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Perhe-elcikeuudistus
onntstui kerralla

Kymmenen vuotta sitten TEL:iin ja LEL:iin lisitttiin per'
he-el6kkeet. Kysymyksess?i oli merkittiivin tyciel?ikelakeihin
tehty uudistus niiden voimaantulon j[lkeen. Koko sosiaali-
turvankin kentiissii uudistus oli perustavanlaatuinen avates'
saan tien laajoja vtiest<iryhmiti kattavaan perhe-eltiketur'
Yaan.

Tyoeliikelakien perhe-eliike oli ensimmlinen laajempi
perhe-el[kejlrjestely m,uusarnme. Sitii ennen oli lakisiiiitei'
nen perhe-eliiketurva vain osalla julkisen hallinnon palve'
luksessa olevien perheitii. Mytis kymmenisen vuotta aikai-
semmin annettu merimiesel?ikelaki oli sisiiltiinyt perhe'elii-
keturvan vuodesta 1961.

Yleisestii koko v[est6[ kattavasta perhe-el?ikkeestii ei
viell tiissl uudistuksessa ollut kysymys. So saatiin maaham'
me pari vuotta mytihemmin. Mutta ep[ilem?ittii tydeldke'
lakien perhe-eltikeuudistus toimi vauhdittajana myds tdm6n,
vuonna 1969 annetun yleisen perhe-el?ikelain aikaansaami-
sessa

Perhe-eliiketurvassa liihdettiin liikkeelle sieltii, missii tar-
ve oli suurin. Tytieliikelakien uudet stiiinnokset merkitsivlt
yli 400 000:n aviovaimon ja yli 800 000:n lapsen turvaamista
perheenisiin kuoleman varalta.

Luonteenomaista 1960-luvun ellkepoliittisile olosuhteille
oli, ettii niiinkin laaja uudistus l[hti alulle ty6markkinaken-
tiin toimenpitein. N?iin kiiyntiin liihteneet toimenpiteet joh-
tivat sitten ennen vuosikymmenen loppua koko sen varsin
huomattavan aukon tiiyttiimiseen, jonka perhe-eliiketurvan
puuttuminen oli muodostanul

Tyoeliikelakien perhe-eldkesiitnn<isten tultua woden 1967
alusta voimaan vielii noin puolet vuosittain huoltajansa me-
nettdneistli perheistii oli itnan eliiketurvaa. Ulkopuolelle
jiiivlt muun muassa maatalous- ja muiden yrittiijien perheet.

Osa perheenhuoltajista oli ikiinsii vuoksi j[enyt ty<ieliike'
lakien ulkopuolelle. Lisiiksi tycieliikejiidestelmiin perhe-ell-
ke koski ainoastaan L.1.1967 jilkeen sattuneita kuoleman'
tapauksia.

Ansiotytissii olevien osalta perhe-elEketurvan piiriii laa-
jensivat sen jiilkeen tapahtuneet valtion, kuntien ja kirkon
perhe-elIketurvan uudistukset sekii yrittiijiieliikelakien voi-
maansaattaminen. Ansioeltikelakien ulkopuolelle jiiiineiden
osalta aukon tiiytti yleinen perhe-ellkelaki, joka tiiydensi
etenkin pienituloisten ansioihin suhteutettua perhe-eliiketur-
vaa. Toisaalta vuoden 1975 tyoeliikkeiden tasokorotus, joka
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nosti tiiyden elilkkeen tason 60 prosentiksi palkasta ja tyti-
tulosta, koski myos perhe-el2ikkeitii.

Tiill[ hetkellii ntikcipiiriss[ ei ole ainakaan merkittiivtim-
piii parannusta kaipaavia kohteita tyoeliikelakien mukaisen
perhe-eliiketurvan alueella. Ainoa viime vuosina jonkin ver-
ran keskustelua heriittiinyt kysymys on ollut miesleskien
mahdollinen leskeneliike. Ttimiikliin asia ei ole saanut sel-
laista painoa, ettd se olisi tullut tulopoliittisten sopimusten
sosiaalipakettien asialistoille. Ilmeistii onkin, ettei miesles-
kien asemassa ole varsinaisia sosiaalipoliittisia epiikohtia.
Asia nlyttti2i olleen esill]i enemm[nkin sukupuolten tasa-
arvokysymyksen6.

Tyoeliikelakien perhe-eliikesiiiinntiksil ei ollut valmisteltu
pitkiiiin, kun niitii koskeneet lainmuutokset joulukuussa
1966 annettiin. Uudistuksesta oli sovittu vasta saman vuo-
den tyoehtosopimusratkaisun yhteydess[. Lyhyenii valmis-
teluaikana jouduttiin tekem[iin monia periaateratkaisuja,
jotka koskivat eltikkeen suuruuden miitiriiytymistl, saajien
piiriii tai el2ikkeen jakautumista eri omaisten kesken. Tyti-
ehtosopimuksen yhteydessii oli sovittu vain uudistuksen
yleiset kehykset. Tiist[ huolimatta voidaan nyt todeta, ettii
kymmenen vuotta sitten tehdyt periaateratkaisut ovat osoit-
tautuneet kiiytiinnciss[ kestiiviksi. Perhe-el?ikeuudistus on-
nistui ensi yritfiimaile.
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ESKO PROKKOLA

Onko Elriketurvake skuksen
luott ov akt tutust oimint aa hoidet -
tae ssa ponnisteltava vakuutus-
kannan kasvattamiseksi

lopa vieras rtkastuu
ku mua ramasee!

(Sananlasku
Pohj ois-Pohjanmaalta)

LAISSA LZHTdKOHTA
LU OTT OV AKU A T U ST O I M INN A LLE
Kun Eliiketurvakeskuksen luottovakuutustoi-
minta alkoi, sen ensisijaiseksi tehtiiveksi n[h-
tiin elZikesiiiitioiden ja -kassojen eliikevas-
tuun turvaaminen. TEL:n mukaan luottova-
kuutus onkin pakollinen niiille eliikelaitok-
sille.

Lisiiksi luottovakuutusta voidaan keyttiiii
eltikevakuutusyhti<iiden antamien lainojen
vakuutena. Niim?i luottovakuutukset ovat
vain osittain pakollisia: jos lainanottajan
luottokelpoisuus t?iyttiiii tietyt vtihimmiiisvaa-
timukset, El2iketurvakeskuksen on haettaes-
sa mycinnettdvd luottovakuutus.

Lain miiiiriiykset antavat siis luottovakuu-
tuksen toiminta-ajatuksen ytimen. Sen pe-
rusteella tiedet?iiin, millii alueella Eliiketur-
vakeskuksen tulee harjoittaa luottovakuutus-
toimintaa.

Sen sijaan laista ei vdlittrimiisti ilmene, on-
ko tyydyttiivii markkinaosuuteen, joka luot-
tovakuutukselle luonnostaan tulee, vai onko
toimintaa aktiivisesti pyrittiiv?i laajentamaan.

Luottovakuutuksen markkinointi saattaa
tuntua vieraalta ajatukselta, kun toiminta on
lailla siiiidettyl ja piiiiosiltaan pakollista.

Kysymystii Ellketurvakeskuksessa pohdit-
taessa on kuitenkin piiiidytty nd.kemykseen,
jonka mukaan tietty aktiivisuus toiminnan
laajentamiseksi kuuluu asiaan. Perustelut on
saatu vakuutuskannan kehityksestti.

Esitiin seuraavassa ntiitii luottovakuutus-
toiminnan sisiiisen n2ikcikulman perusteluja,
mutta sen jiilkeen pyrin tarkastelemaan luot-
tovakuutusta ulkopuolisesta niik<ikulnasta.

LUOTTOV AKUUTU STOIMINN AN
SISI.INEN NAKdKULMA
Vakuutustoiminnassa on aina pyrittiiv[ ltiy-
tiimiiiin sopiva tasapaino toiminnan laajen-
tamisesta aiheutuvien kusiannusten ja toi-
saalta siiiistiiviiisyyspyrkimysten vilille. Jos
toimintaa laajennetaan liikaa, se huonontaa
vakuutuslaitoksen vakavaraisuutta.

Liika siiiistiiviiisyys johtaa myris vaikeuk-
siin: Jos Eltiketurvakeskuksen luottovakuu-
tuksessa tyydytiien melko automaattisesti
saatavaan markkinaosuuteen, vastuut kyll[
kasvavat jatkuvasti, mutta niiden lukumiiiir6
pysyy suunnilleen ennallaan. Mytis vahinko-
ja sattuisi viihiin, mutta ne olisivat suuria-

Ttillainen kehitys ei tietenkiiiin ole suota-
va. Kovin pitkiille edistyneen?i se voi olla
jopa toiminnalle vaarallinen.

Jotta luottovakuutus pystyisi myos tule-
vaisuudessa hyvin hoitamaan sille laissa an-
netun tehtiiviin, on sen siis pyrittiive l6ytii-
m56n oikea kasvunopeus.

