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SYIVTYYKO
ELA'KEL,4.$rztl
YHTErsryA

Suomessa on ainakin seitsemdn valtakunnallista eliikellis-
jiirjestd?i. Niiden nimer on toturtu liittiimiiiin kukin jonkin
puolueen nimeen, jos kohta el2ikeliiisjiirjest<in jiisenyys kai-
kissa tapauksissa ei merkitse tai edellytii puolueen jiisenyyttii.
Yhdessii el2ikeliiisjiirjestcit suurin piirtein kattavat poliittisen
kenlin.

Eliikeliiisjiirjest<ijen monilukuisuus on siis sekii etu etta
haitta. Kutakin maailmankatsomustapaa tunnustavalla eli-
keliiisellii on kanavansa, mutta ellkeliiisten yhteisen tahdon-
suunnan kuva on jiiiinyt selkiintymiitt<imiiksi.

Sitii ilahduttavampi oli neljiin suuren el?ikellisjiirjestrin an-
tama osoitus yhteistyrikyvystiiiin, Pasilan uuden messukes-
kuksen Urho Kekkonen -hallissa (Miksi muuten hallin nimi
ei ole Urho Kekkosen halli?) 8. 10. jiirjestetty eliikeliiisjiir-
jest6jen yhteistoimintajuhla. Timiintapainen yhteistyci saat-
taa houkutel I a eliikeliistoim intaan mukaan niitiikin puolueet-
tomia hiljaisia eliikeliiisiii, joita poliittinen leimautuminen pe-
lottaa - niitl hiljaisia, joiden tavoittaminen on sosiaalipolii-
tikkojen ja jiirjestoihmisten yhteinen ongelma.

LTUDISTUS SEURAA TOISTAAN

Tuskin on piilisty uutuutena kertomasta tyoeliikkeiden taso-
korotuksesta, kun jo uusi asia on valtaamassa jiirjestelmiin
tycintekijtiiden huomion ja tiedustelevan yleisdn mielenkiin-
non. Eliikeindeksikomitean mietintci valmistui lokakuussa,
ja ehdotukset Iainmuutoksiksi ovat muotoutumassa.

Tasokorotuksen toteutuksen suunnittelu- ja toimeenpano-
aikataulu oli kireii, kuten todetaan toisaalla tiissii lehdessii.
Niiyttiiii siltii, ettii mycis eliikeindeksin uudistus suunnitel-
laan hyvin nopeasti toimcenpantavaksi. Tiitii kirjoitettaessa
on tosin vielii epiiselvdd, toteutuuko indeksiuudistus ndiden
suunnitelmicn mukaan.

On ilmeistii, ettd kestdd aikansa, enncn kuin nriiden kah-
den uudistuksen yhteisvaikutuksesta saadaan julkisuudelle
luoduksi selvd kuva. Sckd cnnakkoarviointi ja siihen perus-
tuva yksityiskohtien suunnittelu ettli jllkik[teen tapahtuva
mittaanrincn vaativat vAlttAmattA oman aikansa. Kaikilta
asianosaisilta on pakko odottaa kiirsiviillisyyttl valmiiden
tulosten suhtccn.
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Miten tasokorotus toteutui
kriytrinndn tasolla

JOUKO SIRKESALO

Tydeliikejiirjestelmdlle ja sen toimeenpano-
organisaatiolle on koko sen olemassaolon
ajan ollut leimaa-antavaa tehtyjen ratkaisu-
jen nopea voimaantulo. Ei kestiinyt vuotta-
kaan siit6, kun tycintekijiiin eliikelaki TEL
annettiin, kun jo ensimmlisten eliik-keitten
maksu alkoi, jopa ennen kuin Ruotsin vas-
taavan viihiin vanhemman lainsiiiidiinncin
mukaan. Vuoden vaihteissa 1965 ja 1966
voimaantulleet lainmuutokset on piiiviitty
edeltiiviin joulukuun 30. ptiiviinii. Perhe-elii-
keturvan lisiiiimisessl jiirj estelmiiiin annettiin
seitsemln kuukauden valmisteluaika. Yrit-
tijien eliikelain antamisesta voimaantuloon
oli vajaa puoli vuotta.

kokonaisratkaisussa, missd tyoel?ikkeiden
tasokorotuscsityskin syntyi, ei tuonut mutkia
korotuksen voimaantuloon.

Eldketurvakeskuksen hallitus asetti 20. 3.
1974, vain piiivii[ sen jdlkeen kun tasoko-
rotuksesta oli sovittu tycimarkkinaosapuolten
viilillii, eldkelaitosten, Eliiketurvakeskuksen
ja Tietokonepalvelun edustajista koostuvan
tyciryhmiin selvittzimddn, mitii palveluja Elii-
keturvakeskus voi el2ikelaitoksille tarjota ja
mitkii tehtiiviit jiiiiviit niiden itsensl suori-
tettaviksi, jotta uudistus vietdisiin onnistu-
neesti liipi. Kiireellisin kysymys oli jo voimas-
saolevien eliikkeiden korotus ja sen vaatimat
toimenpiteet.

T ASOKO ROTU KSEN A LKU V AI H EET

Jonkin verran pitempi jiirjestelyaika varat-
tiin viime kesdnd 1. 7. 1975 voimaan astu-
neelle tycieliikkeiden tasokorotukselle, jolla
aikaisemmin luotua tydelakejerjestelmdd te-
hostettiin puolella entisestiiin.

Niiin laajakantoisen uudistuksen toteutta-
minen vaati tycimiiiiriin, jonka suuruus vai-
kutti jokaiseen jiirjestelmiin piirissii tycisken-
televdiin. Tasavallan presidentti allekirjoitti
lait jo syyskuussa 1974, mutta lakien voi-
vaantulopdivl jiii siinii vaiheessa asetuksella
erikseen siiiidettiiviiksi, niinkuin hallitus oli
asiaa koskevassa esityksessddn edellyttiinyt.
Esityksen perusteluissa todetaan, etta "tulo-
poliittisen kokonaisratkaisun mukaan tyd-
eliikkeiden tasokorotus toteutettaisiin l. piii-
viist?i heiniikuuta I975".

T[tii piiiviimiiiirlii pidettiin koko ajan val-
mistelutycin pohjana ja se osoittautuikin oi-
keaksi, kun asetus maaliskuussa 1975 annet-
tiin. Tyciehtosopimusten tarkistusmenettely,
josta vuotta aikaisemmin oli sovittu samassa

TIETOJENKASITTELY JA
TASOKOROTUS
Tyciryhmii piiiityi ratkaisuun, jonka mukaan
Eliketurvakeskus tarjosi rekisteritietojaan
avuksi korotettavien eliikkeiden valinnassa ja
osin laskennassa, kun taas elikelaitokset itse
suorittivat eliikkeiden korotuksen ja ilmoit-
tivat uuden mddrin Eliiketurvakeskuksen re-
kisteriin.

Elikkeensaajien kannalta oli viilttiimiit<in-
ta, ette korotetut eliikkeet olisivat ajoissa
nostettavissa. Toinen aikatauluun vaikutta-
nut tekijii olivat tyoeliikkeen korotuksen ai-
heuttamat muutokset sairausvakuutuslain
mukaiseen pdivdrahaan ja osin kansaneldk-
keeseen, joita varten Kansaneldkelaitos tar-
vitsi tiedot tydelekkeiden midristd. Laadi-
tussa tiukassa aikataulussa pysyttiinkin erin-
omaisesti.

Tietojenkiisittelyn suunnittelutyri aloitettiin
viilittcimiisti ja ohjelmointiin piiiistiin kiisiksi
syyskuussa. Ensimmdiset rekisteriotteet elZik-
keiden laskemista varten toimitettiin eldke-
laitoksille 15. l. 1975 ja viimeinen kaikkiaan
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viidesrii oreajosta suoriretriin 14. 5. Kaik-
kiaan jouduttiin tarkistamaan noin 350 000
eliikettii, joista sitten korotrui 250 000. Ela-
kelaitoksille td.mi luonnollisesti merkitsi val-
tavaa tycimddriiii, vaikka suuri osa tydstd
pyrittiinkin suorittamaan tietokoneella.

Ty<in helpottamiseksi tyoryhmii valmisti
kaavat, joiden avulla eliikkeiden korotus oli
mahdollista laskea. Tietojenkiisittelytyon
vaatimaa tarkkuutta kuvannee eres sattunut
virhe, joka ei ollut "tietokoneen tekem6",
vaan aiheutui ohjelmointidokumentteihin pu-
jahtaneesta painovirheestii: Tv oli muuttunut
T:ksi, jolloin se tarkoittikin eliikkeeseen oi-
keuttavien kuukausien asemesta koko aikaa
lakien voimaantulosta el?ikei?in tiiyttiimi-
seen. Virheelliset tapaukset, joita oli 386
kappaletta, etsittiin ja korjattiin.
R E K I ST E RIOTT EESEEN T EH DY T
MUUTOKSET
Eltikelaitoksille annettavissa rekisteriotteissa
lainmuutoksen vaikutus alkoi niikyii joulu-
kuussa 1974. Tycisuhderekisteriotteisiin il-
mestyivdt 25 /o:n vdhimmdismiiiiriit. Huhti-
kuussa 1975 tyosuhderekisteriotteeseen lisdt-
tiin 1,5 /r;n karttumista vastaava miiiirii ja
33 fo:n vdhimmiismddrin mukainen eldke.
Tycintekijoille liihetettiivddn otteeseen lisiit-
tiin toukokuun alusta lukien huomautus, ettd
esitetty laskelma ei ota huomioon voimaan-
astuvan lainmuutoksen vaikutusta, ja mukaan
Iiitettiin tasokorotusta kuvaava esite.

Heti heiniikuun alusta liihtien tycintekijoil-
le liihetettiivdt laskelmat olivat uusien sddn-
ncisten mukaiset ja tekstiosaa oli entisestidn
pyritty selventdmddn.

Laskettuaan elikkeisiin tulevat korotukset
eliikelaitokset ilmoittivat muutoksisra Eliike-
turvakeskuksen rekisteriin joko eliiketapah-
tumakortilla - 30 000 kappaletta eli noin
joka kahdeksas ilmoitus - tai magneetti-
nauhalla. Aikataulussa pysyttiin hyvin ja
tietoja piiiistiin siirtamean rekisteriin jo 26.
5. ja 4. 6., joskin Eldketurvakeskuksen re-
kistereissd ennestdin olevien ja ilmoitettujcn
uusien tietojen viilillii olevat eroavuudet ai-
heuttivat selvittelytycitii sekii eliikelaitoksille
ettii Elaketurvakeskuksclle.

TIETO| EN V,,|LITY S KANSAN ELAKE-
LAITOKSELLE
Jo aikaisemmin ns. KPP-sopimuksen (Kuusi-
Pajula-Pentikiinen) edellyttiimiind oli asetet-
tu tyciryhmii kehittiimiiiin tietoliikennettii
Eliiketurvakeskuksen ja Kansaneliikelaitok-
sen viilillii. Tiimtin tyrin tuloksena valmistui
menettely, joka mahdollisti el[ketapahtuma-
tietojen viilittiimisen Kansanellkelaitokselle
magneettinauhalla aikaisemman korttiliiken-
teen asemesta.

Tyci saatiin sopivasti valmiiksi uudistuk-
sen voimaantulon aattona, ja koko Eliike-
turvakeskuksen rekistereissd oleva eliikekan-
ta viilitettiin magneettinauhalla Kansanelf,-
kelaitokseen 21. 5. 1975. Tiedot tasokorotet-
tujen eliikkeiden vanhoista ja uusista m[d-
ristii olivat Kansanelikelaitoksella md:ird-
aikaan, joka tyoryhmiissii oli miilritelty tar-
kasti. Kaiken kaikkiaan lainmuutos vaati
Tietokonepalvelussa arviolta neljf,n hengen
tiiysipiiiviisen tyciskentelyn noin vuoden
ajan.

ELIKETU RV A KESKU KSEN ROO LI
Eliiketurvakeskuksessa lainuudistus lisiisi
tydmiitiriiii tuntuvasti koko organisaatiossa.
Tiedotus aloitti kampanjansa heti tycimark-
kinaosapuolten solmittua sopimuksensa maa-
liskuussa 1974 ja piti mycihemmin yhdessii
Tycieliikelaitosten Liiton kanssa tiedotusti-
laisuuksia radiolle, televisiolle ja lehdistrille
toimittaen niille asiaa koskevaa taustatietout-
ta ja artikkeleita. Samaan aikaan koko tyo-
eliketurvaa koskeva esitteistci uusittiin taso-
korotuksen vaatimusten mukaiseksi ja uusia
esitteitd jaettiin'kymmenin tuhansin eri pal-
velupisteisiin.

