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Esipuhe

ft uomi itsentisenI valtiona tiiyttee tiinti vuonna 80 vuoffa. Vuosi on myris
\ eliikej 6rj e stelmiin kannalta j uhlawo si monessa miele ssii. Kansaneldke-
L;7 je{estelm[ fiyfide 60 wotta, tydeltikejti{estelmii puolestaan 35 vuotta.

Suomen tyoelekeje{estelmiin rakentaja ja kehitteje, vakuutusalan monipuoli-
nen vaikuttaja, professori Teivo Pentikiiinen teyfiiianiinikdIn 80 vuotta, hein6-
kuun 26. piiiviinii. N[iden instituutioiden merkkipiiiviit ovat olleet tiimiin ki{an
kirj oittamisen ldht<ikohtana.

Ei ole ehkt aivan tavallista, ettii juhlinnan kohde osallistuu vastaavassa tilan-
teessa kirjan tuottamiseen yhteni ki{oittajana. Professori Pentikiiinen kuiten-
kin ystiiviillisesti lupautui kirjoittamaan artikkelin tihtin kirjaan. Tuloksena oli
laaja kirjoitus, joka on syntynyt professori Pentikiiisen monien muiden kiirei-
den ja aktiviteettien rinnalla. Kiitoksetprofessori Pentikiiiselle vaivanniiostiija
merkittdvdstd panoksesta tdmdn kirj an valmistumisen kannalta.

Useillakin mittareilla mitathrna eliikejt{estelm[ kuuluu sosiaaliturvan yti-
meen. Kuluvan vuosikymmenen alun talouden lamavuodet ovat osoittaneet,
ettd sosiaaliturva on mitoitettava talouden kantokyvyn asettamiin kehyksiin.
Pitke[e aikaviilillii on mahdotonta tarjota sellaisia etuuksia, joihin kansanta-
loudella ei ole varaa. Muutamat viime vuodet ovatkin merkinneet myris eliike-
turvan sopeuttamista taloudellisen kehityksen asettamien reunaehtojen mukai-
seksi. Muutokset ovat merkinneet tulevista eliike-etuuksista tinkimistii. Jiir-
jestelmii on kuitenkin niihin sopeutunut.

El?iketurvalle asetetut moninaiset vaatimukset merkitsevet site, ettii eliikejiir-
jestelml on viilttiimiiffi monimutkainen. Usein on todettu, etlli vain harvat
kansalaiset tuntevat eliikej ii{ estelmiiii. Eltiketurva ko skettaa kuitenkin useim-
pia ihmisiii viimeistddn ty<iuran jiilkeen. Ilmeisesti eltikejiirjestelm[n ominai-
suuksiin kuuluu, ettd useimmat kansalaiset kiinnostuvat elikkeistiiiin vasta
eliikeitin liihestyessii. Talouden lamavuodet ja ihmisten omatoimisuuden ko-
rostaminen ovat ilmeisesti kuitenkin vaikuttaneet siihen, ettti nykyisin ihmiset
ovat entistii kiinnostuneempia tulevasta eliiketurvastaan. Tiimiin kirjan yhtend
tavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisuus saada monipuolista tietoa
Suomen eliikejtirjestelmdstd. Kirjaa voidaan keyttiie myds oppimateriaalina.
Sen sisiilt<i ja kysymyksenasettelu toivottavasti palvelevat my<is tutkijoita ja
yhteiskunnallisia piiiit6ksentekij riitti.
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Eri puolilla samoihin aikoihin syntyneisiin ajatuksiin perustuvien tunnustelu-
jen jiilkeen tiimiin ki{an kirjoittamiseen piiiidyttiin Merimieseldkekassassa
18.9.1995 pidetyssii tapaamisessa, johon allekirjoittaneen lisiiksi oli kutsuttu
Eliike-Kansan el[kkeelli oleva toimitusjohtaja Altti Aurela, Eltiketurvakes-
kuksen suunnittelujohtaja Markku Hdnninen, Merimieseliikekassan toimitus-
johtaja Helena Jaatinen, El6ke-Sammon toimitusjohtaja Risto Kausto, Tyrielii-
kelaitosten Liiton toimitusjohtaja Pentti Kostamo, Kuntien eldkevakuutuksen
toimitusjohtaja Simo Liims6, LEL Tyoeliikekassan toimitusjohtajaAarre Met-
so, Maatalousyritt[jien eliikelaitoksen toimitusjohtaja Taisto Paatsila, Eliike-
Varman toimitusjohtaja Paavo Pitkinen, Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro,
Kansaneldkelaitoksen ptiiijohtaja Pekka Tuomisto, Eliiketurvakeslnrksen toi-
mitusjohtaja Matti Uimonen, Eliikekassa Tuen toimitusjohtaja Pekka Varoma
ja Valtiokonttorin piiiijohtaja Jukka Wuolijoki. Tdssii tukiryhmiiss[ sovittiin
ETKn ja TELAn ottavan taloudellisen pdiivastuun kirjasta, jonka kustannuk-
siin ovat osallistuneet myds Kela, Kuntien eldkevakuutus ja Valtiokonttori.