LU OTT OV AKA A T U ST O I M I N N AN
A LKOPUOLIN EN N AKdKU LM A
On ilmeistli ja ymmtirrettiiv?i[, ettii elflkelai-
tokset eiviit voi asettaa luottovakuutusta mui-
den vakuutusmuotojen edelle. Luottovakuu-
tuksen tarjoamia etuja ja palveluja voidaan
tietenkin kehittea, mutta esimerkiksi pankki-
takausta joka suhteessa paremmaksi luotto-
vakuutusta on erittiiin vaikea saada.
Onko sitten muita syit[, joiden vuoksi luot-
tovakuutustoiminnan edistyminen on myos
eliikelaitosten kannalta toivottavaa?

Eliikejiirjestelmiissti syntyviit siiiisttit voi-
daan eri tavoin sijoittaa tuotantoelImiin pal-
velukseen. Tiirkeii kysymys on, miten varat
voidaan ohjata oikeisiin kohteisiin.

Eriiiss[ pohjoismaisissa kokouksissa olen
voinut havaita, ettii tiimii kohdistamiskysy-
mys nousee ongelmana esiin, kun siitistrijen
keriiiiminen ja niiden sijoittaminen on keski-
tettya. Suomessa kohdistamiskysymys on il-
meisesti varsin hyvin ratkaistu. Meillii on
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useita eHkelaitoksia ja varat sijoitetaan usei-
ta eri kanavia kiiyttiien. t)

Takaisinlainaus, joka ei suinkaan ole tiiy-
sin automaattinen, takaa rahoituksen alueel-
lisen kohdistamisen onnistumisen. Lis[tukea
kohdistamistehtiiv[ssii antavat lainojen va-
kuusvaatimukset. Kaikilla eliikevakuutusyh-
tididen antamilla lainoilla tulee olla vakuu-
tusyhti<ilain mtiiiriiysten mukainen pitiiv?i va-
kuus.

Kun vakuutena on El?iketurvakeskulsen
luottovakuutus, riippuu lainan ottaneelle yri-
tykselle vakuudesta aiheutuvien kustannusten
miiiirii yrityksen taloudellisesta asemasta" eli
siitii miten hyvin yritystii on hoidettu.

Luottovakuutus tukee tiissii el?ikelaitolsia
lainojen yrityskohtaisessa kohdistamisessa.
Talouseltimiin ja tytillisyyden kannalta on
tiirkeiitii, ettii luottovakuutus pystyy hyvin
auttamaan eliikelaitoksia Iainojen kohdista-
misgggg.

ON KO LUOTTOV AKAATU KSELLE
OLEM.ASS A M ARKKIN A.AU KKO A
Tytieliikejlrjestelmiin voimassaoloaikana
pankkien takausten miitirii on suuresti fisean-
tynyt. Tiimii kehitys johtuu ilmeisesti tydel6-
kelainojen takaamisesta. Pankkitakauksen
voimakasta kasvua ei pnnkkisfl6aan taholla
pidetii yksinomaan myonteisenii kehityksen[.

Luottovakuutuksen osuutta tycieliikelaino.
jen vakuuksista voitaisiin siis hyvin lisiitil
Selvii markkina-aukko on niiden yritysten
kohdalla, joilla ei ole pankille annettavaa va-
kuutta mutta jotka kuitenkin luottovakuu-
tuksen maksuperusteiden mukaan saisivat
kohtuullisin maksuin luottovakuutuksen il-
man El?iketunakeskukselle annettavaa va-
kuuttakin.

LUOTTOV AKUUTU STOIMINN AN
KEHITTAMISKOHTEITA
Tietoa luottovakuutuksesta on syytii levittiiii
aktiivisesti. Luottovakuutusta ei kuitenkaan
voida mainostaa kaupallisella tavalla

Sen sijaan tiedon antaminen luottovakuu-
tuksesta on suorastaan velvollisuus. Olisihan
kohtuutonta, ettii joku yritys ei tietiiisi kiiyt-
tiiii luottovakuutusta silloin kun se olisi hal-
vin vakuutusmuoto.

Luottovakuutuksen vakuutusehtoja on vii-
me aikoina kehitetty kohti omavelkaista ta.
kausta

Alunperin luottovakuutus oli puhtaasti
laillinen takaus. Luottovakuutuskorvaus
maksettiin vasta kun konkurssi oli loppuun
viety. Askel omavelkaisen takauksen suun-
taan on tosin lyhyt. Aihetta varovaisuuteen
tietenkin on, koska jo nyt tehty muutos on
lisiinnyt selvlisti luottovakuutusosastolle pe-
rintiitriitii. Eliikevakuutusyhtitiiden taholla
muutos on otettu vastaan myonteisesti.

Vakuutusmaksuperusteiden uusimisessa on
omat ongelmansa. Vakuutusmaksun lasku-
siitintcijen tulisi toisaalta olla kyllin yksinker-
taiset, toisaalta vakuutusmaksun pitiiisi mah-
dollisimman hyvin vastata vakuutuksesta ai'
heutuvaa riskiii.

Niim?i periaatteet ovat ristiriidassa kesko
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niiiin. Onnistuneen kompromissin lciytiiminen
on tavoitteena. Luottovakuutusmaksu laske-
taan nykyisin kiiyttiien yhtii yrityksen vaka-
varaisuutta kuvaavaa tunnuslukua.

Laskusiiiintri on siis yksinkertainen. Va.
kuutusmaksun suuruus on myiis melko hy-
vin vastannut vahinkotodenniik6isyyttii, mut-
ta tietty hienosii5tomenettely on kuitenkin
tarvittu: Milloin kaavamaisesti laskettu va-
kuutusmaksu ei ihneisesti ole oikeaan osu-
nut, luottovakuutustoiminnan johtokunnalla
on oikeus p2iettiiii korotus- tai alennustarif-
fista.

Erikoisen vaikeiksi paloiksi nykyiselle va.
kuutusmaksun laskustiiinnolle ovat osoittau-
tuneet alkavat yritykset, voimakkaassa in-
vestointivaiheessa olevat yritykset sekii ai-
kaisemmin huonoon suuntaan kehittyneet
yritykset, joissa on tehty onnistunut sanee-
raus. Vaikka niimtikin tariffoinnin vaikeudet
voidaan johtokunnan hienosiiiid<illii useim-
miten voittaa, on tariffoinnin kehittiimistii
syytii tutkia

Mieless?ini on kangastellut eriiiinlainen as-
teettain tehokkaa:npiin tariffointikriteereihin
etenevi menettely, jossa joka askeleella joko
saataisiin miiiiritetyksi luottovakuutpslakss
tai tapaus siirrettiiisiin entistii tiukempaan
tutkimukseen. Viimeisenii vaiheena sarjassa
olisi yritystutkimus.

I,OPPUTOTEAMUS
Kun luottovakuutustoimintaa tarkastellaan
eri ntik<ikulmista, piiedytiiiin vastaamaan
myonteisesti alussa esitettyyn kysymykseen:
vakuutuskannan kasvattamiseksi on sffii
ponnistella.

Ulkopuolinen ndkdkulma antaa lisiiksi ai-
heen pohtia" olisiko syyte ottaa yritystutki-
mus luottovakuutuksen eriiiiksi ty<iviilineeksi.

,1 f.n ,*ft" olla viittaamatta kybernetiikasta tun-
nettuun riittiiven varieetin lakiin (W. R. Ashby,
An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall,
Lontoo 1956). Sen mukaan systeemillii tulee olla
riituive varieetti, jotta se olisi elinkelpoinen. Sys-
teemin tulee toisin sanoen olla riittAvan monipuo-
linen. Kilpailutilanteessa voittaa todenn[ktiisesti
systeemi, joka on monipuolisempi. T:iUi kysymys-
tii on pohtinut mielenkiintoisella tavalla mm. yri-
tysorganisaation kannalta Stafford Beer kirjassaan
Cybernetics and Management.

Uusia yleiskirjeitci
N:o 24 31. 8. 1976 Asia: indeksitarkistus ja

viihimmiiistason korotukset
N:o 25 7.9.1976 Asia: eliiketapahtrrmqkor-

tin tiiyttriohjeet
N:o 26 15. 9. 1976 Asia: m?iiir[aikaisen ty6-

kyvyttrimyyselii kkeen jatkaminen
20. 9. 1976 Asia: uudet luottovakuu-
tusehdot
29. 9. 1976 Asia: tyikyvyn selvitys-
tii koskeva lomake
8. 10. 1976 Asia: El?iketurvakeskuk-
sen osoite muuttuu
29. 10. 1976 Asia: rekisterciimiskel-
poiset lisledut
l. ll. 1976 Asia: Eliiketurvakeskuk-
sen kustannusten korvaamiseksi suo-
ritettava maksu
2. ll. 1976 Asia: muutos vastuun-
jakoperusteisiin
9. Ll. 7976 Asia: uudet eliikehake-
muslomakkeet
11. 11. 1976 Asia: perus- ja maksu-
prosentti vlonna 1977

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

27

28

29

30

31

32

34

35
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YRJO TURTIAINEN

Vanhuuselcikkeen
hakemi s e s t a mui s tut e t aan

Itiiik, ty,ehkkeitti hakematta tietiimiittamyydestti tai
muista syistii ja jos jiiii niin kuinka paljon? Tiitti ky-
symystii ryhdyttiin Eltiketurvakeskuksessa selvittii-
mtiiin erui kerran kestillti 1970.