Yksilcitason tiedottamiseen ovat osallistu-
neet Fllketurvakeskuksen kirjeenvaihtoyksi-
kcit ja asiakaspalvelu. Tasokorotuksen ai-
heuttamaa muutosta eliikkeen mddrldn on
kyselty sadoissa kirjeissii. Liihinnii kiinno5-
tuneita ovat olleet korotuksetta jiiiineet tai
pienen korotuksen saaneet. Julkisen sanan
tarjoamat prosenttim66rat on joskus kiisi-
tetty liian toivekkaasti, kuten eridnkin kir-
joittajan kirjeestii voi piiiitellii: "eihiin tiissii
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ole edes sitd maerae, minkii olette luvanneet,
se pitiH tulla 50 to palkasta".

Myos asiakaspalvelussa uudistus aiheutti
ruuhkaa. Eliiketurvakeskuksen yleiscitoimis-
toon poikkesi muiden ohella erds tarkalleen
30. 6. 1910 syntynyt henkikj, jolle jouduttiin
monen muun lisdksi selittiimiiiin, miksi hei-
diin eliikkeensii eiviit miiiiriiydy uusien, taso-
korotettujen karttumis- ja viihimmiiisprosent-
tien mukaisesti. Etenkin puhelinneuvonnassa
tuottivat vaikeuksia tulkinnat tycikyvyttd-
myyden alkamishetkesta - ennen vai jiilkecn
1. 7. 1975. Kyselyaalto meni kuitenkin ohi
odotettua nopeammin ja tiedusteluista sel-
vittiin hyvin.

ELAKELAITOSTEN ROOLI
Eliikelaitoksille lainmuutos merkitsi Iisiiiin-
tynyt*i ty6meerae, joka eriiissii tapauksissa
vaati jopa lisiihenkilcikunnan palkkaamista.
Tasokorotuksen aiheuttamasta elf,kkeen
muutoksesta eliikelaitokset tiedottivat eri ta-
voin. Asiasta tiedotettiin ikiinsii puolesta
mahdollisesti korotuksen piiriin kuuluville ja
perusteltiin korotuksen mahdollista poisjiiii-
mistii sillii, ettii eliike jo ylitti vdhimmdispro-
sentin mukaisen mf,Irdn. Tavallisimmin il-
moitettiin vain eldkkeen uusi miiiirii.

Varsinaista eliikepiiiitdstd ei annettu, mutta
eliikkeensaajalle ilmoitettiin, ettii eliikelaitos
toimittaa sellaisen pyydettiiessii. Tiitii mah-
dollisuutta ei juuri kiiytetty: piiiitcispyynt6jii
tuli vain prosentin, parin verran. Puhelin- ja
kirjetiedusteluja sen sijaan tuli runsaasti. Ld-

hinnii asialla olivat korotuksetta jii.iinee.t tai
nousuun tyytymettomiit, joskin muutarnat
ennestf,dn 16 prosentin viihimmiiiseliikettii
saaneet ilahtuivat uuden vlhimmiismd.iirdn
tuomasta noususta.

Sanoma l. 7. 1975 jiilkeen mycinnettdvien
eliikkeiden tasosta oli ilmeisesti mennyt pe-
rille tehokkaammin kuin tieto jo voimassa-
olevien eliikkeiden pienemmistd muutoksis-
ta. Osa eltikelaitoksista esittikin toivomuk-
sen, etli suurempi osuus julkisen sanan tie-
dottamisesta olisi suuntautunut jo eliikettii
saaville.

MIKSI T I|LLAINEN T ARKASTELU
]O TOTEUTETUSTA
Kansanviisaus sanoo, etti "Laiska tciitanse
Iukevi". Kuitenkin on paikallaan, ettd edel-
lii kuvattu aherrus jo tiissii vaiheessa joten-
kin kirjataan, kun se on vield tuoreessa muis-
tissa. Samalla kun se on jonkinlainen huo-
mionosoitus kaikille mycitiivaikuttaneille, se
pyrkii kokoamaan saavutetut opit keytette-
viksi uusiin muutoksiin valmistuttaessa.

Selviilhiin on, etld tyriel?ikejiirjestelmd ei
nyt tasokorotuksen jiilkeenkiiiin ole suinkaan
valmis, vaan uusia lainmuutoksia on edes-
siipriin. Millaisen toimeenpanoajan mikin
Iainmuutos vaatii, sitii joudutaan usein ky-
symddn. Toivottavasti uusi eduskuntakin an-
taa toimeenpanijoille sen verran valmistelu-
aikaa, etrd entisenkaltaisin ponnistuksin eliik-
keiden maksu ja muut kiiytiinnon toimet voi-
daan hiiiricitti hoitaa.
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Yli settsemcinsaataa
ty o elrikeasiaa v akuutt ts'
otkeudessa vuonna 1974

Vakuutusoikeus antoi vuonna 1974 piint<ik-
sen kaikkiaan 742 tyoelekelakeja koskevasta
asiasta.

Kiisitellyt asiat koskivat seke ekikelaitos-
ten etti Eliiketurvakeskuksen antamia p[ii-
tdksie.

Eltiketurvakeskuksen tekemiii ratkaisuja
koskeneista, kaikkiaan 21 tapauksesta, suu-
rin osa koski yrittiijien vapauttamista
MYEL:n ja YEL:n mukaisesta vakuuttamis-
velvollisuudesta sekd tydelflkelakien sovelta-
mista.

Eliikelaitosten piiiit<iksiii koskevat asiat,
yhteensii 721, jakaantuivat valituksiin ja pur-
kuanomuksiin. Molempia oli suunnilleen
yhtii paljon.

Valituksista useimmat koskivat elZikepii?i-
tciksiii ja niistti tyokyvytt6myyselekkeitii. Toi-
sella sijalla tapausten mtitiriissti olivat van-
huuselikkeet ja sen jiilkeen perhe-eliikkeet.
Tydtt6myysellkkeit?i koskevia valituksia ei
ollut lainkaan.

Suurin osa niin eliikkeitii kuin muitakin
asioita koskeneista valituksista tuli vakuutus-
oikeuden kiisittelyssii hyletyksi. Vanhuuseld-
kevalituksista hyliittyjii oli 26 ja hyviiksyttyjii
2. Tycikyvyttomyyseliikkeitl koskeneista va-
lituksista hyliittyjen miiiirii oli 182 ja hyviik-
syttyjen 48. Perhe-eliikkeiden kohdalla tuli-
vat kaikki valitukset vakuutusoikeudessa
hyltftyiksi. Niitii oli 8.

Muista, piiiiasiassa tyotulopiitit<iksiii koske-
vista ellkelaitosten ratkaisuista tuli valituk-
sia hyliityksi 56 ja hyviiksytyksi 9. Valituk-
sista, jotka koskivat Eliiketurvakeskuksen
p2iiitciksiii, vakuutusoikeus hyvflksyi ainoas-
taan 2 vapautusasiaan liittyviiii.

Hyvdksyttyjen ja hyliittyjen lisiksi pieni
osa valituksista ja purkuanomuksista palau-
tettiin, j?itettiin tutkimatta tai peruutettiin.

Eliikelaitoksittain tarkastellen voidaan to-
deta, etti MELAn tycikyvyttomyysel?ikepii?i-
tcjksiii koskeneista valituksista hyvtiksyttiin
32 ja hyliittiin 77. Siiiiticiiden vastaavista piiii-
ttrksistii hyviiksyttiin 3 ja hyliittiin 7. Vakuu-
tusyhtioiden tycikyvyttrimyyseliikepiiiitoksiii
koskeneista valituksista hyv?iksyttiin 9 ja hy-
liittiin 75. Tyoel?ikekassojen (LEL) osalta

vastaavista valituksista hyviiksyttiin 3 ja hy-
liittiin 19. Eliikesiiiiti<iiden osalta vakuutus-
oikeus hyviiksyi myos yhden vanhuuseliket-
tii koskeneen valituksen (hyliittiin 4) ja eliike-
kassojen (TEL) osalta samoin yhden van-
huuseldkevalituksen (hyltittiin 3).

Purkupiiiit<iksist?i ylivoimaisesti suurin
osa koski muita kuin eliikepiiiittiksiii. Niiis-
tii el2ikelaitoksen piiiitos tuli puretuksi 174
tapauksessa ja jltettiin purkamatta 125
tapauksessa. Puretuista tapauksista useimmis-
sa (133) oli eliikelaitos itse pyytiinyt paetdk-
sen poistamista. Sen sijaan niissl tapauksissa,
joissa vakuutusoikeus otti kielteisen kannan,
oli anomuksen tekijiinl useimmiten (l0l)
joku muu kuin eliikelaitos itse.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Uusi tydnantaia
uusi tydsuhde?

Vakuutusoikeuden piiiitcis

n:o 314l 1751800. Annettu 21.5.1975.
J.V. oli ollut Osakeyhtiri S:n tyossii 15. 6.
1960-26. 9. 1972. J.V:n kuoltua viimeksi
mainittuna piiiviinii leski haki hiinen jiilkeen-
s[ perhe-eliikettii, jonka ellikelaitos hiinelle
myonsikin.

Leski valitti kuitenkin piiiitoksestii eliike-
lautakuntaan, koska hiin katsoi, ette elaketta
m6drdttf,essS olisi otettava huomioon mm.
J.V:n tyciskentely vakinaisena toimittajana
V. Oy:n palveluksessa l. l. 1947-15. 6.
1960. Elikelautakunta hylkiisi valituksen sil-
lii perusteella, ettit J.V:n tycisuhde oli piiiit-
tynyt ennen 8.7. 1961.

Leski valitti piiiitriksestii edelleen vakuu-
tusoikeuteen ja katsoi J.V:n palveluksen V.
Oy:ss[ ja sen tytiiryhtidssii Osakeyhtici S:ssa
muodostaneen yhden tycisuhteen, minkii
vuoksi myris V. Oy:ssii palveltu aika olisi
eldkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa.

Vakuutusoikeus katsoi piiiitdksessiiiin, ettd
asiassa ei ole kiiynyt ilmi, ett?i J.V:n siirtymi-
nen V. Oy:n palveluksesta Osakeyhtici S:n
palvelukseen olisi tapahtunut tyonantajan
aloitteesta tai ettii tycisuhteen olisi tarkoitettu
jatkuvan yhdenjaksoisena siirrosta huolimat-
ta, minkii vuoksi vakuutusoikeus tAlle ja
muutoin eliikelautakunnan lausumilla perus-
teilla harkitsi TEL:n nojalla oikeaksi hylitii
valituksen.

Vakuutusoikeuden pddtcis
n:o 57321741893

P.V. oli ollut osuuskunta A:n ty<issii l. 1.

1959-12. 9. 1960 ja yhdistys B:n tycissii
13. 9. 1960-ll. 6. 1962 sekii uudelleen
osuuskunnan tycissli l. l. 1963-31. 5. 1973.
P.V:n haettua tydkyvyttrimyyseliikettii elii-
kelaitos mycinsi sen kahden viimeksi maini-
tun perusteella, mutta katsoi ensimmdisen
tyciskentelyjakson piiiittyneen ennen 8. 7.

1961, minkii vuoksi se ei myont[nyt elekette
tuon tyon perusteella.

P.V. valitti eliikelautakuntaan, koska hln
katsoi olleensa osuuskunnan tycissd yhden-
jaksoisesti 1 l. 1959 lukien ja vain tilapiii-
sesti siirrettyn[ yhdistyksen palveluksessa.

Eliikelautakunta hylkiisi valituksen. Sa-
moin teki vakuutusoikeus, jonne P.V. valitti
eliikelautakunnan piiiitciksesti, katsoessaan,
etti P.V.:n 1. l. 1959 alkanut tyosuhde oli
h[nen toiselle tycinantajalle siirtymisensii
kautta katsottava katkenneen ja hiinen 31. 5.
1973 paattyneen tycisuhteensa oli ndin muo-
doin katsottava alkaneen vasta l. l. 1963.
Eliikelaitoksen piiiitcis jiii n?iin ollen voimaan.

