions and
post offices have had the forms of applica-
tion for an employment pension. Applicants
have also been able to obtain advice and
assistance at these places for filling up the
form. The insured use these places either
for reasons of convenience or when they
do not know to which pension institute they
should submit their application. AII these
applications arrive at the Central Pension
Security Institute which forwards them to
the right pension establishments. Early ex-
perience shows that about 20 per cent of
the monthly total of applications for em-
ployment pensions _ come to the Central
Pension Security Institute via financial in-
stitutions, which was exactly what preli-
minary calculations suggested.

Use of the emlrloyment pensions card
(Pp. 40-41)
The Central Pension Security Institute
gives all insured an employment pension
card furnished with an iden,tification num-
ber. This number must be used in all busi-
ness concerning the pension of the insured.
Inquiries relating to the insured have been
submitted without this reference number,
even when he/she has the card. The Central
Pension Security Institute has begun to
send Ietters addressed direct to such in-
sured, drawing their attention to the point
and emphasising the importance for the
insured himself of using the reference num-
ber.

Pension systems in Finland
(P. 41)

The Bulletin of the International Social
Security Association, No. 5-611965, con-
tains an article titled "Pensions Schemes
in Finland". The article describes the na-
tional pensions system, the employment
pensions system and finally the statutory
pension protection of State and local go-
vernment employees, and seamen.

Wage index fisure in 1966
(P. 42)

Employment pensions and the wages and
the wages on which they are based are
checked annually against changes in the
wage index. T?re Ministry for Social Affairs
has decided that this index figure be 142
in 1966 (against 130 in 1965).

"Our Social Security in Sweden"
(P. 42)

In September, the Swedish insurance
company Framtiden published a 61-page
booklet in the Finnish language entitled
"sosiaaliturvamme Ruotsissa" (Our Social
Security in Sweden). The first part deals
with the normal course of life, the second
part is concerned with unexpected events
and the third contains information on the
additional pension system which pays
employment pensions.
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Basic lealunes ol Finland's pensions
syslerrrs

1. I)evelopment of the pension systems
A national pensions system covering the
population as a whole, has been in force
since 1939. Under it, a pension is paid to
all old persons and the disabled. Until 1956,
these pensions were decided by the insu-
rance premiums paid which, in turn, de-
pended on the annual income of each bene-
ficiary. The system was radically reformed
in 1957, the contributory principle was
abandoned and a flat-rate system was
introduced.

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

2. The national pensions system
Under the National Pension Act, all old
persons and disabled receive a pension

regardless of any other pension which
they might enjoy.

The old age and invalidity pension con-
sists of two parts. The base part is the
same for everybody, and the support part
is in the nature of an assistance grant.
Entitlement to the support part and its
size depend among other things on the
beneficiary's other income and number of
dependants.

The pensions are automatically adjusted
to movements of the cost of living index.

The general age of entitlement to an old
age pension is 65 years. An invalidity pen-
sion is paid to persons of 16-64 incapaci-
tated for work. In connection with these
two pensions, assistance and maintenance
increments are paid to those requiring
continuous assistance and care.

According to the law, old age support is
paid to single woman aged 60-63 and also
a funeral grant.

The costs of the system are defrayed by
the beneficiaries, employers and the State
and local authorities jointly.

The system is administered by the Na-
tional Pensions Institute which is subordi-
nate to Parliament.

56



3. The employment pension system
The system is based on two acts: the Pen-
sion Act for Wage Earners and Salaried
Employees (TEL) and the Pension Act
for Seasonal Workers (LEL). The latter is
a special law for those employed under
short-term contracts (in forestry and agri-
culture, the building line and dock work).
TEL covers all other employees. Employers
too may elect to subscribe to the system.

The compulsory minimum pension pro-
tection under the acts covers old age and
invalidity.

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

The size of the pension is governed under
both acts by the wages paid and the period
of service completed. Earned entitlement
to a pension benefit continues when the
job is changed or when the employee ceases
to work.

The size of the old age pension is
calculated as the percentage, equal to the
number of years of service, of the wage
or salary. The wage or salary is the average
annual earnings of the last two years of
work. For seasonal workers, the wage is
the average of all pay received during the
years employed.

The rate of pension accumulation is
greater than the above for the older age
classes, born in 1916-1897, and grows in
accordance with the year of birth.

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

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

Automatic linkage with the general
wage index is applied in employment pen-
sions. It is applied in calculating the pay

of earlier years and adjusting the annual
pension payable.

Employers alone finance the compulsory
minimum pension protection. The current
insurance premium is 5 per cent of the
wage bill of insured employees. For sea-
sonal workers it is 4.5 per cent of the
wage bill.

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

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

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

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

4. Special pension systems.

The regulations concerning the pension
security of persons in the employment of
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the State cover old age, invalidity and sur-
vivors' pensions and funeral grants. How-
ever, the system contains obsolete features
and its reform to correspond to the
principles of the employment pension sys-
tem is currently under consideration.

The pension protection of local govern-
ment officers is based today on the pen-
sion act which came into force in 1964 and
was modelled on the employment pension
act. The financing is managed by the local
governments and associations of com-
munes. A special communal pension insti-
tute was founded for the administration
of the system.

The persons covered by the Seamen's
Pension Act receive old age, invalidity and
survivors' pensions and funeral grants. The
insured and the employers pay jointly the
insurance premiums approved by the Mi-
nistry for Social Affairs, and the State also
participates in the financing of the system.
The syste.m is administered by the Sea-
men's Pension Fund.

5. Some population data on Finland
Finland's total population is 4.5 million
(1960), of which 2.0 million are gainfully
employed. Of the gainfully employed
(1960), 4 per cent are employers and fa-
mily members assisting them, 30 per cent
are private enterprisers and family mem-
bers assisting them, 9 per cent are State
employees, 7 per cent are local government
employees and 50 per cent are other wage
and salary earners,

The distribution of the galnfully em-
ployed population by occupation is: agri-
culture and forestry 35 per cent, industry
and building 32 per cent, and trade, com-
munications and service industries 33 per
cent.

Population by age groups (1960): 0-17
years 35 per cent, 18-64 years 57 per cent
and 65 years or more B per cent. Five per
cent of the 18-64-year-old population are
disabled. Old persons (65 years or more)
and disabled account in all for c. 11 per
cent of the total population.

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