Tutkittaviksi otettiin vuosina
1897-1899 syntyneet henki-
l<it. Rekisteristii poimittiin ne
tyrisuhteiden perusteella TEL-
tai LEl-ellkkeeseen oikeute-
tut, jotka eiv[t saaneet eiviit-
kii olleet hakeneet tyoeliiket-
tii. Rekisteristii l<iydetyille
918:lle henkiltrlle Eliiketurva-
keskus liihetti kirjeen, jossa
kerrottiin mahdollisesta eliike-
oikeudesta sekii kehotettiin
hakemaan el?ikettii. 600 kir-
jeen saanutta tekikin sitten
ellkehakemuksen.

Kun oli ilmeistii, ette ty6-
el?ikeoikeudesta ei aina oltu
tietoisia, ja kun kehotuksen
johdosta eliikkeitii haettiin,
pii?itettiin kiiytiinto[ jatkaa.
Seuraava hakemattomien
eliikkeiden selvitys suoritettiin
kestillii 1972 vuosina 1900-
1902 syntyneille. Kehotuskir-
jeita liihetettiin 1570:lle eliik-
keeseen oikeutetulle, joista
915 sitten haki el[kenii. Syk-
syllii 1973 liihetettiin kirje
1835:lle vuosina 1903-1905
syntyneelle, joista I 350 teki
hakemuksensa. Viimeksi ke-
viitillii 1975 on selvitetty vuo-
sina 1906-1907 syntyneet,
965:st?i kirjeen saaneesta 730
haki eliikettii.

El[kettii hakemattomien
miesten miiiir?i on nuorempiin
ikiiluokkiin siirryttless2i vii-
hentynyt sekii absoluuttisesti

ettii prosentuaalisesti laskettu-
na kaikista eliikkeeseen oi-
keutetuista. Niinpii vuonna
1907 syntyneistii eliikkeeseen
oikeutetuista 2lo ei ollut ha-
kenut eliikettii, kun vastaava
prosentti vuonna 1903 synty-
neiden osalta oli 7.

Eliikettii hakemattomien
naisten osuus kaikista el[k-
keeseen oikeutetuista on
myciskin pienentynyt 8 pro-
sentista (vuonna 1903 synty-
neet) 6 prosenttiin (vuonna
1907 syntyneet), joskin hake-
mattomien lukumiiiirii on kas-
vanut.

MIKSI ELAKETTI
EI HAETA
1906-1907 syntyneiden osal-
ta hakemattomuuden syit[ py-
rittiin selvittiimiiiin sekd tar-
kastelemalla annettuja eleke-
piiiit<iksiti ettii kysymiillZi asiaa
henkiloilt[ itseltiiiin, kun he
Eliiketurvakeskuksen kirjeen
johdosta ottivat yhteyttl.

Eliikeratkaisuja tarkastel-
taessa ilmeni, etta melkein
neljiinnes sai jotain muuta
tyo- tai virkasuhteeseen pe-
rustuvaa eliikettii, joka ilmei-
sesti perustui henkil<in pii[-
asialliseen ansiotycihtin (osaa
mycinnetyistii eliikkeistii ei yh-
teensovituksen vuoksi tiilltrin
edes maksettu).

Liihes puolet my<innetyis-

tii eliikkeistii ja suurin osa
niistii, joita ei kehotuksesta
huolimatta haettu, oli miiiir?il-
tiiiin alle 50 markkaa. Neisse
tapauksissa henkiltillii yleensI
oli vain yksi lyhyt tydsuhde
tai LEl-ansioita yhdeltii tai
kahdelta kuukaudelta, joiden
perusteella asianomainen ei
luullut muodostuvan el?ikett?i.

VAIAA PUOLET
EI TIENNYT
Kirjeen saaneista liihes joka
kymmenes otti El2iketurva-
keskukseen yhteyttii ja halusi
lis?itietoja. Kysyttiiess?i, miksi
ellke oli jiiAnyt hakematta"
saatiin seuraavat syyt:

- Yli puolet naisista ja noin
neljiisosa miehist[ tiesi oi-
keudestaan tyoel[kkee-
seen. Ellkettii ei kuiten-
kaan oltu haettu, koska
sen peliittiin pienentiiv?in
kansaneltikettii.

- Vajaa puolet sekl naisista
ettii miehistii ei ollut tien-
nyt omasta oikeudestaan
tycieltikkeeseen.

- Loput joko ilmoittivat saa-
vansa jotain muuta el?iket-
t[ ja olevansa siihen tyy-
tyviiisiii tai pelkiiiivtinsii
sen pienentyviin tai jatka-
vansa vielii tycintekoa olet-
taen siten kartuttavansa li-
siiii eliikettii.

Vaikka hakemattomuuden
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syistii saatiin tietoja vain va-
jaalta kymmenesosalta kirjeen
saaneista, voidaan syiden
yleens?ikin olettaa jakautuvan
samalla tavoin.

KAIKKI EIV,IT HALUA
HAKEA ELAKETTA
Kehotuksesta huolimatta noin
200 vuosina 1906-1907 syn-
tynyttii ei hakenut el?ikettii.
Osa niiistii lienee saanut
muualta tiiyttii omaa tai per-
he-eliikettii (naisista kaksi kol-
mannesta oli leskiit).

YlHttiiven suurella osalla
oli kuitenkin syyn[ pelko
kansaneliikkeen pienenemi-
sestii. Hakemattomuuteen liit-
tyi myos useissa tapauksissa
vastenmielisyys yleensii kaik-
kea paperisotaa kohtaan.

Lisiiksi useissa puhelinkes-
kusteluissa kivi ilmi, ettii kan-
saneldkkeen tai muun eliik-
keen saaja on jo niin tottunut
vallitsevaan eliim[nmuotoon-
sa, ettei halua siihen odotta-
mattomia, asiakirjojen tiiyttii-
mistii ja selvittelyjl vaativia
muutoksia; ei ede.s lis[rahan
houkuttelemana.

HAKEMATTOMIA
VALVOTAAN
EDELLEEN
Vaikka yleinen eltiketietous
onkin listiiintynyt, on ilmeis-
td, ettii viel6 on henkilciitii"
joita tieto ei omakohtaisesti

ole tavoittanut. Niiin ollen
Eliiketurvakeskuksessa on tar-
koitus jatkaa hakematta jiiii-
neiden vanhuuseliikkeiden
selvitttimistii, varsinkin kun
kokemukset aikaisemmasta
valvonnasta ovat olleet mycin-
teiset: usea kirjeen saanut kiit-
teli ETK:n osoittamasta huo-
lenpidosta.

Hakemattomien ellikkeiden
selvitys iitk tarpeettomaksi,
miklli vanhuuseldkeikiiii l[-
hestyviin otetaan yhteyttii jo
ennen ellkeiiin tiiyttiimistii.
Tiillaista palvelua onkin jo
suunniteltu. Ty<iel[kelakien
piiriin kuuluville llhetettiiisiin
rekisteriote ja hakemusloma-
ke hyvissii ajoin ennen eldke-
i?in tiiyttiimistii joko eliikelai-
toksen tai ETK:n toimesta-
Tiilkiin ei eliikkeitii ainakaan
tietiimiitt<imyydestE jZiii hake-
matta.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutuo ikeude n p cirit dk s iri

Tap atur mainv alidin lis rielinko rko
otiuiin huomioon yhteensovitukse ssa

Vakuutusoikeuden piiltds n:o 7860/75 1715
Ilmarinen oli 4. 11. 1974 antamassaan ptiii'
toksessii todennut, ettii Vakuutusosakeyhtici
Pohjola oli myontiinyt L:lle tapaturmava'
kuutuslain (TVL) mukaista elinkorkoa l. 2.
1973 alkaen. Ilmarinen katsoi edelleen, ettt
L:llii oli l. 9. 1974lukien TEL:n ja LEL:n
nojalla oikeus tyokyvyttomyyseliikkeeseen
31. 5. 19'17 saakka.