Kokous kutsui puheenjohtajaksi alleki{oittaneen ja valitsi tyovaliokunnan,
jonka puheenjohtajaksi myos tulin. Jiiseniksi valittiin Hdnninen, Kostamo, Ui-
monen jaVaroma, joka on myos ki{an toimiuaja. Esitdn heille kaikille parhaat
kiitokset merkittiivtistii panoksesta tiimtin kirjan synnyttiimisessi. Liimpimiit
kiitokseni esitdn myris kaikille ki{oittajille, he ovat olleet tiimlnkin kirjan val-
mistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa.

Toivotan lukij oille antoisia lukuhetkiii.

Espoossa juhannuksena I 997

Tarmo Pukkila
Ylijohtaja
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Valtiotteteen kandidaatti Pekka Varoma

Ellkepolitiikk a 2000-luvulle

Runsaat 35 wotta sitten suomalaiset tyonantajat kirjoittivat nimensd vek-
seliin, jolla ottivat vastuun perustettavan TEL-jtirjestelmiin tyoeliikkeistti.
Noin 30 vuotta mydhemmin tuon tietyin eliiketurvan parannuksin kallistuneen
ty<imarkkinjajiirjestojen sopimuksen maksumiehiksi ki{oittautuivat myos
tyontekijiit toteutuneena osana eptionnistunutta laajempaa yritystii sisiiseksi
devalvaatioksi. Vekselin maksamisen raskaimpaan vaiheeseen valmistaudu-
taan, mutta hieman siiti on vaadittu anteeksi ja saatukin heikentiimiillii luvat-
tua el[keturvaa pariin otteeseen, viimeksi lamaan ja kansantalouden kanto-
kykfynvedoten.

Vekselin piiistiiminen protestilistalle koettelisi yhteiskunnan rakenteita, sillS
saamiensa elikelupausten ulosmittaajina eliikeliiiset muodostaisivat suurten
ikiluokkien vanhetessa iiiinestiijien protestoivan enemmiston.Se romuttaisi
kansantalouden ja samalla tietysti eliiketurvan.Lamaan liittyen tuli kuitenkin
testatuksi, ettt suomalainen eliiketurva sopeutuu sekd automatiikkansa ansios-
ta ettd piiiitosperiiisesti koviinkin taloudellisiin tosiasioihin. Se on suomalaisen
yhteiskunnan kilpailuetu verrattuna moniin muihin maihin, joissa eliikejiirjes-
telmii on koordinoimaffomuutensa vuoksi hallitsematon ja joissa lisiiksi on
varauduttu huonommin kuin Suomessa suurten iktiluokkien eltikkeiden aihe-
uffamaan rasitukseen.

Talouden avautumisen ja laman myotii on j?illeen pohdittu rahojen riitttimistii
el[kkeisiin. Vastuuntuntoisesta keskustelusta pyrkivtit ilman eliikepoliittista
tarkastelukulmaa hyotymidn nekin, joiden peitelty mielenkiinto kohdistuu en-
sisijaisesti eliikevekselin maksua varten keriittyyn parin sadan miljardin mar-
kan nopeasti kasvavaan pesdmunaan, tyoeldkerahastoihin. Tyrieliikekeskuste-
luun sekoiffuu siis aito huoli, ettii rahaa ei tulevaisuudessa ehkii ole riittdviisti
luvathrihin eliikkei siin ilman yritysten kilpailukykyti j a kansantaloutta vaaran-
tavia maksunkorotuksia ja tieto, ett[ kuitenkin nyt rahaa on jo melkoisesti ja
lisiiii karttuu. Sitii monet hamuavat niippeihinsii.

Itse eliikejiirjestelmii ltipiiisi suhteellisen terveend kasinokauden jiilkeisen la-
man, jonka seurauksena valtio, yritykset, puolueet, etujiirjestot ja pankit ovat
j outuneet ratkomaan rahoituskriisej tiiin.

Koko eliikej iirj e stelmdn yhteistuumin tiihiin kirj aan on kertiffy artikkelikokoel-
maksi ajankohtaiseen elhkepoliittiseen keskusteluun osallistuvien asiantunti-
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joiden ja tahojen ajatuksia nyt, kun muutama kuukausi ennen Suomen itseniii-
syyden tunnustamista syntynyt tyoeliikejii{estelmtin is6, professori Teivo Pen-
tikiinen on tiiyttiinyt 80 vuotta,kansaneldkkeitd on maksettu 60 vuotta ja tytt-
eliikkeitii 35 wotta.