Molemmissa vakuutusoikeuden piiiitoksis-
si on kysymys tycisuhteen yhdenjaksoisuu-
desta. TEL 2 $:n I momentin mukaan tyo-
suhde ei katkea yrityksen omis[ajan tai hal-
tijan vaihtumisen johdosta. Jos omistajan-
tai haltijanvaihdoksesta ei ole kysymys, vaan
tyontekijii siirtyy toisen ty<inantajan palve-
lukseen, joudutaan yhdenjaksoisuutta nimen-
omaisten s66nncisten puuttuessa arvostele'
maan yleisten periaatteiden pohjalta. P[ii-
siiiintcjnii tiillciin luonnollisesti on, ettii tyti-
suhde katkeaa. Aina ei kuitenkaan tapahdu
niiin. Ttillaisen poikkeustapauksen muodos-
taa tyontekijln "lainaaminen".

SIIRROSTA EI OLLUT SOVITTU
Koska tycisopimus on kaksipuolinen oikeus-
toimi ja kun tydte tyosopimuksen mdiiritel-
mdn mukaan tehdiiiin toiselle sopimuspuo-
lelle, ei tyrinantaja voi tycintekijiin suostu-
muksetta siirt?H tiitii kolmannelle henkiltille
ty<ih<in. Jos tycintekije tahen menettelyyn
suostuu, on katsottava, ettei tdllainen "lai-
naaminen" kuitenkaan lopeta aikaisemmin
tehtya tydsopimusta. Tiistii taas seuraa, etfli
tyosuhde jatkuu yhdenjaksoisena ja tycinan-
taja on edelleen vastuussa alkuperiiiseen tyti-
sopimukseen perustuvista velvoituksistaan.
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Edellytyksenii yhdenjaksoisuudelle kuitenkin
on, ett[ siirrosta nimenomaisesti sovitaan
ty<inantajien kesken.

P.V:n valituksen hylkiiiiminen, vaikka hiln
ilmoitti olleensa vain tilapiiisesti siirrettynii
yhdistyksen palveluksessa, perustui ilmeisesti
siihen, ettei P.V. pystynyt osoittamaan ilmei-
seksi siirtosopimuksen olemassaoloa.
Niinpl t?im?intyyppisissii tapauksissa ei tar-
vitse vaatia edes nimenomaista sopimusta
siirrosta tycinantajien kesken. Riitt[viiii on
jo, kuten vakuutusoikeus p?i?itdksessiiiin to-
teaa, ett[ tytintekijiin siirto on tapahtunut
tyonantajan aloitteesta.

Vakuutusoikeuden pddt<iksen perusteella
on my<is katsottava, ettii tyontekijiin siirtyes-
s[ toisen tyonantajan palvelukseen konsernin
sisilld, vaikka pysyviistikin ja siis ilman lai-
naamistarkoitusta, tyosuhdetta on pidettiivii
yhdenjaksoisena, jos siirto tapahtuu tycinan-
tajan aloitteesta tai tycisuhteen on tarkoitettu
jatkuvan yhdenjaksoisena siirrosta huoli-
matta.

SIIRTO TYANANTAIAN
ALOITTEESTA
Korostetuimmin tytintekijiin lainaamista-
paukset tulevat esille konsernien eli osake-
yhti<iperheiden puitteissa. J.V:n tapauksessa
olikin kysymys tycintekijiin siirtymisestii
em[yhti<in palveluksesta tytiiryhtion palve-
lukseen. Emiiyhti<ihiin on osakeyhtio, joka
omistaa osake-enemmistcin toisessa osake-
yhtitissii. Jiilkimmiiinen osakeyhti<i on tiil-
lciin ensin mainitun yhtion tytiiryhti<i. Jollei
edellti selostettua kantaa "lainaamiseen"
niihden omaksuttaisi, olisi konserneissa kiy-
tdnncissil mahdollista keinotekoisesti est?iti
pitkdaikaisten tydsuhteiden muodostuminen.
Tydntekijiin siirtyessii esim. emiiyhti<istii ty-
tiiryhticicin tai piiinvastoin tahi sisaryhticistii
toiseen sisaryhtioon hinen tycinantajansa
muuttuu muodollisesti, mutta ei asiallisesti.
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PAULI TOIVONEN

LEL-kassat
yhdistetricin

Maatalousalan, Metsdalan,
Satama-alan ja Rakennusalan
tycieliikekassojen yhdistymi-
nen on toteutumassa. Suomen
Ammattiliittojen Keskusjiir-
jestri ja Suomen Tycinantajain
Keskusliitto sekd Maaseudun
Tyrinantajaliitto ovat viime
kesdkuussa sopineet tyrieltike-
kassojen yhdistiimisestii. Kiiy-
tlnncissd yhdistiiminen tapah-
tuu aikaisintaan vuoden 1976
alusta. Yhdistiimisen j?ilkeen
LEL:n mukaisesta eldketur-
vasta huolehtii neljiin tycielii-
kekassan sijasta yksi tyoeliike-
kassa. Uudella kassalla ei ole
vielii virallista nimed, mutta
yhdistiimissopimuksessa ktiy-
tetiiiin johdonmukaisesti ter-
miii "LEL-tyciel6kekassa".

TYdMARKKIN A.
IARIESTdIEN
|OHTAMA
IiRIESTELMA
SAK:n, STK:n ja Maaseudun
Ty<inantajaliiton viilinen sopi-
mus kassojen yhdistiimisestii
allekirjoitettiin 24. 6. 1975.
Sopimuksen mukaan tulee
ylintii ptititdsvaltaa yhdiste-
tyssii LEL-tydeliikekassassa
ktiyttiimiiiin valtuuskunta, jo-
ka koostuu puheenjohtajasta,
varapuheenjohtajasta sekii l7
tycinantaja- ja l7 tycintekijii-
puolen edustajasta ja niiiden
varamiehist6. Valtuuskunnan
asettaa 3-vuotiskaudeksi Elii-
keturvakeskus tycimarkkinain
keskusjiirjestojen ehdotuksen
pohjalta. Elleiviit osapuolet
tycinantaja- tai tyontekij2ipuo-
lella muusta sovi, valitaan val-
tuuskunnan jiisenet siten, ettd
8 heistii edustaa rakennusalaa,
4 metsdalaa, 3 maatalousalaa
ja 2 satama-alaa.

LEL-tyoeliikekassan halli-
tukseen, joka johtaa kiiytiin-
ncin toimintaa, kuuluu pu-
heenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisiiksi 9 tyrinantaja-
ja 9 tyrintekijiipuolen edusta-
jaa sekii niiiden varamiehet.
Hallituksen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan nimeiiii
3-vuotiskaudeksi Eliiketurva-
keskus. Hallituksen jiisenet
taas nimeid samaksi ajaksi
tyoelekekassan valtuuskunta.

Hallituksen ja valtuuskun-
nan puheenjohtajina vuorotte-
levat 3-vuotiskausittain tycin-
antaja- ja ty<intekijiipuolen
edustajat. Varapuheenjohta-
jien tulee olla vakuutusalan
asiantuntijoita.

Asioiden valmistelu ja

my6s ratkaiseminen tapahtuu
jaostoissa, jotka hallitus va-
litsee LEL-alojen j?irjestcijen
edustajista. Eliike- ja sijoitus-
jaostoja tulee kumpiakin ole-
maan neljii, kummatkin jaos-
tot erikseen kutakin LEL-alaa
varten. Niiin on siiilytetty pa-
ras mahdollinen alan asian-
tuntemus asioiden kiisittelys-
sii. Kuhunkin jaostoon kuu-
luu enintdln 3 tyonantaja- ja
3 tybntekijiipuolen esityksestii
nimettyii henkikiii sekti hei-
diin lisiikseen sijoitusjaostoi-
hin sijoitusjohtaja ja el?ike-
jaostoihin eliikejohtaja. Jaos-
tojen puheenjohtajina toimi-
vat vuoroYuosittain tycinanta-
ja- ja tyontekijtipuolen edus-
tajat, elleiviit osapuolet asias-
ta muuta sovi.

Jaostot tulevat uudessa tyti-
eldkekassassa mycis pii?ittii-
miiiin sekii elake- etta sijoi-
tusasioista. Niiden piiiitokset
annetaan tiedoksi hallituksel-
le. Eliikejaostoilla on kassois-
sa tiihiinkin asti ollut piiiitos-
valtaa. Sijoitusjaostojen koh-
dalla uusi kiiyt?intci sitivastoin
poikkeaa nykyisestii sik?ili, et-
tii nyt jaostot ainoastaan esit-
tiiviit ja piititcisvalta on kun-
kin tydeliikekassan hallituk-
sella.

LEl-tyoeliikekassan toi-
mistossa ylin johto kuuluu toi-
mitusjohtajalle, joka vastaa
tycieliikekassan toiminnasta
hallintoelimille. Toimitusjoh-
tajan apuna ovat linjajohta-
jat, jotka kukin vastaavat
oman sektorinsa asioista toi-
mitusjohtajalle. Johtajia tulee
olemaan kuusi: eliikejohtaja,
hallintojohtaja, kenttiijohtaja,
sijoitusjohtaja, vakuutustekni-

Ei ,r
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nen johtaja seke projektijoh- mukset tycimarkkinahallinnos- kin osoittanut, ettei alakohtai-
taja, jonka vastuualueena ovat ta ovat periaatteessa olleet hy- nen sijoitustoiminnan toteut-
erityiskysymykset. Johtajien vinkin myonteisiii. taminen edellytii erillisil kas-
vasiuualuLet selvinnevdt pd6- soja. Varojen sijoittaminen
piirteittiiin heidiin tycinimik- TYASUHTEET takaisin asianomaisille aloille
keistiiiin. Todettakoon kuiten- VAKIINTUMASSA voidaan hoitaa tiliteknisin
kin, ettii kenttiijohtajan vas- MYdS LEL-ALOILLA keinoin yhdenkin kassan puit-
tuualueeseen kuuluu tyrinan- Tycieliikekassojen hallinnosta teissa. Uudessa organisaatios-
tajiin kohdistuvan valvonta- todetaan 30. 8. l96l piiiviitys- sa on jokaista alaa va.rten
toiminnan lisiiksi myos tyri- sii hallituksen esityksessd oma sijoitusjaostonsa, joka
eldkekassan tiedotus- ja suh- eduskunnalle laiksi lyhytai- nyt myds piilttiiii varojen si-
detoiminta. Tutkimustoiminta kaisissa tycisuhteissa olevien joittamisesta. Sijoitettaessa
kuuluu vakuutustekniselle tycintekijiiin oikeudesta eliik- varoja asianomaisen LEL'
johtajalle lukuunottamatta keeseen mm.: "Jotta tillaisen alan tuotannolliseen toimin-
ierveystutkimuksia, joista vas- jatkuvasti kiertiiviin tycinteki- taan noudatetaan lainanan-
taa eiakelohtaja. Kaksi johta- jiin oikeus eldkkeeseen voisi nossa edelleen niitii periaattei-
jista toimii vaiatoimitusjohta- karttua aukottomasti ja or- ta, joita kassojen hallintoelin-
jina. Johtajien alaisina ovat ganisaatio muodostuisi riittii- ten piiiitosten mukaisesti ny--osastot ja ioimistot. vdn yksinkertaiseksi, on nbyt- kyisin sovelletaan. Kullakin