Pohjola, joka oli suorittanut L:lle TVL:n
mukaista elinkorkoa ?-0 /6:n haitta-asteen
mukaan l. 8. 1974 alkaen, oli 28. 8. 1974
mycintiinyt L:lle tapaturmakorvausta saa-
vien invalidihuollosta annetun lain nojalla
ammattikoulutuksen koLnena lukuvuotena
8. 8. 1974 alkaen ammaflieppilaitoksen hie-
nomekaanikkolinjalla. Sanotun lain perus-
teella mycinnetty lisiielinkorko suoritettiin
haitta-aseeseen katsomatta tiiysim[driiisenii.

Kun L:n saama indeksillii korjattu elinkor-
ko ja lis?ielinkorko jo /ksin?ie1 yttti yhteen-
sovitusrajan, Iknarinen miiiir?isi, euei eliiket-
tii voitu suorittaa.

L valitti ellkelautakuntaan ja viittasi Poh-
jolan piiiit<ikseen koulutusajalta suoritetta-
vasta tiiysimii?iriiisesti korvauksesta s€ke
esitti, ettii TEL 8 $:n mukaista yhteenrcvi-
tusta suorite,,uoe grlisi ott^a huomioon
vain haitta-asteen mukainen elinkorko.

Eliikelautakunta hylk?Lsi valituksen, koska
L:lle ammattikoulutuksen ajaksi haitta-as-
teeseen katsomatta tiiysim2iiirtiisenii mycinne-
tyn elinkoron oli katsottava olevan, kun otet-
tiin huomioon TVL 14 $:n 2 momentin sdiin-
ncikset, kokonaisuudessaan sellaista TVL:n
siiEnnoksiin perustuvaa elinkorkoa, joka
TEL 8 $:n I momentin mukaan oli otetta-
va yhteensovituksessa huomioon, ja kun yh-
teensovitus muutoinkin oli oikein suoritettu.

L valitti asiasta VO:een, joka katsoi, ettei
ollut syyt?i muuttaa valituksenalaista pii6-
t6stii.

MIKI ON TVL:N MUKAISTA
ELINKORKOA?
TEL 8 $:n mukaan yhteensovituksessa ote-
taan huomioon mm. TVL:n siinnnoksiin pe-
rustuva elinkorko. Kysymys on nyt siitii,
onko tapaturrnakorvausta saavisn invalidi-
huollosta annetun lain perusteella suoritettu
listielinkorko TVL:iin perustuvaa elinkorkoa.

TVL 14 $:n 1 momentin mukaan kor-
vauksena tytitapaturmasta annetaan mm.
piiiviirahaa elinkorkoa ja niihin liittyvifl li-
siii. Siiiinn<iksen 2 momentin mukaan vahin-
goittuneelle annetaan 5sn Ii€ksi, mitii 1 mo-
mentissa on sanottu, korvauksena invalidi-
huoltoa, niin kuin siitii erikseen on siildetty.

Tapaturmakorvausta saavien invalidihtrcl-
losta annetun lain 4 $:n mukaan suoritetaan
piiiv?iraha ja elinkorko baitta-asteeseen kat-
somatta tiiysimeeriiisind sen mukaisesti kuin
asetuksella tarkemmin rnEiiriitiiiin, jos kor-
vauksen saajalle annetaan ammattikoulutus-
ta. Sarna asia on lausuttu eriiin tarkennukrin
mainitun lain perusteella annetussa asetuk-
sessa.

Eliikelautakunta ja VO ovat ilmeisesti liih-
teneet siitd, ettii kun viimeksi mainitun lain
mukaista invalidihuoltoa koskeva peruss?iiln-
nos sistiltyy TVL:iin ja koeka TEL 8 $ edel-
lyttiiii vain, ettii elinkorko perustuu TVL:iin,
on L:lle maksettava lisiielinkorko otettava
yhteensovituksessa huomioon. Myos KHO
on asettunut samalla kannalle piiiittiksessiiiin
n:o 1028149/75, missii se katsoi edunsaajalle
koulutuksen ajaksi haitta-asteeseen katsomat-
ta tiiysimiiiiriiisen?i myonnetyn elinkoron
olevan kokonaisuudessaan Kunnallisen elii-
kelaitoksen eliikes2i?inncin 19 $:n I momen-
tin nojalla suoritettavassa yhteensovituksessa
huomioon otettava (Aiinestys 5-3).
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LIIKENNEV AMMAT ERI ASEMASSA
Huomattakoon, ettii liikennevakuutuskor-
vausta saavien invalidihuollosta annetun lain
mukaista korvausta ei ole pideuy TEL 8 $:n1 momentissa tarkoitettuna yhteensovituk-
sessa huomioon otettavana el[kkeenii (VO:n
piiiitcis ETK:n piiiittiskokoetnassa 3.08.01).

Eroa tapaturmavakuutuksen ja liikenne-
vakuutuksen mukaisten korvausten vllillii
voidaan perustella lakiteknisile seikoilla-
TEL 8 $ edellyttiia, efiii henkil<i saa liiken-
nevakuutuslain nojalla my<innettyd omaan
varnmaan perustuvaa jatkuvaa korvausta.

Kun liikennevakuutuslaissa ei ole TVL
14 $:ssii vastaavaa kytkentiistiSnn<istii, ei lii-
kennevakuutuskorvausta saavien invalidi-
huollosta annetun lain mukaista korvausta
voida katsoa liikennevakuutuslain nojalla
mycinnetyksi. Lisaki invalidihuolto ei tiissii
yhteydess[ voine olla jatkuvaa, joten my<is-
kiiiin vaatimus korvauksen jatkuvuudesta ei
tiiyty.

Asiallisesti niiyttiiisi silt[, ettii lisiielinko-
ron, maksettiinpa sitii tapaturmavakuutuk-
sen tai liikennevakuutuksen invalidihuollosta
annetun lain perusteella, olisi oltava yhteen-
sovituksessa samassa asemassa. Nykyinen ti-
lanne on VO:n piiiitciksen perusteella kuiten-
kin se, ettii tapaturmakorvausta saavien in-
validihuollosta annetun lain mukainen elin-
korko otetaan yhteensovituksessa huomioon,
mutta liikennevakuutuskorvausta saavien in-
validihuollosta annetun lain mukaista kor-
vausta ei oteta.
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ERKKI NLiKELA

Merimieskirstusta
elcikelaitokseen

Eliiketurvan jiirjestiimisestd merimiestoimes-
sa oleville on tdnd vuonna kulunut 20 vuotta.
Asiaa koskeva merimieseliikelaki annettiin
26. l. 1956 ja laki tuli voimaan 1. 6. 1956.
Laki merkitsi samalla maarnme ensimm[isen
pakollisen ty6suhde-eliikelaitoksen Merimies-
el?ikekassan syntyii. Se ei tosin ole maamme
ensimmiinen merimiesten eliiketurvaa hoita-
nut laitos. Sen edel*ijii, lainsiiiidiinndile 1879
perustettu Merimiesel[kelaitos, lakkautettiin
lainsiiiid[ntciteitse 1936. Tiime tapahtui aina-
kin osaksi sen johdosta, ettii silloin perusteilla
olleen kansaneldketurvan katsottiin korvaa-
van erillisen merimiesel2iketurvan.

Voimassa olevan merimiesellikelain synty-
miseen oli huomattava osuus silloisen sosiaa-
liministeri<in vakuutusosaston osastopiiiilli-
koll?i, fil.tri Teivo Pentikliisell?i, joka
myos toimi kassan hallituksen puheenjohta-
jana ensimmtiiset 6 vuotta.

MITA MERIMIES SAA
Merimiesel2ikelain mukaan merimiestoimessa
olevalla on oikeus saada vanhuus- ja ty<iky-
vytttimyyseliikettii ja kuntoutusta sekli hdnen
omaisillaan perhe-eliikettii ja leskell?i tai kuo-
linpesiillii hautausavustusta.

Oma eliiketurva karttuu 2 prosenttia vuo-
dessa, maksimieliike on ilman ylipalvelusta
aiheutuvaa korotusta 50 prosenttia. Pitkiin
meripalveluksen perusteella voidaan kuiten-
kin saavuttaa 60 prosentin eliiketaso, mutta
talldin kertymii on 1,5 prosenttia vuodessa.
Yhteensovitusraja on 66 prosenttia. Yhteen-
sovituksessa ei oteta huomioon muita ty<i-,
virka- tai yrittiij[eliikkeitii.

ELAKKEIDEN NYKYINEN TASO
Vanhuuseliikkeiden keskisuuruus oli vuonna
1975 miespuolisilla eliikkeensaajilla 1539
markkaa kuukaudessa. Naispuolisilla eliik-
keensaajilla vastaava luku oli 504 markkaa
kuukaudessa. Ero miespuolisiin eliikkeensaa-
jiin johtuu liihinnii lyhyestii meripalveluajas-
ta. Hautausavustuksen m?iiir?i oli vuonna
1975 iiistii riippuen 3253-13 013 markkaa
ja avustusten keskisuuruus 7l?-0 markkaa

El6kkeensaajia oli kassassa 30. 9. 1976
yhteens?i 2996 kappaletta. Vertailun vuoksi
mainittakoon, ettii laivapaikkojen mddr[ on
n. 9 500 ja ettii merimiestoimessa on vuosit-
tain n. 16 000-17 000 henkikiti.