Puheenvuorot kuvaavat suljetun kasvutalouden aikaan syntyneen eliikejii{es-
telmiin filosofiaa ja kehitystii sekii peilaavat sen kykye sopeutua nyt ja tulevai-
suudessa niin taloudellisiin kuin sosiaalipoliittisiin haasteisiin avoimen mark-
kinatalouden olosuhteissa.

Voimakkaasti ihmisen eliikevaiheen myohentimisen puolesta julkisuudessa
kampanjoiva Pentikiiinen on itse esimerkki tyokyqm stiilymisesti korkeaan
ikiiiin. Tiihtin ki{aan hiin on laatinut perusteellisen katsauksen taivaan rannas-
sa siintiineiden visioidensa toteutumisesta kokonaiseliikej[rjestelmiiksi eltike-
poliittisten linjakamppailujen ja historiallisen kompromissin myotii.

Pentikiiisen yhteikunnalliselle eltimiintytille, suomalaiselle tyoeliikejiirjestel-
miille syntyi sosiaalinen tilaus, kun vuoden 1937 kansaneliikejiirjestelmdn an-
sioperiaate romutettiin vuonna 1956 ja siirryttiin tasaeldkejii{estelm[iin. Se
niihtiin tulonsiirtona palkanansaitsijoilta maatalousvdestolle. Tarvittiin uusi
ansioeliikejtirjestelmii, joten Pentikiiinen ryhtyi luomaan ja toteuttamaan 60-
luvun sosiaalipolitiikkaa silloin, kun muut vasta valmistautuivat kirjoittamaan
siitii.

Pentikdisen perusajatus on, ettl kulloinenkin aktiivisukupolvi huolehtii van-
hempien sukupolvien eldketurvasta ja saa aikanaan omansa samoin perustein.
Rahastoinnin tehttivtin hdn niikee viiestrin miiiirtin vaihtelusta ja talouden ta-
kaiskuista johtuvan riskin puskurointina. Liian suurten rahastojen htin arvelee
vain houkuttelevan kaappareita, mikii onkin johtanut usein eliikejiirjestelmien
kaatumiseen. Valtiontalouden puolesta kamppaileva ja kansantalouden kilpai-
lukykye korostava valtiosihteeri Raimo Sailas puolestaan listaa hyviin eliike-
j ii{ estelmiin mii[rittelynsd kiirkeen rahastoimisen, sen vastapainoksi, ettd kor-
kea lakisiiiiteinen eliiketurva viihentiiii henkilokohtaista siiiisttimistd.

Tyoeltikkeiden turvaamiseksi Pentikiiinen halusi lakisiiiiteisen jiirjestelmiin ja
sen hallintoon vahvan ty<imarkkinajti{estrijen panoksen. Ulkomailla Pentikiii-
nen tunnetaan soveltavan matematiikan ja riskiteorian kehittiijiind,Suomessa
eliikejii{estelmiin luojana. TealH hdn on osoittanut matemaattisen tarkkaa po-
liittista vainua ja taitoa yhdistiiessiiin eliikejiirjestelmiissii eri osapuolten ja vii-
estoryhmien edut sitii puolustaneeksi vahvaksi koalitioksi. Tyoeliikejiirjestel-
md suunniteltiin tyomarkkinajtirjest6jen varaan aikana, jolloin korporativismi
ei viel?i ollut yhteiskuntaa hallitseva voima. SAK:n ja STK:n johtotehtdvissd
eliikepolitiikkaa keskeisissii vaiheissa linjanneet Tapani Kahri ja Matti Savola
kysyviit kuitenkin tiissii kirjassa, kehittyikd korporatiivinen Suomi nimen-
omaan tyoeltikejii{estelmin synnyttiim?in kanssakiiymisen syvenemisen tulok-
sena.
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Kahri ja Savola uskovat tyoeliikelaitosten ja tyomarkkinajiirjest6jen yhteisty6n
jatkuvan tiiviinti. Brysselissii tydnantajien lukuun tydskentelevln Jukka Ah-
telan ja tyontekijdiden lukuun tydskenteleviin Heikki Pohjan kirjoitus puoles-
taan osoittaa, ettdty6markkinajiirjestojen yhteistyo mitd moninaisimmissa ky-
symyksissii on viilttiimiitdntii my6s mittakaavan muuttuessa eurooppalaiseksi.