LEL:LLA oN oMrA nlJlrH'J'i,j:i1..1,,?iIli':i: lll'i?",'*?#ili:1,0'",1,"'1"i1
ERITYISPIIRTEITA ten, ettii kutakin lain piiriin si hoidetaan yhdistettyl kas-
Kun erilliseen LEl-lakiin ai- kuuluvaa tycialaa varten pe- saa vakuutusteknisesti siten,
kanaan piiiidyttiin, sen syn- rustettaisiin erityinen vakuu- ettl alojen erilaisesta eldke-
tyyn vaikutti erityisesti kaksi 1us1311os, tycieliikekassa. Tyo- rasituksesta ja muista menois-
tekijiiii. Maatalous- ja metsii- elikekassat olisivat kiintetissii ta johtuva sijoitettavissa ole-
tydt sekl rakennus- ja sata- yhteistyossii keskenddn. Siten vien varojen mlirldminen ta-
matyiit oYat ruumiillisesti voitaisiin asiat hoitaa jousta- pahtuu periaatteessa samalla
poikkeuksellisen raskaita ja vasti, samalla kun jakautumi- tavalla kuin nykyisessi orga-
kuluttavia. Lisiiksi ndille ngn eri aloille takaisi riittiiv[n nisaatiossa.
aloille ovat olleet ominaisia p6. tvcialan asiantuntemuk-
lyhyet, tilapiiiset tycisuhteet. sen."' ERITYISPIIRTEET
TEL:n piiriin kuuluvina ndi- Tiimii viidentoista vuoden SiILYVAT, TOIMINTA
den alojen tyontekijtit olisivat rakainen perusrelu ei eniiii pi- YKSINKERTAISTUU
varsinkin 60-luvulla jiiineet tane paiIkaansa. Tycisuhligl Erillisten kassojen suurena
suurelta osin eldketurvan ul- ;"r ';;;;stuneet'kaikilla etuna on ollut se, ettii niissii
kopuolelle. TEL:n mukainen.LEi-"lriii" aikaisempaa py- LEL-alojen tyomarkkinajiir-
eliikkeen laskemistapa ei olisi , u:in.,n,if.ri. Toisaalta tvc;pai- jestot vastaavat kukin oman
myosktiiin antanut heille oi- ['", ,"ifrO"tt.t tutkimuiten alansa tycieliikekassan hallin'
keudenmukaista eliikettti. mrtuan iupuntruut paljolti nosta. Tdstl periaatteesta ei
Tekniikka olisi ollut liian mo- LEl-alueen sislillii - *"6a- luovuta uudessakaan organi-
nimutkainen. Raihnaisten 15[15 iaiennust<iihin, satama- saatiossa. Organisaation muu-
vuosien pienet palkat olisivat iOif,i, 1"". ia vdhemmdn LEL- tos teh6e ennen kaikkea kly-
my<is pienentiineet kohtuutto- ujoiiiu' ui[opuolisille aloille. tdnn6n toiminnan ja piiiitok-
misti -etaketta. Tarvittiin eril- fl1iiin.n rilain"n kierro ei senteon selkeyttiimiseen. Yh-
linen LEL-laki ja sille omat 

"O.fi,ta 
neljiil erillisti kassaa. distlminen tulee ensi sijassa

ellkelaitokset. ---'-J --- niikymii?in piiiitoksenteon yk-
Tydeltikekassat ovat perus- TEKNItKKA TAKAA, sinkertaistumisena. Nyt yhtei-

tamisestaan liihtien olleet ty<i- ETTi KUKIN ALA SAA sestd asiasta piiiittiiii neljii kas-
markkinajiirjestojen hallitse- PITLA RAHANSA saa ia niiden muodostama
mia eliikelaitoksia. Tycieltike- Jiirjestelmiiii aikanaan luo- neuvottelukunta. Yhdistiimi-
kassojen nykyisissii piiiittiivis- taessa pidettiin tiirkeiinl sit[, sen jiilkeen tehdiiiin vain yksi
sd elimissd ovat tyonantaja- ja ettii kultakin alalta kertyv?it piiiitds. Ulospiiin LEL:n toi'
tyontekijiipuoli iasapuolisesti varat voitiin - liihinnii sijoi- minta ndkynee nykyistii_ sel-
edustettuina. Tiimii on myos tustoimintaa ajatellen - pitaa vemmin, kun ty6skennellddn
LEL:n erityispiirre. Koke- erilliiiin. Kiiytiintci on kuiten- yhteisen nimikkeen alla. Yksi
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suuri kassa toivottavasti nii-
kyy ja kuuluu eliikepolitiikas-
sa paremmin kuin neljii pien-
ta.

K?iytiinnon ty<ih<in yhdistii-
minen ei juuri vaikuta, vaan
muutokset tapahtuvat liihinn[
hallinnollisella tasolla. Jonkin
verran sen vaikutukset kui-
tenkin niikyviit sellaisten toi-
mintojen kuten valvonta- ja
tigdotustehtiivien koordinoi-
misena. Yhteydet kenttddn on
kyllii jatkossakin hoidettava
kunkin LEL-alan oman jiir-
jestciviiyliin kautta. Ehk[ yh-
distiimisen jiilkeen kenttiitoi-
minnassa voidaan hoitaa yh-
dellii kertaa keskitetympi?i ko-
konaisuuksia. Suurin osa
LEL-tydelekekassan kiiytiin-
non tyostl siiilyy kuitenkin
ennallaan. Eliikeasiat ja kont-
torirutiinit samoin kuin mak-
suliikenne hoidetaan jo nyt
yhteisen organisaation puit-
teissa. Sijoitustoimintaa aja-
tellen on edelleen selviiii, ettii
kukin ala saa omat rahansa.
Sijoitustoiminta on sen vuok-
si sistiisesti eriytynyfte.

Velittdmie taloudellisia vai-
kutuksia yhdistiimisell?i ei ole
muilta osin kuin mit?i toimin-
nan tehostuminen tuo tulles-
saan. Kassoilla on jo tlihiinkin
asti ollut keskinlinen tasaus-
sopimus, jonka avulla on eli-
minoitu kassojen erilainen
kustannusten kantokyky. Kas-
sathan ovat huomattavan eri-
kokoisia taloudellisessa mie-
less6.

Yhdistiimisen vaatimat ase-
tusmuutokset ovat tiillii het-
kellii valmisteilla. Eliiketurva-
keskus on Iaatinut luonnokset
lyhytaikaisissa tycisuhteissa

olevien ty<intekijiiin eliikease-
tuksen ja ty<ieliikekassojen
ohjesii?innrin muuttamiseksi.
Asetusluonnoksissa liihdetiitn
siita, ettA yhdistiiminen tapah-
tuu l. l. 1976. Muutosehdo-
tukset sisiiltiiv?it sii2id<ikset
LEl-tyoelekekassan hallinto-
elinten kokoonpanosta. Sa-
malla niiss?i siiiidetii2in vanho-
jen hallintoelinten toimikausi
piiiittyvlksi. Niissii mycis siir-
retddn erillisten tyoeliikekas-
sojen oikeudet ja velvollisuu-
det uudelle LEl-tycieliikekas-
salle. Suurelta osin muutokset
ovat teknisil.

ONGELMAT SAILYViT,
EHKi NE PYSTYTIiN
RATKAISEMAAN
YHTEISIN VOIMIN
LEL:n toimintapiiri siiilyy en-
tiselliiiin ja siten myos ongel-
mat sillii alueella. Ehkii suu-
rin niiistii on tydkyvyttcimyys-
ongelma. Vuonna 1974 oli
tyrikyvytt<imtksi tulemisen ris-
ki LEl-aloilla 1,7-kertainen
TEL:n vastaavaan lukuun
verrattuna. Tyokyvytt6myys
LEL:n puolella on etenkin
nuorehkojen ikiiryhmien on-
gelma. Tycikyvyttomyyseliik-
keiden runsaus vaikuttaa
luonnollisesti LEL:n kustan-
nuksiin. Vuonna 1968 tyriky-
vytt<imyyseliikekustannukset
olivat 1,6 lo LBL-palkkasum-
masta. Vuonna 1973 vastaa-
va luku oli 2,5 /, ja vuonna
1974 2,4%. TEl-puolella
ty<ikyvytttimyyseliikekustan-
nukset ovat nousseet vuoden
1968 0,6 /o:sta vuoteen 1974
mennessd 1,3 fo:iin palkka-
summasta. Eroa TEL:n ja
LEL:n viilillti on siten noin

yhden prosenttiyksikdn ver-
ran, mistii osittain johtuu
mycis LEL:n ja TEL:n va-
kuutusmaksuprosentin ero.
Vuoden 1976 alusta vakdutus-
maksua ei LEL:n puolella ko-
roteta, mutta laskelmien mu-
kaan 1980-luvun alussa
LEL:n vakuutusmaksu tulee
olemaan pari prosenttiyksik-
ko[ korkeampi kuin TEL:n
keskimliiriiisvaku utusmaksu.

Kassojen yhdisttiminen ei
poista LEL:n erikoispiirteitii
eikii valitettavasti myoskiitin
niiitii tyrikyvytt6myys- ja kus-
tannusongelmia. Yhdistynein
voimin on kuitenkin toivon
mukaan mahdollista toteuttaa
sellaista miiiirtitietoista ja kau-
koniikciistii el[kepolitiikkaa,
joka tuo ratkaisun myos t[-
mdn tycimarkkinajdrjestojem-
me LELLI-lapsen ongelmiin.

PA/il,L.lKKd VAIHTUI
LU07.T'-O-
VAKUU UKSI,-SSA

Elekcturvakeskukscr.r luotto-
vakuutusosaston osastopddl-
likk(i,. fil. kand. Antti
M c I k a s siirtyi elzikkccllc
nrarras-joulukuun vaihtccs-
sa. OsastopziCllikoksi rrinrirti
kcskuslaitokscn hallitus apu-
laisosastopiiiillikko E sko
Prokkolan l. 12. lukicn.

Antti Mclkakscn ryiipiiivri
Eldketurvakt'skukscssa on il.sc
asiassa tyiicliikcjrirjcstclmdn
historian pituinen. Hdn tuli
luottovakuutusosaston osasto-
piiiillik(iksi huhtikuussa I 962.
tdtd toinrintaa jdrjcstettdessd.
Tiimti sosiaalivakuutusjiirjes-
telmicn kentdssd kansainvdli-
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Englanntn uust
elcikejririestelmci
muistuttaa suomalaista

Englannin parlamentti on hY-
viiksynyt Harold Wilsonin
hallituksen valmisteleman uu'

sestikin harvinainen tyiimuoto 6sn el[kejiirjestelmiin, joka
on sitetr alusta alkacn ollut kokonaisuudessaan astuu voi-
Arrtti Mclkaksen hoidossa ja paan vuoden 1978 alusta.
kehitcltavana. Runsaan kol- Snslxnlilaisen ellketurva tu-
mentoista vuoden aikarta Elri- lee-suomen tapaan muodos-
keturvakcskuksen luotttlva-tumaan kansaneliikkeestii ja
kuutusosastosta on kehittynyt ryoelekkeestii. Tyoeliikkeiden
talouseldmdn luotonannon hallinto on edelleen jaettu
kannalta varsin huomattava valtion ja yksityisten kesken.
yksikk6. Englantilaisen naisen el6ke-

Yli kolmetoista vuotta on ikii on 60 vuotta ja miehen
Antti Mclkas ollut Eliiketur- 65 vuotta. Kansanelike on
vakeskuksen palveluksessa; kaikille samansuuruinen. Tyo-
tdnne hdn siirtyi Avustuskas- sleks sen sijaan on suhteessa
sojen yhdistykscstd, jonka toi- palkkaan. Tyoeliikevakuutuk-
minnanjohtajana htin ehti olla sen voi Englannissa ottaa kah-
yli neljiitoista vuotta. Sitii en- della tavalla: tycinantaja joko
nen talousmatcmaatikko Mel- yskuultaa tycintekijiinsii val-
kas ty6skenteli aivan toisella tion jirjestelmiissii tai perus-
alalla, toisen ammattipdte- 1nn oman eliikelaitoksensa.
vyytensd puitteissa, lcntome-Tycinantajan oman elikelai-
teorologina Ilmatictccllisentoksen tulee taata eliikkeen
keskuslaitoksen ja sodan ai- saajille valtion tasoa vastaa-
kana ilmavoimien palvcluk- vat edut.
sessa. Tydeliikkeet rahoittavat

Kahden pdtevyydcn mics 1y6ln3ntajat, tydntekij?it ja val-
on hdncn seuraajansakin. Tii- tio. Palkansaajat maksavat
hlnastincn apulaisosastopiiiil- 6,5 prosenttia palkasta, tycin-
likkii, fil.kand. Esko Prokko- antajat kymmenen prosenttia
la, on paitsi sosiaali- ja ter- palkasta, valtio vajaat kaksi-
veysministcriirn hyvdksymdkymmentd prosenttia koko-
vakuutusntatcmaatikko nlyi)s naiskustannuksista.
Sibelius-Akatenriassa diplomi- Tydnantajien omia eliike-
tutkinnon suorittanut pianisti. jiirjestelmiii tulee todenniikoi-
Prokkola on toiminut Suomi- sesti uudistuksen tapahduttua
yhtion matemaatikkona vuo- olemaan olemassa suunnilleen
desta 1960, saman yhtion saman verran kuin nykyisin-
osastopiizillikkiinii vuonna kin, pyoreiisti 65 000. NeitA
1972 ja Eldkcturvakeskuksen on seki julkisen hallinnon et-
luottovakuutusosaston apu- td yksityisten laitosten piiris-
laisosastopddllikkijnti vuodes- sii. Valtiolla, kunnilla ja val-
ta 1912. Tydekikc on haasta- tionteollisuudella on omat el6-
tcllut osastopiidllikki) Anttikelaitokset kutakin tycialaa
Mclkasta toisaalla tiissd nu- varten. Yksityinen tytinantaja
merossa. ottaa vakuutuksen yhtiostii tai

perustaa siiiition. Eri tyiielii-
kelaitosten valvojaksi on Pe-
rustettu elikelautakunta.