USEITA PARANNUKSIA
Merimieseliikekassan 20-vuotisen toiminnan
aikana on merimiesel?ikelakia ehditty muut-
taa kahdeksan kertaa.

Muutoksista mainittakoon, ettA vuonnal96l lakiin sisiillytettiin perhe-eliiketurva.
Vuonna 1964 etuuksiin lisiittiin hautausavus-
tus. Vuonna 1966 poistettiin kolmen vuoden
meriltii poissaolon aiheuttaman katkon vai-
kutus eliiklieisiin ja eliikkeet sidottiin TEL:n
palkkaindeksiin, minkii lisiiksi ennen meri-
mieseliikelain voimaan tuloa 1956 tapahtu-
neen palvelun vaikutusta eliketurvan anta-
jana lisiittiin. Vuonna 1970 otettiin brutto-
tulo peruspalkan ja iktilisien asemasta elf,k-
keiden ja vakuutusmaksujen perustaksi.
Vuonna 1975 eldketurvaa tiiydennettiin
TEL:n vastaavien muutosten mukaiseksi.

Eliiketurvan edelleen kehittiimiseksi meri-
miestoimessa olevien tarpeiden mukaiseksi
on eldkekassan hallitus asettanut erityisen
tyriryhmiin.
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MAKSAIAT: TYdNANTAIA,
TYdNTEKIIi, VALTIO
Merimieseliikekassan hallintoelimiii ovat val-
tuuskunta ja hallitus, jotka kummatkin so-
siaali- ja terveysministerici asettaa. Itliissii
kummassakin tyomarkkinajiirjesttit ovat ta-
sapuolisesti edustettuina valtiovallan edusta-
jan toimiessa puheenjohtajana.

El?iketurvan rahoitukseen cxallistuvat lai-
vanvanstajat ja merimiestoimessa olijat suo-
rittamalla kumpikin saman suuruisen vakuu-
tusmaksun, minkii lisiilcsi valtio osallistuu
kustannuksiin suorittamalla kolrnanneksen
kassan vuotuisista eltikemenoista hautaus-
avustuksia lukuunottamatta.

Laivanvarustajien ja merimiestoimessa ole-
vien maksu oli kummankin osalta lain voi-
maantulosta aina vuoteen 1975 asti 4 pro-
senttia, jolloin se sosiaali- ja terveysministe-
ricin p?iiittiksell?i suoritetun vakuutusmate-
maattisen tutkimutssn perusteella nostettiin
5 prosentiksi vuoden 1976 loppuun asti ja
sen jiilkeen 6 prosentiksi.

MITEN V ARAT SIIOITET AAN
Merimiesel[kelain mukaan eltikekassan varat
on sijoitettava silmnld pitiien varmuutta,
tuottoa ja kassan maksuvalmiutta. Lisiiksi ne
on sijoitettava piiiiasiallisesti ja mikiili mah-
dollista Suomen kauppalaivaston ja kauppa,
merenkulun kehittiimistii palveleviin tarkoi-
tuksiin.

Eliikekassan valtuuskunnan tehtiiviin[ on
vahvistaa varojen sijoittamisessa noudatetia-
vat suuntaviivat. N?iiden mukaan noin 80
prosenttia varoista annetaan lainoina varus-
tamoille alushankintoja varten, ja loput 20
prosenttia voidaan kiiyffie p?iZiasiallisesti sel-
laisten kiinteisttijen hankkimiseen, jotka
edistiiv?it kauppamerenkulun kehitystii tar-
joamalla asuntoja tai muita palveluja meren-
kulun palveluksessa oleville.

Eliikekassalla on tiillii hetkellii kahdeksalla
eri paikkakunnalla yhteens?i 15 vuokratalo-
kiinteistri?i, joissa on yhteens[ 975 huoneis-
toa. Lisdksi kassa on osallisena Raumalle ra-
kennetussa merenkulkuopiston oppilasasun-
tolassa. Vastaavanlainen asuntola on raken-
teilla my<is Kotkaan.

Sen ohessa kassa on yhteistyrissii erfliden
rahalaitosten kanssa tukenut merenkulkijain
mahdollisuuksia saada omistusasunto tarkoi-
tusta varten rakennetuissa taloissa.

KASSA TATKII MERIMIESTEN
SOSIAALITURVAA
El2ikekassan toimintaan on myos kuulunut
merenkulkijoihin kohdistuva tutkimus- ja jul-
kaisuty<i. Tiihiin menness[ on julkaistu mais-
teri Jaakko Turkan tutkimus "Merenkulki-
jain vanhuudenturva", maisteri Kari Lampi-
kosken tutkimus "Merimieseliikejiirjetelmii
merenkulkijain kokemana", fil.maist. Kai
Hoffmanin tutkimus "Merimieskirstusta elii-
kelaitokseen" sekfl valt.kand. Tapani Piirssi-
sen tutkimus "Merimiesten psyykkinen hy-
vinvointi".

El[kekassa on alusta alkaen ollut mukana
Pohjoismaisessa sosiaalivakuutusta koskevas-
sa yhteistycissii sekii vuodesta 1963 alkaen j[-
senen[ Kansainviilisessii SosiaaliturvajErjes-
tossti ISSA:ssa.
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HELENA LUOMA

Hakemuksen kohtaloa
ky sy tcirin, vireilkiolo-
rekisteri vastaa

Kun eliikkeen haktja on tehnyt eltikehakemuksewa ia hake-
mus niiin on tullut sisiiiin tydeldkeiiiriestelmtin kiisittelyko'
neistoon eli - kuten ammattikielellii sanotaan - tullut vi-
reille, on sen jtilkeen monestakin syystd firkeiitii haluttaessa
saada nopeasti tieto siitii, mitii hakemukselle kuuluu, missii
vaiheessa sen kdsittely on, kuka silii kiisittelee ia milloin se
on tullut vireille. Niimti tiedot antaa tarvitsiialle, olipa hiin
sitten eltikevirkailiia tai eltikkeen hakiia itse, Eltiketurvakes-
kuks e n v ir eilliiol or e kist eri.

Keviiiiseen 1974 saakka tiedot hqkemusten vaelluksesta tal'
letettiin k(xikortistoon. Tuolloin siirryttiin tietokoneella hoi-
dettavaan rekisteriin, ioka on Eliiketurvakeskuksen ensim'
m iii ne n " t o si ai k ai ne n s uor asaant ir e ki s t er i" . S e t ar koit t aa, et t ii
tiedot saodaan rekisteristti ulos viilittdmiisti, ioko kuvaputki-
pAilrcelle tai tulostettura paperille. Samoin voidaan rekiste''riin viedii tietoja tai koriata niitii suoraan piiAfieeltii. Ohei-
sessa kirjoituksessa Eltiketurvakeskuksen eliikere kist eritoimis'
ton paailikka Helena L u o m a tekee selkoa tiistii rekiste-
ristii.

Saatuaan hakemuksen eltike-
laitos pyytiiii eliikkeen laske-
miseksi El2iketurvakeskuksen
rekistereisti tiedot hakijan
tyosuhteista ja mahdollisesti
aikaisemmin saamista eliik-
keistl. Rekisteritietoja tilates-
szurn eliikelaitos samalla il'
moittaa hakemuksen vireille-
tulosta. Eliiketurvakeskukses'
sa tiimii tieto talletetaan ha'
kemusten vireill2iolorekiste-
riin.

Jos hakemus tulee el?iketur'
vakeskukseen, joko suoraan
tai Kansanel?ikelaitoksen pai-
kallistoimiston tai muun ha-
kemusten vastaanottoPisteen
kautta, viediiiin tieto hake'
muksesta vireilliiolorekisteriin
siin[ yhteydessd, kun Eliike-
turvakeskus hankkii rekiste'
reist66n hakemuksen liitteeksi
tarvittavat tiedot.

Rekisteritietojen perusteel-
la pii?itelliiiin koneellismti,
mink[ eltikelaitoksen ratkais-

tava ksi Eliiketurvakeskukseen
tullut hakemus kuuluu. Hake-
mus liihetetiiiin sitten kYsei-
seen eliikelaitokseen. Jos ha-
kija on kuulunut usean eri
eliikejiirjestelmiin piiriin, ko-
pio hakemuksesta toimitetaan
myos muille eliikelaitoksille.
Mikeli hakemuksen ratkaise'
maa eliikelaitosta ei pystytii
koneellisesti piiiittelemiiin,
hakemus jiin Hiiketurvakes-
kuksen ,rtlil2vaksi.