Noin puolet Englannin Pal-
kansaajista tulee todenniikdi-
sesti kuulumaan tycinantaja-
kohtaisiin ty<ieltikejiirjestel-
miin.
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JOUKO JANHUNEN

40-vuottas
amerikkalainen
elrikevakuutus

Yhdysvaltain yleinen lakisdii-
teinen eldkevakuutus, joka
pohjautuu vuonna 1935 

-voi-

maantulleeseen sosiaaliturva-
lakiin, tiiytt?iii tiinii syksynii 40
vuotta samalla kun valtakunta
valmistautuu viettdmiitin ensi
vuonna olemassaolonsa 200-
vuotisjuhlia. Artikkelin kir-joittajalla oli toukokuussa
mielenkiintoinen tilaisuus tu-
tustua Yhdysvaltain eliike- ja
muuhun sosiaaliturvaan maan
terveys-, koulutus- ja sosiaali-
ministericissd sekii tycivoima-
ministericissii Washingtonissa.
Yleinen eldkevakuutus on
pfliiosin ensiksi mainitun mi-
nisterion hoidossa. Tycivoima-
ministericin toimialaan kuulu-
vat vapaamuotoisten tydeleke-
jiirjestelmien valvonta ja eriiiit
hallintotehtavet.

PAKOLLISTA ]A
VAPAAEHTOISTA
ELAKETURVAA
Yleinen eliikej?irjestelmii kii-
sittiiii pddosan palkansaa-
jista ja itseniiisistii yritt?i-
jistii. Alunperin jiirjestelmiiiin
kuuluivat vain palkansaajat,
mutta 1950-luvulla sitii ryh-
dyttiin laajentamaan yrittejiin
piiin. Vtihitellen suoritettu
yrittiijien mukaanotto piiiittyi
vuonna 1965, jolloin liiiiklrit
viimeiseni suurempana yrittl-
jiiryhmiinl liitettiin pakolli-
seen eldketurvaan. Ulkopuo-
lelle on toistaiseksi jiitetty sel-
laiset pienyritt?ijiit, joiden
yrittiijiitulo j[[ alle $ 400 (n.
I 400 mk) vuodessa.

Yleisen eliikejiirjestelmln
rinnalla toimii lukuisia erityis-
eliikejiirjestelmi[. Rautateiden
palveluksessa olevilla, liitto-

valtion ja osavaltioiden virka-
miehillii sekii kunnallisten hal-
lintoelinten palveluksessa ole-
villa ja lisiiksi viel6 sotavete-
raaneilla on omat eliikejlrjes-
telminsd. Kaikki niiml jiirjes-
telmiit kuuluvat pakolliseen
eliketurvaan. Eliikeaikaista
viihimmtiistoimeentulotu rvaa
varten on perustettu erillinen
avustusjirjestelml, johon on
haettu esikuva Englannista.
Vapaaehtoista el2iketurvaa
edustavat vapaamuotoiset
tycinantaja- ja teollisuusala-
kohtaiset tycieliikejiirjestelmiit.
Niiiden ty<ieltikejiirjestelmien
perustaminen ei ole pakollis-
ta, mutta jiirjestelmien toimin-
taa siiiidell?iiin nykyisin monil-
ta osin lakiteitse.

Pakollisen eltiketurvan pii-
rissd on 75 miljoonaa tyossii
olevaa henkil<iii, joista 6 mil-

joonaa kuuluu erityiseldkejdr-
jestelmiin. Kaiken kaikkiaan
yhdekstin kymmenestd tycivoi-
maan kuuluvasta on oikeutet-tu lakis?ititeisiin eliikkeisiin..
Vapaaehtoisten tyoellkejiir-
jestelmien alaisuudessa on
noin 30 miljoonaa vakuutet-
tua eli llhes puolet talousel2i-
m?in yksityisen sektorin pal-
veluksessa olevista henkil<iis-
tii.

ELIKE-ETUUDET
Yleisessti eliikejiirjestelmdssii
maksetaan vanhuus-, tydky-
vyttomyys- ja perhe-eliikkeitii.
Viimeksi mainittuja voidaan
maksaa paitsi naisleskelle ja
Iapsille mycis miesleskelle, jo-
ka oli vaimostaan taloudelli-
sesti riippuvainen, sekd kuol-
leen edunjiittiijiin vanhemmil-
le. Mytis eronnut aviovaimo
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on erein edellytyksin oikeu-
tettu leskeneldkkeeseen enti-
sen miehensd jiilkeen. Nor-
maali vanhuuseliikeik[ on 65
vuotta, mutta eliikkeen voi
ottaa vdhennettynd. jo 62 vuo-
den iiissii. Ttiyden eliikkeen
saamiseksi riittee 10 vuoden
vakuutusaika.

Vaaditun vakuutusajan tdy-
tyttyii el?ikkeen mdird riippuu
yksinomaan eldkeperusteen
suuruudesta. Eliikeperusteena
kiiytetti?in vakuutetun keski-
ansiota vuodesta 1951 tai 22
ikdvuoden tiiyttiimisestii 62
iklvuoteen tai tyrikyvytto-
myyden sattumiseen viisi huo-
nointa ansiovuotta kuitenkin
poisluettuna. El6keperusteen
enimmIismiiirii vuonna 1975
on $ 14 100 vuodessa (n.
49 350 mk). Kun keskiansio
on laskettu, saadaan elikkeen
miitirti sen jiilkeen laissa ole-
vasta taulukosta. Eliikkeellii
on vdhimmdis- ja enimmiiis-
miiiriit. Kuluvana vuonna v6-
himmiiismiiiirii on yksiniiisel-
ll henkilcillii $ 84,50 (n. 295
mk) ja enimmlismSdrl $
266,10 (n. 930 mk) kuukau-
dessa.

Keskimiiiiriiinen vanhuus-
eliike yleisessii jiirjestelmtissii
on talla hetkellii $ 188,21 (n.
658 mk) kuukaudessa ja tyo-
kyvytt<imyysel?ike $ 205,69 (n.
720 mk) kuukaudessa. Varsin
yleinen on kiisitys, ettii eliik-
keensaajan, jolla ei ole muita
tuloja eliikkeensii lisiiksi on
varsin vaikea tulla toimeen
niiillii summilla. Niiin siita
huolimatta, ettd viimeisten vii-
den vuoden aikana eliikkeitii
on korotettu huomattavasti
nopeammassa tahdissa kuin

hinnat ovat nousseet.
Vanhuuseldkkeen saajia oli

vuoden 1975 alussa yleisessii
jiirjestelmiiss| 19,7 miljoonaa,
tyokyvytttimyyselikkeen saa-
jia 3,9 miljoonaa ja perhe-
elSkkeen saajia 7,2 miljoonaa.
Liittovaltion, rautateiden ja
sotaveteraanien erityisjarjes-
telmissd eliikkeensaajia oli
vastaavana ajankohtana yh-
teensi 7,9 miljoonaa. Tiistii
mliiriistii sotaveteraanien ja
heidiin omaistensa osuus oli
perati 70 to.

ELAKKEET 1A ELAKE-
PERUSTEET INDEKSIIN
Maksussa olevat eliikkeet si-
dottiin automaattisesti kulut-
tajahintaindeksiin vuoden
1975 alusta liihtien. Eliikkei-
den tarkistukset suoritetaan
kerran vuodessa, jos indeksi
on noussut edellisest[ tarkis-
tuksesta vlihintiiiin 3lo. En-
simmdisen kerran elflkkeitii
korotetaan indeksin perusteel-
la heiniikuussa 1975. Korotus-
prosentti on 8, vaikka presi-
dentti Ford inflaatioon vedo-
ten yritti saada kongressin
suostLmaan korotuksen ra-
joittamiseen 5 /o:ksi. Kon-
gressi ei kuitenkaan ollut sa-
maa mieltl presidentin kans-
sa.

Eliikkeen ja samalla vakuu-
tusmaksun perusteena oleva
palkka sidottiin vuonna 1974
eliikkeistii poiketen palkkata-
son kehitystd mittaavaan in-
deksiin. Palkkatason kehitys
lasketaan kaikkien palkansaa-
jien keskim[iiriiisessii ansio-
tasossa tapahtuvina muutok-
slna.

VAKUUTETUT IA
TYdNANTAIAT
KUSTANTAVAT
ELAKETURVAN
Eliikkeet rahoitetaan vakuu-
tettujen ja tycinantajien va-
kuutusmaksuilla. Yleisistii va-
roista kustannetaan vain tiet-
tyja erityismenoja, kuten
esim. vakuutettujen sotapal-
veluksen ajalta poisjiiiineet
maksut. Sotapalvelus laske-
taan Yhdysvalloissa eliikkee-
seen oikeuttavaksi ajaksi.

Vakuutusmaksuprosentti on
4.85 sek?i vakuutetuille ettii
tyrinantajille. Yrittiijiit mak-
savat 7% tuloistaan omaa
eldketurvaansa varten. Kuten
edelll on jo todettu, vakuu-
tusmaksua ei peritii koko an-
siotulosta vaan ainoastaan
tiettyyn palkkaindeksiin sidot-
tuun yliirajaan asti, joka on
sama kuin korkein el2ikkeen
perusteena kiiytettiivii palkka.
Monilla tahoilla pidetiiiin va-
kuutusmaksun perusteena
olevan tulon yliirajaa liian al-
haisena olkoonkin, ettii 80-
82 fo kaikista palkkatuloistajlil sen alapuolelle. Arvoste-
lijat toteavat lisliksi, ettd on
olemassa paljon ihmisiii, jot-
ka eiviit tulojensa pienuuden
tiihden joudu maksamaan
lainkaan liittovaltion tulove-
roa mutta kyll?i huomattavan

- tuloihin verrattuna - suur-
ta sosiaaliturvamaksua.

Rahoitukseen kohdistunut
arvostelu on voimistunut, kos-
ka Yhdysvaltain el[kej?irjes-
telmd on tiillii hetkell2i talou-
dellisissa vaikeuksissa. Jo vuo-
desta 1970 llihtien vakuutus-
maksutulot ovat olleet pie-
nemmdt kuin eliikemenot. En-
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si vuonna on odotettavissa
useiden miljardien dollarien
vajaus. Vuoteen 1972 saakka
vakuutusmaksurahastojen va-
rat vielii ylittiviit vuosittaiset
el[kemenot, mutta eivlt endi
sen jilkeen. Eriiiss?i lehtiartik-
keleissa on jopa viiitetty elii-
kejiirjestelmiin olevan kon-
kurssin partaalla. Ministericin
virramiehet myontiivtit, ettii
lyhyellii tiihtiiimellii tarkastel-
tuna edessd on paljon ongel-
mia, joita ei ole aikaisemmin
esiintynyt koko amerikkalai-
sen sosiaaliturvan historiassa.
Syynii tilanteeseen ovat inflaa-
tio ja tyottcimyys. Inflaatio
etuuksien indeksisidonnaisuu-
desta johtuen nostaa menojaja noin 7 to:n tycitttimyys
puolestaan viihentiiii vakuu-
tusmaksutuloja. Pitemmiillii
t[htiiimell?i tarkasteltuna on-
gelmat ovat ratkaistavissa.
Missii?in tapauksessa kyse ei
ole siitii, etteikri eliikkeitii
pystyttiiisi maksamaan ajal-
laan.

Taloudellisten ongelmien
ratkaisuksi on esitetty toisaal-
ta vakuutusmaksutulojen li-
siiiimist[ nostamalla vakuu-
tusmaksujen perusteena ole-
van tulon yliirajaa ja toisaalta
ennen kaikkea liittovaltion
nykyistl suurempaa osallistu-
mista rahoitukseen. Viimeksi
mainittua on vaadittu mm.
kongressin piirissii. President-
ti Ford on toistaiseksi torju-
nut liittovaltion varojen kiiy-
ton, koska hallituksella on jo
nyt vaikeuksia budjettinsa ta-
sapainottamisessa. Yksityisen
eliikesektorin vditetdln vas-
tustavan vakuutusmaksupe-
rusteen nostamista, koska se
vaikeuttaisi tycinantajien mah-
dollisuuksia rahoittaa vapaa-
muotoisia tytiel2ikkeitii.

UUSI V;HIMMAIS-
TOIMEENTULO-
IiRIESTELMA
Vuoden 1974 alussa suoritet-
tiin Yhdysvaltain vbhimmiiis-
toimeentuloturvassa varsin
huomattava uudistus. Tiill<iin
sosiaaliturvalakia tdydennet-
tiin ns. Iis?itu rvajiirjestelmiill2i,
jolla k,.^vattiin liittovaltion
aikaisemmat avustukset osa-
valtioille niiden vanhuksille,
tycikyvyttcimille ja sokeille
henkilciil le maksamista erityis-
avustuksista. Tiimii uusi jlr-
jestelmii on kopio brittil2iises-
tii jiirjestelmiistii, joka kuiten-
kin eroaa amerikkalaisesta
siinii, ettii etuuksiin ovat oi-
keutettuja kaikki kansalaiset,
joiden tulot jiiiiviit kansallisen
minimin alapuolelle. Brittilfli-
nen jiirjestelmi korvaa koko-
naan perinteisen huoltoavun
mitii amerikkalainen jiirjestel-
mti ei tee. Amerikkalaisessa
jiirjestelmiissd etuuksiin ovat
oikeutettuja vain vanhuus- ja
tycikyvytt<imyysel?ikkeell2i ole-
vat sekd sokeat henkikit.

Jokainen osavaltio piiitt?iii
itseniiisesti mikii on se tulo-
taso, joka osavaltiossa tarvi-
taan minimitoimeentuloon.
Liittovaltion vlhimmiiistoi-
meentuloj?irjestelmiissi tiiksi
rajaksi on asetettu yksin?iisel-
l[ henkilcillti $ 130 (n. 455 mk)
ja avioparilla $ 195 (n. 685
mk) kuukaudessa. Jos osaval-
tion taso on niiitii korkeam-
malla, ei sen tarvitse kuulua
liittovaltion j[rjestelmiiiin,
mutta tiillciin osavaltio joutuu
itse vastaamaan oman jiirjes-
telmSnsd hallintokustannuk-
sista.

Maksettavat etuudet oYat
luonnollisesti tuloista riippu-
via. Tuloharkinnassa ei kui-
tenkaan oteta huomioon kaik-
kia tuloja. Eliikkeestii ei las-

keta mukaan $ 20 (n. 70 mk)
eikii ansiotuloista $ 65 (n. 230
mk) kuukaudessa. Tulohar-
kintaan ei my<iskiiiin lasketa
mukaan omaa asuntoa, autoa,
huonekaluja eikl taloustava-
roita samoin kuin ei mycis-
kiiiin pienehkoii henkivakuu-
tusta. Kun muut varat ylitte-
v[t yksiniiisell5 henkiltillii
$ I 500 (n. 5 250 mk) ja avio-
parilla $ 2250 (n. 7 875 mk),
ei etuutta viihimmiiistoimeen-
tulojiirjestelmiistii eniiii mak-
seta lainkaan.

Viimeisten tilastotietojen
mukaan test[ jiirjestelmiistii
maksettiin etuuksia 2,5 mil-
joonalle eliikeiiin tiiyttiineelle,
l,'7 miljoonalle ty<ikyvytt6-
miille ja 76 000 sokealle. Niiin
ollen joka kahdeksas el?ikeiln
tiiyttiinyt ja liihes joka toinen
ty<ikyvyttin kuului jiirjestel-
miin edunsaajiin.

VAPAAEHTOISET
TYdELAKE-
IARIESTELMiT
Vapaaehtoisten tyciel2ikejiir-
jestelmien piiriin kuuluu liihes
puolet yksityisen sektorin pal-
kansaajista. Liittovaltion vir-
.kamiehillii on myos vastaa'
vanlainen tyoeleketurva. Yk-
sityisellii sektorilla jiirjestel-
met ovat hyvin kirjavia. Noin
puolet kaikista vakuutetuista
on jiirjestelmissii, jotka on pe-
rustettu tycinantajien yksiPuo-
lisella piiiitciksellii. Loput kuu-
luvat jiirjestelmiin, joiden pe-
rustamisesta ammattiliitot ja
tycinantajat ovat sopineet kes-
keniiiin. Noin kolmasosa (5
miljoonaa) viimeksi mainittu-
jen piiriin kuuluvista palkan-
saajista on j[rjestelmissii, jot-
ka toimivat teollisuusalaperi-
aatteella; toisin sanoen, sa-
massa jdrjestelmissii on mu-
kana useita eri tycinantajia ja
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yrityksie.
El2ikkeensaajia on tiill?i het-

kell2i yhteensd noin 5 miljoo-
nAA. Viime vuosina heidiin
mdirdnsd on nopeasti nous-
sut, mutta kuluvalla vuosi-
kymmenellikii?in ei niiden
henkikiiden lukumiiiirii, jotka
saavat sekii yleistti vanhuus-
eliikettii etfii tycinantajakoh-
taista tyoelakettii, tule ylitte-
m[iin 30 /o kaikista vanhuus-
eliikkeensaajista.

Viime vuonna astui voi-
maan uusi vapaamuotoisia
tyoellkejiirjestelmiii siiiitelevii
laki. Tiimii laki ei edelleen-
kdiin tee ty<ieHkejiirjestelmiii
pakolliseksi. Jos tytinantaja
kuitenkin piiiittili jiirjestiiii
tyciellketurvan ty<intekijdil-
leen tai pitiiii voimassa enti-
sen, on sen fdytettdv?i tietyt
elIketurvan siiilymistii, rahas-
tointia, ulottuvuutta ja valvon-
taa koskevat viihimmiiisvaati-
mukset, jotta ne verotukselli-
set edut - vakuutusmaksujen
vihennyskelpoisuus ja sijoi-
tusten tuoton verovapaus -jotka tycieliiketurvan jiirjestii-
misestd on perinteisesti saatu
Yhdysvalloissa, siiilyisiviit
mycis uuden lain aikana. Ko-
konaan uutta laissa on erdf,n-
lainen "eldketakuuvakuutus",
j olla tyontekijtiiden eliike-edu(
turvataan tycinantajan men-
ness6 konkurssiin tai lopet-
taessa yrityksensi.

Itseniiisillii yrittiijillii on
mahdollisuus jiirjestiiii oma
vapaaehtoinen tycieliiketur-
vansa. He voivat verovapaasti
siirtiiii vuosittain eldkevakuu-
tustaan varten joko 15 7o tu-
loistaan tai enint66n $ 7 500
(n. 26250 mk). Vuoden 1975
alusta liihtien ovat ne palkan-
saajat, jotka eiviit kuulu mi-
hinkiiiin vapaaehtoiseen tyo-
eliikejiirjestelmiitin, voineet

samoin siirtiil joko 15 lo tu-
loistaan tai enintf,[n $ 1 500
(n. 5 250 mk) vuodessa omal-
le henkilokohtaiselle eliiketi-
lilleen. Tilille kertyvat varat
sijoitetaan joko pankin kautta
yksityisille rahamarkkinoille
tai niillii voidaan ostaa liitto-
valtion liikkeelle laskemia
eliikeobligaatioita.

MUU SOSIAALITURVA
Eliikevakuutus on Yhdysval-
loissa sikiili yhteniiinen, ettii
sitd sovelletaan samanlaisena
pakollisen eldketurvan osalta
koko Iiittovaltion alueella.
Samaa ei voida sanoa muista
sosiaaliturvan aloista. Sai-
rausvakuutusjiirjestelm[ on
kiiytossii vain kuudessa Yh-
dysvaltain 50 osavaltiosta.
Erityisen Medicare-jiirjestel-
miin puitteissa tasataan sai-
raalahoitoa koko liittovaltion
alueella, mutta tdmi jtirjestel-
md koskee vain 65 vuotta
tayttaneita j a tycikyvyttomyys-
eliikkeellii olevia. Pienituloiset
henkil<it voivat saada avustus-
ta sairastamiskustannuksiinsa
erityisjarjestelmistii, joita on
tiillii hetkellii liihes kaikissa
osavaltioissa.

Tapaturmavakuutus kattaa
periaatteessa koko palkansaa-
javiiestcin. Edut vaihtelevat
osavaltiosta toiseen samoin
kuin hallinto. Kuudessa osa-
valtiossa hallinto on uskottu
osavaltion hoidettavaksi. Yh-
teensd 12 osavaltiossa hallin-
to on jaettu osavaltion ja yk-
sityisten vakuutusyhtioiden
kesken tai se on jetefiy ty6n-
antajan vastuulle samaan ta-
paan kuin meill2i Suomessa
valtion ollessa tyonantajana.
Lopuissa 32 osavaltiossa tapa-
turmavakuutuksen hallinto
on yksityisillii vakuutusyhticiil-
Iti tai tyonantajan omalla vas-
tuulla ilman vakuutusta.

Tycittrimyysvakuutus kattaa
palkansaajat maataloustycin-
tekijriitii ja tilapiiistl tyotii te-
kevi?i lukuunottamatta. Va-
kuutus on organisoitu osaval-
tioittain erillisiksi jiirjestel-
miksi kuitenkin niin, ettii pe-
rustana on sama liittovaltion
puitelaki. Liittovaltion virka-
miehillii, rautateiden palveluk-
sessa olevilla ja sotapalveluk-
sesta vapautuneilla veteraa-
neilla on omat erityisjiirjestel-
minsd.

Perhekustannusten tasausta
lapsilisien muodossa ei ole
lainkaan. Vdhdvaraiset per-
heet voivat kuitenkin saada
perheavustusta sosiaalivakuu-
tusjiirjestelmien kautta. Niimii
avustukset rahoitetaan osa-
valtioiden varoista liittoval-
tion tuella.

t7



Engllsh summaries

ls pensioner cooperation coming?
(Editorial l)
There are at least seven national
pensioner organisations in Fin-
land. Their names are usually
linked with a political party, al-
though membership in the pen-
sioner organisation does not al-
ways mean or require member-
ship in the party. Taken together,
the pensioner organisations cover
pretty well the whole political
spectrum.

The multiplicity of pensioner
organisations is thus both an ad-
vantage and a disadvantage. lt
provides those pensioners who
support a certain view of life with
their own channel, but there is
no expression of the common
wants of pensioners.

All the more gratifying for this
reason was the proof of ability
to cooperate shown by four big
pensioner organisations in a joint
festival meeting in the Urho Kek-
konen Hall of the new Helsinki
lnternational Fair Centre in Pasila.
Cooperation of this kind may at-
tract to pensioner activity also the
non-party, reserved pensioners
who are frightened of being given
a political label. lt is reaching
these quiet pensioners that is the
common problem of politicians
and organisers.
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Reform after reform
(Editorial ll)
We had hardly announced the
new equalisation increase in em-
ployment pensions when another
issue became news for em-
ployees and other interested
members of the public. This is
the report of the Pension lndex
Committee. lt was completed in
October and proposals for the
necessary legal amendments are
already taking shape.

The timetable for the planning
and implementation of the equali-
sation increase is tight, as re-
ported elsewhere in this issue. lt
seems that the pension index re-
form is also to be introduced
very urgently. lt is still uncertain,
however, whether the index re-
form can be introduced as
planned.

It will obviously be some time
before a distinct idea can be pre-
sented to the public about the
combined effect of these two re-
forms. Both the preliminary eva-
luation and the detailed planning
together with the subsequent
calculations will inevitably require
time. Patience all round is called
for.

How the equalisation increase
was implemented in practice
(article on p. 4)
Amendments to the employment
pension acts which raised the
quantitative pension level took
effect on July 1, 1975. The article
discusses the practical work in-

volved in the equalisation increase
and how it was managed in the
different task areas and within
the time available at the differ-
ent institutions of the employment
pension system. The article was
written by Jouko Sirkesalo, de-
puty managing director of the
Central Pension Security lnstitute.

Employment pension
funds merge
(article on p. 10)
Four national employment pen-
sion funds are to be merged at
thri turn of the year into a single
establishment. These funds are
responsible for insurance activity
under the Temporary Employees'
Pension Act (LEL). The four pen-
sion funds have each managed
o1e of four branches of work
covered by the law: building,
agriculture, dock work and forest
work.

Pauli Toivonen, information
chief of the Construction Work-
ers' Pension Fund, deals in this
article with the reasons that make
it purposeful to combine the act-
ivity of the funds and with the
changes that the merger will
cause in their organisation.

Review of the rulings
of the lnsurance Court
(on p. 7)
contains statistical material on
cases handled by the lnsurance
Court in 1974. The lnsurance

Court is the supreme instance of
appeal in the employment pen-
sion system. Appeals can be ta-
ken to the lnsurance Court after
an appeal to the Pensions Board
has failed, if the appellant is ,dis-
satisfied with the ruling of the
Pensions Board.