REKISTERIN
TiYDENTAMINEN
Kun hakemus liihetetiiiin El?i-
keturvakeskuksesta eliikelai-
tokseen tai siirretiiiin el[kelai-
toksesta toiseen, viediiiin tieto
vireilliiolorekisteriin. Niiin re-
kisteriss[ on aina ajan tasalla
oleva tieto siitii, missii eliike-
laitoksessa tai laitoksissa ha-
kemusta kiisitelliiiin.

Kun eliikelaitos on antanut
eltikepiiiitciksen, se ilmoittaa
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ratkaisustaan ETK:lle. T?ir-
keimmiit tiedot eliikeratkai-
susta kirjataan sitten vireillii-
olorekisteriin, josta samalla
poistetaan hakemuksen vireil-
Iiioloa koskevat tiedot.

Vireilltiolorekisterissii on
tiedot paitsi TEL-LEL-YEL-
MYEl-ellkettii koskevista
hakemuksista ja piiiitciksistii
mycis valtion, kunnan, kirkon,
merimiesten, Suomen Pankin
ja ensin vuoden alusta my6s
Postipankin eltikkeitii koske-
vista hakemuksista ja piintok-
sistii.

MIHIN VIREILLAOI.O-
TIETOIA TARVITAAN?
Useassa tapauksessa eliikkeen-
hakija lehettiiii myohemmin
Eliiketurvakeskukselle suo-
raan tai hakernuksen vastaan-
ottopisteen velitykseile hake-
mukseen tarkoitettuja lisiitie-
toja (esim. virkatodistuksen,
verokirjan). Tiilloin El2iketur-
vakeskuksen on tiedettiivti,
missii hakemus on, voidak-
seen toimittaa tiedot viilitt<i-
miisti eteenpiiin.

Paitsi hakijalta irseltiiiin,
my6s mm. Kansanelikelaitok-
selta, liiiikiireiltii, tycivoima-
toimistoilta ja v2iestorekiste-
rinpit2ijiltii tulee hakemukseen
rarkoirettuja lis2itietoja, joita
ei ilman keskitettyii vireillii-
olorekisterid pystyttiiisi l?ihet-
temaan hakemusta kiisittele-
viille eliikelaitokselle.

Joskus eliikkeenhakija lii-
hettiiii hakemuksia useampaan
ty<ieliikkeistii vastaavaan el6-
kelaitokseen. Vireilliiolorekis-
terin avulla voidaan asiasta
ilmoittaa eliikelaitoksille ja
estdi hakemuksen samanai-

kainen kiisittely eri eliikelai-
toksissa. Lain mukaan hake-
muksen kiisittelee ja ratkai-
see aina yksi eliikelaitos, ta-
vallisesti viimeisin.

Vireilliiolorekisterin tieto-
jen avulla voidaan niinikiitin
toisen eliikejiirjesteLniin teke-
mistii ratkaisuista automaatti-
sesti vilittiiii tiedot toiselle
laitokselle.

Eliikkeen hakijan itsensl,
eliikelaitoksen, Kansaneliike-
laitoksen ja sen paikallistoi-
mistojen, sosiaalilautakuntien
ym. el?ikehakemusta tai piiii-
tcistii koskeviin lukuisiin tie-
dusteluihin ETK pystyy vas-
taamaan vireilldolorekisterin
tietojen perusteella tai ainakin
ohjaamaan tiedustelun oi-
keaan eliikelaitokseen.

REKISTERI
PLIVAN TASALLA
Piiivitt?iin ker[ttiiviit tiedot ha-
kernusten vireilletuloista vie-
diiiin rekisteriin aina illalla.
Ilmoitukset hakemuksen siir-
tiimisestii toiseen eliikelaitok-
seen tai jakamisesta toisen
eliikejiirjestelmtin laitolseen
sen sijaan rekisteroidiiiin v?i-
litt<jmiisti n?iyttdpiiiitteeltii sitii
mukaa kuin niitii saapuu Elii-
keturvakeskukseen. My<is El?i-
keturvakeskuksen kautta kul-
kevista liiiikiirinlausunnoista
ja muista lisiitiedoista viediiiin
tieto rekisteriin suoraan pd6t-
teell2i.

Hakemuksia ja eliikkeitii
koskevia tiedusteluja varten
saadaan rekisterin tiedot ve-
[ftomasti esiin niiyttolaitteen
kuvaruutuun. Annetaan
laitteeseen hakijan henkiki-
tunnus tai syntym?iaika" jol-
loin henkilon tiedot haetaan
nimen perusteella.

Tietojen saanti liihinnii pu-
helinpalvelua varten on var-
mistettu myos tietokoneen toi-
mintahiiiririiden aikana. Re-
kisterin tiedot listataan pape-
rille viikottain.
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Eltiketurvakeskus on asettunut uusiin tiloihinsa ltii-Pasilaan. Kuvat vasemmalla: Lainopillisen
osaston viiketi kahvitauolla. Keskusvalvomo selvittiiti tnm. sen, missii kukin kulloinkin on taval-
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tavissa. Oikealla: Hallituksen kokoushuonetta yarustetaan neuvottelua yarten. Myds luentosalissa
v al mi s t au du t aan k okouks e en.



ENGLISH SUMMARIES

The survivors' pension reform
was an immediate succesa
(Editorial)
Survivors' pensions were added
to the Employees' Pensions (IEL)
and Temporary Employees' Pen-
sions (LEL) system ten years ago.
It was a fundamental reform in
the entire field of social security
as it opened the way to a sur-
vivors' pension protection which
covers broad strata of the po-
pulation.

The survivors' pension under
the employment pension acts was
the first more comprehensive
survivors' pension arrangement.
Before lt, statutory survivors'
pension protection existed only
for a part of the families of per-
sons in central government em-
ployment. The Seamen's Pensions
Act had also included survivoro'
pension protection since 1961.

Even the reform did not give
general survivors' pension cover-
age of the total population. That
came a couple of years later. But
the survivors' pension reform of
the employment pension laws
doubtless accelerated the achieve-
ment of the general survivors'
pension act which was issued in
r 969.

Survivors' pension protection
starts where the need is greatest.
The new regulations of the em-
ployment pension laws gave pro-
tection to over 400,000 married
women and over 800,000 children
against the death of the father of
the family.

A characteristic feature of the
penslon policy conditions of the
'1960s was that a reform of this
scope was instituted on the
initiative of the labour market.
Its action led before the end of
the decade to filling the rather
sizeable gap that the absence of
survivors' pension protection had
constituted.

After the entry into force of
the survivors' pension regulations
oi the employment pension laws
at the beginning of 1967, approxl-
mately a half of the families that
lost their breadwinner yearly
were still without pension pro-
tection. The families of farmers
and other self-employed persons,
for instance, remained outside its
scope.

Some of the family bread-
winners were left uncovered be-
cause of their age. ln addition,
the survivors' pension of the em-
ployment pension system applied
only to deaths that occurred after
January l, 1967.

The coverage of survivors'
pension protection was broadened
for gainfully employed persons
by the subsequent reforms in the
survivors' pension protection of
the State, municipalities, the
Church, and the pensions law for
the self-employed. For those not
covered by the employment pen-
sion laws, the gap was filled by
the general survivors' pension
act which supplemented the
survivors' pension protection re-
lated to the earnings of persons
with small incomes. On the other
hand, the levelling increase in
employment pensions in 1975
which raised the full pension to
60 per cent of the pay and earned

income applied also to survivor8'
pensions.

There are at present no im-
portant targets for improvement
in survivors' pension protection
under the employment pension
laws. The only question that has
aroused some discussion in
recent years has been the issue
of a pension for a widower. This
has not attracted enough em-
phasis to place it in the social
"packages" of incomes policy
agreements. lndeed, it is evident
that there are no actual socio-
political drawbacks in the status
of widowers. The question seems
to have been one more of equality
of the sexes.

The survivors' pension re-
gulations of the employment pen-
sion laws had not been under
preparation for long when they
were amended in December 1966.
The amendment was agreed in
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conjunction with the collectlve
agreement concluded ln the samc
year. lt was necessary during the
short preparatory period to make
many decisions of principle on
the size of the pension, the range
of beneficiaries and the distribut-
ion of the pension between the
next-of-kin. Only the general
frame of the reform was agreed
in the collective bargaining settle-
ment. lt may be said now that ln
spite of thls the decisions of
principle made ten years ago
have proved right in practice. The
survivors' pension reform was
successful from the 6tart.
Are there cases of failure
to apply for old age pension?
The article on p. 8 describes
the measures taken by the central
establishment for employment
pensions, the Central Pension
Security lnstitute, to ensure that
people do not fail out of ignorance
to apply for an old age pension.
The first report on unclaimed old
age pensions was made in 1970.
It was based on data from the
registers of the Central Penelon
Security lnstitute. 918 percong
were traced who had not applied
for pension although they were
apparently entitled to it. They
were sent a letter and urged to
apply for their pension. The reeult
was that 600 persons applied for
a pension.