The lnsurance Court dealt with
over 700 employment pension
cases in 1974.

Rulings of the lnsurance Court
(article on p. 8)
contains two selected case
examples of rulings of principle
by the lnsurance Court in recent
times on the application of the
employment pension laws. The
rulings and the lines of interpre-
tation adopted are examined in
this article by Pentti Koivistoi-
nen, assistant departmental chief
of the Legal Department of the
Central Pension SecuritY lnsti-
tute.

Pension protection
in foreign countries
is discussed in two articles..The
one on p. 13 is a short review of
the new pension system in
Britain. ln the article that begins
on p. 14 Jouko Janhunen, sPecial
researcher of the Central Pension
Security lnstitute, describes the
pension insurance system of the
USA from data and observations
collected by him during his triP
there earlier in 1975. The rePort
on Britain was also written bY
Jouko Janhunen.
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Luottovakuutus voisi olla
omakin laitoksensa

Osastopiiiillikkii Antti Melkas istuu vii-
meisi2i viikkoja virkahuoneessaan. Huone on
ehtinyt vaihtua moneen kertaan ja tehtiivlt
ovat kasvaneet niiden runsaiden kolmentoista
vuoden aikana, jotka Antti Melkas on hoi-
tanut El[keturvakeskuksen luottovakuutusta.

Avustuskassojen yhdistyksen silloinen toi-
minnanjohtaja, fil.kand. Antti Melkas tuli
hahmoutumassa olevan tycieliikejiirjestelmdn
kuvioihin mukaan perustettaessa tyciryhmiiii,
jonka tyriksi tuli luottovakuutuksen peri-
aatepohjan ja menetelmien luominen.

- Luottovakuutus on kansainviilisissiikin
puitteissa harvinainen jiirjestelmti. Mistii saa-
tiin malli ja aihe, kun sitii ryhdyttiin luo-
maan?

- Aihe saatiin ensin, mallia ei oikeastaan
ollutkaan. Yhtenii liihtokohtana oli ellkesiiii-
tiriiden tilanne. Jos tyrinantaja meni kon-
kurssiin, sen perustama eliikesiiltio oli tyh-
jtin piiiillii. Siihenastiset Iuottovakuutukset
olivat muodoltaan sellaisia, ettd vakuutus-
laitos peri tiiyden vastavakuuden, joten sopi
kysyii, olivatko ne vakuutuksia lainkaan.
Eliiketurvakeskuksen luottovakuutukseen si-
siiltyy myris vakuutuksen antajan riski. Vuot-
ta aikaisemmin oli Ruotsissa toteutettu luot-
tovakuutusjdrjestelmii, jossa vakuutuksen an-
taja suojattiin siten, ettd se saattaa valikoida
asiakkaansa. Timii jiirjestelmii johtaa siihen,
ettd luottovakuutusasiakkaiksi tulevat vaka-
varaiset yritykset eiviitkii ne, joiden kyky
maksaa eliikkeitii on eniten vaarassa. Suo-
messa oikeus saada luottovakuutus eldkera-
hojen turvaksi tehtiin automaattiseksi. Va-
hinkojen torjumiseksi tai sldnncistelemiseksi
luotiin tariffisysteemi: vakavarainen yritys
maksaa vakuutuksestaan alempaa vakuutus-
maksuir kuin runsaasti velkaantuneet. Vuon-
na 1968 luottovakuutus sai oikeuden vaatia
vastavakuutta. Nyt on noin kuusikymmentd
prosenttia luottovakuutuskannasta katettu
vastavakuuksilla. Olemme siis kulkeneet
omatekoista keskitien linjaa, jossa on pyritty
kummankin osapuolen kannalta kohtuulli-
seen jiirjestelyyn.

- Tuntuuko luottovakuutus tdllaisenaan
tiiytttivtin tehdvansa niin kuin aikoinaan
ajateltiin?

- Ei mitiiiin suuria yll2ityksiii ole sattu-
nut. Eliikesiiiiti<iidenkin vakuutusturva on
nyt varmalla pohjalla. Mycis vakuutusyhticii-
den asiakkaat voivat kiiyttiiii luottovakuu-
tusta, jos vakuutusyhtiriiden edellyttamiste
vakuuksista on puutetta. Vuodessa meitii
koskettaa keskimiiiirin kaksikymmentl kon-
kurssia. Se pysyy sen riskin rajoissa, joka
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tiille jiirjestelmdlle alunalkaen ajateltiin.

- Onko systeemissd puutteita? Mihin
suuntaan sitii pitaisi kehit6a?

- Yleinen vakuutusehtojen tarkistus on
meneillddn, perusteiden tarkistus on tulossa.
Vakuutuskorvauksen saanti r>n tehty kor-
vauksen saajalle helpommaksi ja ennen kaik-
kea nopeammaksi kuin ennen. Ennen piti
korvauksen saajan ensin itse kaikin keinoin
yrittaii saada luottovakuutettu miiiirii peri-
tyksi ennen korvauksen saamista, nyt riittaa
konkurssiin asettaminen tai kokonaan erddn-
tyneen luottovakuutetun mddrdn takaisin
maksamiscn viivdstyminen yli kaksi kuukaut-
ta. Eldkcturvakeskus siis ottaa omaksi huo-
lekseen konkursseista ja ulosotoista aiheutu-
vat toimenpiteet.

Laskentaperusteissa ja itse tekniikassa on
parantamisen mahdollisuuksia. Mutta perus-
periaate, yrityksen velkaisuusaste, niiyttiiii
edelleen tarkoituksenmukaiselta vakuutus-
maksun perusteelta. Sddnncisti voidaan teh-
de poikkeuksia toimialakohtaiscsti, mutta
pddperiaatteena sziilyy se, cttd vakuutusmak-
su nousee velkaisuuden kasvaessa.

- Joskus on esitetty ajatus, etta luotto-
vakuutuslaitoksen tulisi olla aivan erillinen
laitos. Tuntuisiko se tarkoituksenmukaiselta?

- Sik?ili se olisi tarkoituksenmukainen
ratkaisu, ettd luottovakuutuksella on oltava
vakuutusvastuun kantamista varten varalli-
suutta, mutta Eldketurvakcskuksen muun
toiminnan rahoitus ei varallisuutta edellytii.
SiiA, ettii luottovakuutusosasto perustettaes-
sa sijoitcttiin Eldketurvakeskuksen .yhteytcen,
oli alkuvaiheessa hytrtyd sekd luottovakuu-
tukscllc ettii Eliiketun'akeskuksen muulle toi-
minnalle. Mutta nyt niikisin erillisyydessii
positiivisia puolia.

- Veteraanin lAhtOajatukset, terveiset
Eldketu rvakeskuksen viielle?

P ro k kol a t ul evai suudenniikdalojen edessti.

-Luottovakuutus oli mielenkiintoinen
tehtiivii. Tunnen sen tavallaan ' lapsekseni.
Siinii on ollut oma jiinnityksensd, seurata,
miten minkin yrityksen kay ja mite luotto-
vakuutuksen saralla tulee vastaan. ElSketur-
vakeskus on ollut miellyttiivii ty6ympiiristo.
Kaikki tyotoverit ovat jdttdneet mycinteisen
mielikuvan. Kiitollisuuteni yhteistyostd ulot-
tuu oman osaston ulkopuolellekin. Toivotan
menestystd kaikille - erityisesti Esko Prok-
kolalle, joka jatkaa tyotiini.
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Tietokone jouduttaa
elcikehakemusten
krisittelyci
Osa tytieliikehakemuksista, muun muassa
kaikki pankkien ja postin kautta vireille tul-
leet, saapuu kiisittelyyn Eltiketurvakeskuksen
kautta. Tete kautta tulee vuosittain noin puo-
let kaikista tyrieliikehakemuksista.

Eliiketurvakeskuksessa joudutaan eriiiden
muiden toimenpiteiden ohella etsim66n se
eliikelaitos, jolle hakemuksen kiisittely ja el?i-
kepii[tciksen tekeminen varsinaisesti kuuluu.
T[ssii yhteydessd on suoritettu mycis muita
hakemukseen liittyviii alkukiisittelyvaiheita,
nimenomaan hakemuksen asiatietojen ja
asianmukaisen tiiytcin tarkistusta.

Osa tarkistuksista on sen luonteista, ettti
ne on edelleenkin hoidettava kiisitycinii. Ensi
vuoden vaihteessa kuitenkin tiitl alkukiisit-
telyd rationalisoidaan merkittiiviisti siirtiimiil-
lii eliikelaitoksen valinta tietokoneella tapah-
tuvaksi. Tiillcjin keskuslaitoksessa tapahtuvat
alkukiisittelyvaiheet yksinkertaistuvat ja ha-
kemukset voidaan lahettee nopeammin suo-
raan asianomaiselle eliikelaitokselle, joka
suorittaa loput tarkistukset.

Tietokoneella suoritettava eliikelaitoksen
valinta ja siihen liittyvti alkuktisittelyvaihei-
den yksinkertaistaminen tulee osaltaan jou-
duttamaan merkittiiviisti hakemusten kiisit-
tely2i ja siten supistamaan tycieldkehakemus-
ten kokonaiskiisittelyaikoja.
UUSIA YLEISKIRJEITA
N:o 14 18.6. 1975 Asia: Eliikelaitosten

vastuunjakoa koskeva sosiaali- ja
terveysministericin piiiitcis.

N:o 15 23.6.19'15 Asia: Eliiketurvakes-
kuksesta saatavat piiiitdslomakkeet.

N:o 16 30.6. 1976 Asia: Kansaneldkkeenja perhe-eldkkeen yhteensovitus
l. 7. 1975 lukien.

N:o 17 3.9.1975 Asia: TEL 15 $:n mu-
kaisen hyvikkeen ja YEL 12 $:n
mukaisen korotuksen mddrddminen
eliikejiirjestelyn viivdstyessd.

N:o l8 7. 10. 1975 Asia: Eliikelautakun-
nan pyytiimdt lausunnot eliikelai-
toksilta.

N:o 19 20. 10. 1975 Asia: Muutos vas-
tuunjakoperusteisiin ja vastuunja-
kokertoimet vuodelle 1974.
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PERHE-ELIKKEET

Eliikkeen my6ntaja Elekk.
lukumddrd

Keski-
maerai-

nen eltike
mk/kk

Eliikkeehsaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-el6kelaitokset

El6kevakuutusyhti6t l7 763 364 16 408 8 472 24880
El6kekassat I 468 395 r 301 713 2014
Elakesaati6t 5 699 386 5 359 r 938 7 297

TEL-eliikelaitokset yhteensa 24 930 371 23 068 1l r23 34 191

YEL-eliikelaitokset 3 120 323 2932 1 943 4 875
MYEL-el6kelaitos 6 889 94 6305 4835 il r40
LEL-elSkelaitokset 13680 166 12 858 7 382 20240

48 619 271 45 163 7 446

Edellisiin keskimeeriin siseltymatt6mien TEL-Iisdetujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukumdiirti oli 1 318
ja keskimtiiirii 625 mk/kk. TatA perhe-eleketta sai 1 293 lesketi ja 772 lasla. YEL-lisdetujen mukaisten
perhe-eliikkeiden lukumidrii oli 4.

TYdTTdMYYSELAKKEET

TEL-el6kelaitokset
ElSkeva kuutusyhti6t 92 363 209455 400 247
Eldkekassat 4 1t 15 397 209 259
Elakesaati6t 2 't6 t8 r51 271 258

TEL-eliikelaitokset yhteensii 98 390 488 395 211 248
YEL-eliikelaitokset t8 15 33 357 253 310
MYEL-eldkelaitos 122 40 162 189 93 165
LEL-eldke laitokset 339 r99 538 196 'I 01 161

Kaikki ty6elakelaitokset 577 644 1 221 233 171 200

OSAELiKKEET

Eltikkeen my6ntajA
Eliikkeensaa Kes kimtitiriiine n ldke m

Miehet Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elSkelaitokset

Elii kevaku utusyhti ot 324 399
51

723
75

539 243 376
24Eltikekassat

El"k""e"t.t
r!!-et9 !sla tqkset yhteensti

479
531

279 343
42

50b
18 60

asa
290 458

468 534

Lel-etar,,eraiior.Gt

379
YEL-eldkelaitokset 731 266 997 434 401
MYEL-eliikelaitos 3482 2787 6 269 179 90 139

268 10 278 294 186 290
Kaikki tyoelakel aitokset !971 3 531 8 402 2s2 128 200

ElSkkeen myontaja
Keski-Elakk. maarai-

lukumtiiird nen eliike
mk/kk

Eliikkeen my6ntaja Etekk.
lukumiidrd

NESKi.
md6rdi-

nen eliike
mk/kk

TEL-eldke la ito kset
El6keva ku utusyhti 6t

YEL-eltikelaitokset 21 630
402 MYEL-eldkelaitos 96 589.i qatLEL-el6kelaitokset

465
123 164

Eldkekassat
Elakesaatiot

12 t08
30 314

421
512
izs

r lB
228

TEL-eliikelaitokset yhteensii 165586

24

Kaikki ty6glti!elaitokset 360 272 302

Kaikki tydeliikelaitokset

Lisdksi edellisistii sai TEL-Iiseelakettii 60 eltikkeensaajaa sekd YEL-Iisiielakette 3 osaeltikkeensaajaa.

VANHUUS-, TYdKYVYTTdMYYS-, TYdTTdMYYS- 1A PERHE.ELAKKEET



Tietoja tydeldkkeensaaitsta 30. 06. 1975

Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL-
my6ntemien 30. 06. 1975 voimassa olevien eliikkeiden lukumSartit ja elakkeiden
van taulukon mukaiset.

VANHUUSELAKKEET

ja LEL-el6kelaitosten
keskimiidrit seuraa-

Eliikkeens Keskimea16inen ruseltike mk/kk
Eliikkeen my6nteja Miehet et Yhteensii Miehet Naiset Yhteens6
TEL-elekelaitokset

Eldkeva ku utusyhti6t
Eliikekassat

25 533 32825 58 358 580 268 405
2 0s3 4 482 6 535 690 279 408

Eliikesiiiitiot
TEL-el6kelaitokset yhteensa 36 215 43 253 79 468

I 629 s 946 14 575 684 304 529
61 1 274 428

YEL-eliikelaitokset 6 t08 3924 10 032 590 428 527

MYEL-elakelaitos 21 297 22 179 43 476 141 76 108

LEL-eldkelaitokset 23892 4002 27 894 218 122 2U
Kaikki tyoeliikelaitokset 87 512 73 358 160 870 388 214 309

Lisiiksi edellisiste sai TEL-IisdeliiketE 287O vanhuuselaikkeensaajaa keskimaarin 819 mk/kk, YEL-Iisii-
elaketta 33 vanhuuseldkkeensaajaa sekii MYEL-Iisaelaketta 2 vanhuusel6kkeensaajaa.

TYdKYVYTTdMYYSELAKKEET ( sistiltdti osaelAkkeet)

Elakkeensaajia Keskimtiiirtiinen peruseltike mk/kk
Eltikkeen myontaje Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteens6
TEL-eldkelaitokset

EIA

Elakekassat
554 2603/. 46 588 597 269 414

r 596 2 494 4 0s0 682 304 451

Eliikestititiot 6 201 3821 10022 684 355 559
TEL-eliikelaitokset 28 351 32 349 60 700 621 282 440
YEL-el6kelaitokset 5 601 2844 I 445--46cf,2 s03 326 443
MYEL-eliikelaitos 21 768 24 294
LE L-e lti kela itokset 29 539 4 816 34 355 295 r35 272

Kaikki tyoeltikelaitokset 85 259 64 303 149 562 389 197

Listiksi edellisistA sai TEL-IisiieliiketrA 1 746 ty6kyvyttomyyselSkkeensaajaa keskimtiiirin 628 mk/kk sekti
YEL-l isiielii kettii 27 ty6kyvytt6myyseltikkeensaa jaa.

V ANHUUS-, TYdKYVYTTdMYYS- 1 A TYdTTdMYY SELAKKEET

186 81 131

Eldkkeen mydntaja
Eliikkeen

Miehet Naiset a Miehet Naiset
a Keskimd6rdinen lake mk/kk

TEL-el6kelaitokset
E ldkevakuutusyhti6t 46 1 79 59 222 1 05 401 587 268 408

3653 6987 10640 686 288 425Eliikekassat
f trit estialtiot 14832 I 783 24615 684 324 541

TEL-eldkelaitokset yhteensd 64664 75992 140656 615 277
YEL-eliikelaitokset 11727
MYEl-eliikelaitos 43 187

6782 18 510
46 51 3 89 700

385 488548
t 64- 79 120

LEL-elti ke la itokset 9 017 62787 260 128 241
tlcl!:lrfvo eliikelaitokset I 73 348 1 38 305 31 1 653 388 26 307

25
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Tilostot ietoja tyt)eltikelaitosten TE L- ja LEL-toiminnasta vuonna 1974
I TEL-LEL-PilR| 31. 12. 1974 Vakuutus-

yhti6t
Eliike-
seeti6t

Eliike-
kassat

Ty6el
kas

Itike-
rsat Yhteensti

1 . E16kela itosten luku
2. Ty6nantajien luku
3. Henkil6iden luku
4. Palkkasumma milj. mk/v.

II MAKSUTULO
1. Maksutulo'-) milj. mk

1a. Peruselaketurva
1b. LisdelSketurva

III MAKSETUT ELAKKEET
1. Maksetut elakkeet 'l 000 mk

I a. Vanhuuseliikkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseliikkeet
1c. Tyott6myyselakkeet
1d. Perhe-eltikkeet
1e. Rekiste16idyt liseelakkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eliikkeiden lukumtidrd
1a. Vanhuuselakkeet
I b. TydkyvyttdmyyselSkkeet
'I c. Tyott6myyseltikkeet
1d. Perhe-eldkkeet

2. Eliikkeet 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuseltikkeet
2b. Ty6kyvytt6myyseliikkeet
2c. TyOtt6myyseltikkeet
2d. Perhe-elSkkeet

utausavustusten lukumddrd
utausavustukset 1 000 mk

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN
ELAKEKANTA 3I. 12. 1974

l. Eliikkeiden lukumddrii
1a. Vanhuuseliikkeet
'l b. Ty6kyvytt6myyselekkeet
'I c. Tyott6myyseldkkeet
'l d. Perhe-eldkkeet

2. Eldkekanta 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Ty6kyvyttdmyyseltikkeet
2c. Tyott6myysel6kkeet
2d. Perhe-eldkkeet

VI VASTUUVELKA 3I. 12.1974
1. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk

1a. Peruseliiketurva
1b. Listieldketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
3. Vastuuvajaus milj. mk

977.2
977.2

1 024.5
1 024.5

1 235.4
1 119.2

116.2

8
68 010

826 700
16 229

't t8
184

171 900
4 t61

250.1
250. r

'149 501
69 546
56 185

56
'19 651
4 063

5 221
2 118
2289

6
808

29 06r
11 711
13 741

16
3 593

13
2 761

89 500
1 674

rM.0
104.0

2 275
887

1 125
6

257

10999
4 851
4 921

22
1 205

4

't90 000')
3 836

306.9
306.9

143

25 900

1 896.4
1 780.2

116.2

5 480.0
4 992.4

487.6
'I 776.5

40.2

3. Ha
4. Ha

51 1 l3l
211 692
205 069

971
59 444
33 955

23 370
I 515

10879
178

2 798
104 719
41 798

50 800
445

'I 1 676

43
247

48 200
24 127
18 746

34
5 150

143

1 79 002
sl 682

105 141
887

21 268
24

r4 350
5 079
6 652

260
2 359

32 138
9 805

1B 302
378

3 653

75617
27 014
34 841

560
13202

1 70 186
54 348
93210

891
21 737

887 834
357 M7
385 141

1 948
105513
38 185

45 216
17599
20 945

450
6 222

176917
68 165
87 764

861
20 127

43
247

233 799
102 272
93 975

1 016
36 s36

873 324
396 796
358 553

2 060
1 15 915

117 852
55 OBB
45 655

425
16 684

s03 698
240 104
195013

1 080
67 501

300s0
2 517.4

487.6

1 775.9'. *)

1.1

28 826
13966
I 569

1B
5 273

11 5M
6 204
3 910

13
1 377

49 555
26 423
t7495

38
s 599

473.3
443.9
29.4

0.7

r 49 885
75 921
52 835

5'l
21 078

39.1

') LEL:n alaisten tydntekij6iden arvioitu lukumd6rii vuoden ,l974 lopussa.
"*) Maksutuloon ei sisally alkaisempien vapaaehtoisten eldkejiirjestelyjen varoista lakisaateisten elak-

keiden osalle suoritettuja siirtoja (60.3 milj. mk). Myoskaan ei maksutuloon sisiilly ty6ttomyyskas-
sojen keskuskassan TEL l2a $:n perusteella vuodelta 1973 suorittamaa vakuutuimaksuj tt.g
milj. mk, joka vuonna 1974 hyvitettiin tydeltikelaitoksille.

"') Edellisen vuoden korvausvastuu vakuutusyhti6illa oli 168.1 milj. mk. Huomattava kasvu johtuu kor-
vausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun m6drittelyn muuttamisesta.
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Tilastottetoja tyAekikelattosten YEL- ja MYEL-toiminnasta
sekd koko laktsddteisestd toiminnasta vuonna 1974

I PflRl 3r. 12. 1974

Yrittajien eldkelakien mukainen toiminta
Vaatalous-Vakuutus- Elaike-

vhtiot kassat Y.rittajien
taKetartos

Yhteensii

TEL:n, LEL:n,
YEL:n ja
MYEL:N

mukainen
toiminta
yhteensti

1. Eliikelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tydtulot/palkat milj. mk/v

11 MAKSUTULO
1. Maksutulo milj. mk

1a. Peruseldketurva
1b. Lisiieldketurva

III MAKSETUT ELAKKEET
1. Maksetut eltikkeet 1 000 mk

1a. Vanhuuseltikkeet
1 b. TyOkyvytt6myyseliikkeot
lc. Ty6tt6myyseltikkeet
1d. Perhe-eliikkeet
1e. Bekiste16idyt lis6eldkkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

l. Eldkkeiden lukum6drii
1a. Vanhuuseliikkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseliikkeet
1c. Ty6tt6myyseldkkeet
'l d. Perhe-eldkkeet

2. Eliikkeet 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. TyokyvyttOmyyseliikkeet
2c. Tyottomyyseldkkeet
2d. Perhe-el6kkeet

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN
ELAKEKANTA 31. 12, 1974

l. Eliikkeiden lukumd6rd
1a. Vanhuuseliikkeet
1b. Tyokyvytt6myyselakkeet
lc. Ty6ttdmyyseldkkeet
1d. Perhe-eltikkeet

2. ElSkekanta I 000 mk/v.
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Ty6kyvyttdmyyselAkkeet
2c. Ty6tt6myyseldkkeet
2d. Perhe-eliikkeet

8
92 000

1 437

96.9
94.4
25

88 965
40 706
39913

71
8115

160

s 332
2 123
2 466

20
723

23 928
10 737
10978

54
2 159

l9 898
8 914
8 159

29
2 796

92 547
47 270
36 291

76
B 910

5
2 800

57

I
314 800

1 559

14
409 600

3 053

144

28 sii

2 050.4
1 931 .7

1 '18.7

3.6,j 53.5.)
53.s

0.0

154.0
151 .5

2.5

2 163
1 157

837
1

168

1@ 016
37 046
65 990

290
5 674

t6

200 144
78 909

1 06 740
362

13957
176

1 087 978
435 956
491 881

2310
1 t9 470
38 361

140
60
67

13

41

750
407
302

28 490
I 687

17 025
129

1 649

35 627
10705
23 073

216
1 633

1 03 338
41 240
56 r00

277
5 721

68.2
68.1

0.1

33 962
11 870
19 558

149
2 385

60 305
21 849
34 3s3

270
3 833

r08 816
47 914
51 735

193
B 974

198 1 74
89 885
93 112

354
14 823

242.6
239.6

3.0

79 'l 78
29 469
40 503

599
B 607

237 222
90014

122 117
1 131

23 960

5 722.6
s 232.0

490.6

342 6't5
150 186
145 710

I 209
455l0

1 071 498
486 68r
451 665

2 414
1 30 738

452
229
167

1

55

BB 466
38 77r
43 409

163
6 123

2289
1 375

721
1

192

vr VASTUUVELKA 3r. 12.1974
1. Vakuutusmaksu milj. mk

1a. Peruseliiketurva
1b. Lisaeliiketurva

168.3
165.4

2.9

6.1
6.1

") Ei sisdlly valtion maksamaa osuutta eliikkeistd 46.6 milj. mk
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75
4 TYOnTATB

3 Syntyyko eliikeliiisten yh-
teistyci

3 Uudistus seuraa toistaan
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