The investigation was continued
in the followlng years. The last
report was completed in spring
1975, when a letter was sent to
965 persons born ln 1906-1907.
730 of them filed a pension
application.

They were asked at the same
time why they had not made a
pension application, and the ex-
planations given were as follows:

Over a half of the women and
about a fourth of the men were
aware of their entitlement to an
employment pension. They had
not applied for it because they
feared it would reduce their
national pension.

Less than a half of the women
and men had not been aware of
their employment pension entitle-
ment.

The rest elther stated that they
had some other pension and were
satisfied with it, or feared that it
would decrease, or continued
working on the assumption that
this would raise their pension.

Although information about the
reasons for non-application was
obtained from lese than one-tenth
of the addressees the causes may
be assumed to be representative.

The register reveals the stage
of the treatment of the
pension application
(p.la)
Since spring 1974, the Central
Pension Security lnstitute has
computerised the register of in-
formation on pension applicatione
pending, in other words the data
on the time at which the appll-
cation was made, where lt wag
sent, what pension institute lg
handling it, and other data about
the fate of the application. The
real-time register supplies up-to-
date information immediately. The
pension applicants' enquiries can
thus be answered, and additional
information can be added soon
afterwards or the concomitant
treatment of the application by
different pension institutes can
be prevented if the applicant has
consulted more than one pension
establishment. (An application is
always handled by one penslon
institute, most commonly the one
with which the applicant'a em-
ployment pension insurance was
last arranged.)

The credit insurance stock
should be increased
The article on p. 5 discusses
the credit insurance activity ofthe Central Pension Security
lnstitute. lt pursues this activity
under the TEL (Employees' Pen-
sion Act), granting credit in-
surance policies as security for

loans extended by employment
pension institutes. On the other
hand, credit insurance is com-
pulsory for pension foundations
and penslon funds as security for
thelr pension liability.

As th6 activity is statutory and
partly obligatory, the idea of
marketlng credlt insurance may
seem strange. However, when the
guestion was taken up at the
Central Pension Security lnstitute
the view was that certain activity
for the expansion of this activityis warranted. Credit insurance
may assist pension institutes to
direct funds to targets that are
important for the economy and
employment as the costs of the
security to the borrowing enter-
prise depend on its f inancial
status, i.e., on how well the
company has been managed, if
the Central Pension Security
lnstitute's credit insurance is
used as the backing. The premium
of the credit insurance system
is determined separately in each
individual case on the basis of
the financial position of the enter-
prise.
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Tietoja tydeldkkeensaaiista 30. 9. 1976
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEL-eldkelaltosten
my6nttimien voimassa olevien eliikkeiden lukumtiilriit ja eldkkeiden keskimearat aeuraavan taulukon mu-
kaiset.

VANHUUSEL,IKKEET

EI

Eltikkeen my6ntaja Miehet Naisot Yhteene6 Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset

Eldkevakuutusyhti6t 30 179 43 006 73 185 '178 352 527

Eldkekassat 1 227 I 943 3 170 978 443 650
Eldkesiiaiti6t I 726 6 934 16 660 902 413 698

TEL-el6kelaitokset yhteensa 41 132 51 883 93 015 813 363 562
YEL-el6kelaitokset 7 587 4 965 12552 817 591 728
MYEL-el6kelaitoe 26 514 28 333 54847 205 108 r55
LEL-el6kelaitos 26 350 5 164 31 514 3t1 162 286
Kalkkl ty6eltikelaitokset 101 583 90345 191 928 524 284 411

Lisaksi edellisiste 6ai TEL-lisieldkette 4 366 vanhuuseldkkeensaajaa keskim66rin 90a mk/kk, YEL-Il8e-
eleketta 57 vanhuuselakkeensaajaa eekd MYEL-liseelekotta 2 vanhuuselSkkeensaaJaa,

TY AKY V Y TT dMYY SELAKKEET ( sisiilt iin osaeliik keet )

myonteJa
EI

Mlehet Naiset Yhteensd
erginen peruaeldke

Naiset Yhteens6
TEL-el6kelaitokset

Elttkeva kuutusyhtiat 24463 30939 55402 810 366 562
El6kekaseat Bl7 1249 2066 981 455 663
EldkesdEti6t 6 696 4241 1 0 937 920 484 751

TEL-el6kelaitokset yhteensd 31 976 36 429 68 405 837 383 595
YEL-el6kelaitokset 6580 3342 9922 682 440 600
MYEL-el6kelaitos 22838 25 993 48 831 251 110 r76
LEL-el6kelaitos 31 31 3 5 367 36 680 400 179 368

Kaikki ty6elakelaitokset 92707 71 13r 163838 534 271 420

Lisiiksi edellisista sai TEL-lisiieliiket:jd. 2402 ty6kyvytt6myyseltikkeensaajaa keskim66rin 682 mk/kk se-
ke YEL-listieleketta 34 tydkyvyttdmyyseliikkeensaa jaa.

V ANHUUS-, TYAKYVYTTdMYYS- I A TYdTTdMYYSELLKKEET

Eltikkeensaajia Keskimtitirdinen peruseldke mk/kk

"t l.lais
TEL-eliikelaitokset

El6kevakuutu syhti6t 54744 74 353 129 097 792 357 542
Eliikekassat 2046 3203 5249 979 448 655
Elakesaati0t 16 423 1 r r93 27 616 909 440 719

TEL-eltikelaitokset yhteensa 73213 88 749 161 962 823 371 576
YEL-eldkelaitokset 14 182 8 326 22508 754 Eln 67r
MYEL-eldkelartos 49 495 54 380 103 875 227 r09 165

LEL-eltikelaitos 58 001 10782 68 783 359 170 330
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PERHE-ELiKKEET

Keski-
El6kkeen my6ntaja Eldkkeiden maerel- El6kkeensaaJia

Eltikeva ot 22 161 469 20 349 I 838 30 r87
907 81'l 424 I 235568

Eltikesiiiiti6t 6 598 504 6297 2112 8409
TEL-elaikelaitokset vhteensa 29 666 480 27 457 12 374 39 83'l
YEL-elSkelaitokset 4 073 431 3 852 2251 6 103
MYEL-eldkela itos I '190 127 8 489 5 433 13922
LEL-elitkela itos 16 133 217 15 163 7 636 22199
Kaikki tydelekelaitokset 59 062 350 54 961 27 694 82 655

Edellisiin keskimtitiriin sisaltymett6mien TEl-listietuJen mukaisten perhe-eltikkeiden lukumdtirEi oli I 795ja keskim.aare 701 mk/kk. Ttitd perhe-elSketta 6ai l'766 leskeii ja 891 lasta. YEL-Iisaetulen mukai6tenperhe-eltikkeiden lukumdArtt oli 7.

TYATTdMYYSELAKKEET

Miehet Naiset
Keskimilti rti in en ke

Miehet Naiset
ia

Eliikkeen
TEL-el

102 408 510
1'l 13 745 378 434

580 360
Eliikekassat 2
ElSkesiiiitiot 18 19 310 380 376

TEL-eliikelaitokset yhteens?i 105 437 542 580 310 362
YEL-eldkelaitokset 15 19 34 470 398 430
MYEL-el;ikelaitos 143 54 '197 321 130 269
LEL-eliikela itos 338 251 589 31 1 148 241
Kaikki ty6elekelaitokset 601 761 1 362 364 246 298

OSAEL{KKEET
Keskimiitirtiinen

Eliikkeen my6nteja Miehet Naieet Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaltokset

481 612 1 093 719 308 489
Eliikekassat t8 JJ 51 508457
Elakesaati6t 56 28 84 712 427 629

TEL-elilkelaitokset 555 673 1 228
393

715 320 499
laitokset 956 s66 384 51 3

MYEL-eldkelaitos 4268 3768 8036 235 114 178
LEL-eldkelaitos 595 36 631 433 263 423
Kaikki tyoelakelaitokset 6374 4870 11 244 345 166 267

Lisdksi edellisista sai TEL-lis6eliiketta 79 osaelekkeensaajaa sekti YEL-Iistiel6kettii 6 osaeliikkeensaajaa

VANHUAS., TYOKYVYTTdMYYS., TYATTdMYYS. IA PERHE.EL,IKKEET

El6kkeen my6nteje
Keskl-

Eldkkeiden md{riii-
lukum66rd nen el6ke

mk/kk
El6kkeen my6ntaja

Keski-
Eliikkelden mAarai-
lukumdtird nen elake

mk/kk
TEL-eltikelaitokset YEL-eliikelaitokset 26 581 634

Eliikevakuutusyhti6t 151 258 531 MYEL-eltikelaitos 113065 162
Eltikekassat 6 156 642 LEL-o16kelaitos 84916 308

TEL-eldkelaitokset yhteensE 191 628 561
kqet 416 190
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Tietoja tydeldkelaitosten TEL- ia LELaoiminnasta vuonna 1975

I TEL.LEL.PIIRI 3t. 12. 1975
Vakuutus-

yhfl6t
El6ke-
e66tl6t

Eldke-
kassat

Ty6el6ke-
kaasat Yhteenaa

1. Elekelaitogten luku
2, Tydnantajlen luku
3. Henkiloiden luku
4. Palkkasumma mlll. mk/v

II MAKSUTULO 1975

l. Maksutulo ") milJ. mk
1a. Perusel6keturva'lb. Lisdelfiketurva

IlI MAKSETUT ELAKKEET I975
t. Makgetut eldkkeet I 000 mk

1a. Vanhuuse16kkeet
1 b. Tydkyvyttdmyyeel6kkeet
tc. Ty6tt6myyseldkkeet
ld. Perhe-el6kkeet
1e. Reklster6idyt liseelakk.

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

l. Eldkkeiden lukum66rd
1a. Vanhuuseldkkeet

Tyd kyvyttd myysel6 kkeet
Ty6ttdmyysel6kkeet
Perhe-el6kkeet

2. Eldkkeet 1 000 mk/v
2a. Vanhuusel6kkeet
2b. Ty6lqrvyttdmyysel6kkeet
2c. Ty6ttdmyyael6kkeet
2d. Perhe-el6kkeet

3. Hautausavustusten lukum66r6

4. Hautausavugtukset 1 000 mk

V VOIMASSA OLEVIEN
ELAKKEIDEN EUTKEKANTA
31. t2. 1975

1. Eldkkeiden lukumddrti
1a. Vanhuusel6kkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyse16kkeet
1c. Ty0tt6myysel6kkeet
1d. Perhe-el6kkeet

2. El6kekanta 1 000 mk/v
2a. Vanhuusel6kkeet

Ty6kyvytt6myyseliikkeet
Ty6tt6myyselakkeet
Perhe-el6kkeet

1b.
1c.
td.

2b.
2c.
2d.

8
68 680

838 500
19937

1 651.3
1 527.5

123.8

708 680
303 51 0
271 242

1 467
84 348
48 153

22 532
10 116
I 601

142
2673

131:t 450
55 34r
62 139

447
15523

123
583

131 094
62 587
49 038

440
19 029

725 91 0
355 833
271 389

1 405
97 283

3 601 .r
3 080.4

520.7
2403.2

3.5

fi5
262

1 80 800
5 231

350.2
350.2

208 993
97 724
76 598

53
27 695

6 923

5 207
2 r98
2 172

6
831

43 302
l9 076
18 647

23
5 556

32 030
15 66
10 422

14
5 988

21 I 584
112262
75 679

43
31 600

t3
2 945

92 900
1 863

155.6
1S3.2

2.4

699@
33 881
26 140

49
7 519
2320

2 050
918
873

6
253

12295
5 333
5 498

25
1 439

5
t0

12899
6 985
4 300

17
1 588

71 633
38 619
24 803

67
I 144

4

I 80 000')
4231

423.1
423.1

240275
7420B

1u222
1 170

30 637
43

12671
4 504
5 808

198
2 161

38 932
1r 862
21 913

445
4 712

81 365
29 696
36 129

571
14969

245 066
83711

127 643
I 269

32 443

r 333.2
1 333.2

3t 26t

2 580.2
24il.0

126.2

583.7
552.9

30.8
1.0

1 227 857
509 318
508 r62

273s
150 199
57 439

42460
r7 736
18454

352
5 918

227 979
91 612

r08 197
940

2t 230
128
593

257 388
114 874
99 898

10/.2
41 574

r 262 193
590 425
499 514

2784
I 69 470

6 751.3
6199.8

551 .5

2404.2
71.9

233.3
,ar.,

68.4

') LEL:n alaieten tyontekuolden arvioitu lukum66rd vuoden 1975 lopussa.
..j Maksutuloon ei sis6lly aikaisemplen vapaaehtolsten elAkejerjestelyjen.varoista lakisAAteisten eldk-

keiden osalle suoritet[uja siirtotitri.O rirlj.,t ). Myoskden ei maksutuloon elsHlly tyottomyyskasso-
i"n-f.".Xrif,a.san fgl iZi 0:n pirusteelia vubdelia 1974 suorittamaa vakuutusmaksua ll.5 mllJ.
mk, joka vuonna 1975 hyvitettlin tyoelgkelaitoksille.
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VI VASTUUVELKA 3I. 12. 1975

l. Vakuutusmaksuvastuu mllJ. mk
1a. Perusel6keturva
I b. Lisdeldketurva

2. Korvausvaetuu milj. mk

3. Vastuuvajaus milJ. mk



Ttetoja tyiieldkelaitosten YEL- ja MYEL-toiminnasta sekii koko
laktsddteisestri toiminnasta vuonna 197 5

Yrittejien elakelakien mukainen toimlnta

YhteeneA

TEL:n, LEL:n,
YEL:n Ja

MYEL:n mu-
kainen

toiminta
yhteense

I PllRl 3r. 12. r97s Vakuutus- El6ke- Maatalous'
yhil6t kaseat #[tjt:.

1. Eldkelaltosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Ty6tulot/palkat mllJ. mk/v

II MAKSUTULO 1975
1. Maksutulo milJ. mk

1a. Perusel6keturva
lb. Lie6eldketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1975
1. Makeetut eldkkeet 1 000 mk

1a. VanhuueelEkkeet
1 b. TydkyvyttdmyyeelSkkeet
lc. Ty6tt6myysel6kkeet
1d. Perhe-el6kkeet
I e. Rekieter6idyt lle6el6kk.

IV TILIVUONNA M\ONNETYT
ELAKKEET

l. El6kkelden lukumAAr6
1a. Vanhuuseldkkeet
I b. Ty0kyvytt6myysel0kkeet
1c. Ty6ft6myyeeldkkeet
1d. Perha-eldkkeet

2. Elakkeet I 000 mk/v
2a. Vanhuusel6kkeet
2b. Ty0kyvyttdmyyseldkkeet
2c. Tydtt6myysel6kkeet
2d. Perhe-e16kkeet

V VOIMASSA OLEVIEN
ELAKKEIDEN ELAKEKANTA
3t.12.1975

1. El6kkeiden lukum66r&
1a. Vanhuuseldkkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyselAkkeet
lc. Tyottomyysel6kkeet
1d. Perhe-el6kkeet

2. El6kekanta I 000 mk/v
2a. Vanhuusel6kkeet
2b. Ty6kyvyttdmyysel6kkeet
2c. Ty6tt6myyseldkkeet
2d. Perhe-elflkkeet

vt VASTUUVELKA 3r. 12. re75
1. Vakuutusmaksuvaetuu mllJ. mk

1a. Perusel6keturva
1b. Llsdeldketurva

2. Korvauevastuu milJ. mk
3. Vastuuvajaue mllJ. mk

8
93 600

1 754

5
3 100

70

70
50

19

953
558
290

105

1

297 500
1 815

14
394 200

3 639

201 .2
200.7

0.5

253.3

141

34 9oO

7 004.8
6 449.6

555.0
24U.2

71.9

137.7
137.2

0.5

131 152
6/.779
52 969

il5
13 03r

258

, atn
2 r59
I 817

20
674

28 765
15 196
r0374

79
3 1t6

23 035
10747
8 838

35
3 415

1442W
77 809
51 786

149
14 555

178.3
174.9

3.4

58.3')
58.3

0.0

2781.4
26il.7

124.7

,U UITI
30 023
31 lot

470I 420
298 128
124 0r6
140 054

1 248
32 810

ws22
173@t
t57 @2

I 263
52 883

1 576 185
742561
636 150

3 370
194 t04

5.2rj

31 1

952
060

I
298

3
1

I

11 lqo
t0058
l0 780..)

98
r 809

40 431
r6 650
21 193

229
2 359

159 993
61 183
89 154

384
I 192

70

r 03 938
47 781
48 t52

185
7 820

1 65 795
71 885
83 754

436
9 720

68.2
68.r

0.t

294 456
127 914
r43 183

510
22521

328

zt o*
12287
126/.7

118
2502

70 149
32404.
31 857

308
s 580

127 5U
58 820
57 184

221
r1 309

31 3 992
152 136
136 636

586
2463/

522 313
637 232
651 345

3249
172720
57 767

561
292
194

1

74
3 898
2442
r 096

I
359

0.8.j 249.8

'j
') El slsdlly valtlon maksamaa osuutta el6kkelot6 76.9 milJ. mk.

*') Vuoden 1974 mydnnettylhln ty6lq/vytt6myyeel6kkeisiin sis6ltyivdt jatkopaet6kset. Vuoden 1975 luku-
ma6ra sisaltea vain uudet tydlq/vytt6myysel6kkeet, Joten luvut eivet 016 vertallukelpoiela.
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