Globalisoitumisen muokatessa suomalaisenkin yhteiskunnan rakenteita mark-
kinatalouden ehtojen mukaisesti tyoeliikejtirl'estelmdn siiilymisen ja riippumat-
tomuuden turvaamiseksi on tehty kansainvilisiii sopimuksia ja kehitetty lake-
ja. Suomalaisen el?ikejii{estelmiin omaleimaisuus ei ole itseisarvo, mutta suh-
teellisen mydhiiiin kehittyneen[ siinii on osaffu viilttiiii muiden maiden virheit[.
Sekavanlaisen tilkkukasan asemesta on onnistuttu neulomaan oikein mitoitet-
tu ja hallittavissa oleva sopusuhtainen tilkkut[kki. El[keturvakeskuksen halli-
hrksen puheenjohtaja Kari Puro arvioikin kirjoituksessaan, etti tulemme viel[
ndkemiidn Euroopassa kiivaita taisteluja, ristiriitoja, lakkoaaltoj a, hallitusten
kaatumisia ja erilaisia mielenosoituksia, kun muun Euroopan eliikemeno so-
peutetaan el[keturvan rahoituksen edellytttimiin muutoksiin.

Suomalaiselle tyoeliikejiirjestelmiille on sovittu erityisasema EU-sopimukses-
sa ja pankinjohtaja Matti Louekosken selvitystyon perusteella eduskunta on
hiljattain s[iitiinyt lain tyoeltikeyhtioiden hallinnosta tavalla, jokaottaahuomi-
oon niiden aseman ja tehtevet tavallisista yhtiriistii poikkevina organisaatioina.
Suomalainen tyoeliikej[{estelmd on ollut itse asiassa yksityistiimisen edellii-
ktivijii, kun tyoeliikelaitokset ovat eriSnlaisina alihankkijoina palkkiota vas-
taan huolehtineet teelle jo 1960-luvulta lehtien muualla julkisen vallan itse
hoitamasta lakisdiiteisest[ eliiketurvasta.

Hiljattain on uudistettu myos tyoel[kevarojen sijoittamista ohjaava lains?i?i-
diinto vastaamaan kansainviilistyneiden p66oma- ja rahamarkkinoiden vaati-
muksia. Tytieliikelaitosten Liiton puheenjohtaja Paavo Pitkdnen arvelee, eff6
nyt tehdyin muutoksin pii{iitiiiin pitkiille tulevaisuuteen, mutta korostaa, ettd
maailman muuttue ssa tyrieliikej tirj e stelmiin on kehitettdvii valppaasti omia toi-
mintatapojaan.

Eliikejiirjestelmti on aina sukupolvien mittainen sopimus, mutta nykyisen
myohiismodernin ajan tekniikan ja kultuurin uusiutuminen on nopeutunut ta-
valla, joka on tehnyt tulevaisuuden ennakoinnin entistii vaikeammaksi. Sosi-
aalipolitiikan profes sori Olavi Riihinen varoittaakin e simerkiksi piititoksente-
kijoiden suhteellisen yksimielisesti kannattaman ja kustannuskehityksen kan-
nalta tiihdellisen eliikkeelle siirtyrnisen myrihentdmisen kohtaavan monia vai-
keuksia, koska kulttuurin kehitys vie aivan toiseen suuntaan.

Ihmiset arvostavat perinteistii hyvinvointivaltiota, jonka siniinsii viilttimiiton
modernisointi taloudellisesti entistd kilpailukykyisemmiiksi heriittili epiiluu-
loja. Halutaan tuttuun ja turvalliseksi koettuun, kun Keynesiti romukoppaan
ktirriiiivien monetaristien miiiiritelmdt "hyviistti yhteiskunnasta" puuttuvat.
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Toisaalta laman opetukset ovat kouriintuntuvasti mielessd; hyvinvointivaltio
ei voi siiilyii ilman kilpailukykye.

Eri maiden eliikej[{estelmissI on vastakkaisia kehityssuuntia ja mytis suoma-
laiseen jti{estelmltin kohdistuu ristikktiisiti kehittiimispaineita. Usein toisten-
sa ohi puhuneet ekonomistit ja aktuaarit ovat t[ss[ kirjassa koonneet niitl yh-
teiseen tekstiin.

Eurooppalaisten eliikejdrjestelmien ongelmien ennakointi on perimmiiltiiiin
valmistautumista 50 vuotta sitten pddttyneen toisen maailmansodan jiilkilas-
kuihin, joita on jeljele ilman Saksojen yhdistymisttikin suurten iktiluokkien
liihestyviin passiivivaiheen synnyttiimiinii kustannuspiikkinii.

Suomessakin sodan paagtya syntyneiden suurten ikiiluokkien omien lasten
lukumii[rii on pieni, mikd on vaatinut ja vaatii ylimiitir[ist[ sdistiimistii tulevia
eliikekustannuksia varten, joffa aktiiviviiestdn taakka ei kasvaisi kohtuuffo-
masti. Suuret ikiluokat ovat maksaneet eliikemaksuillaan mukisematta sota-
sukupolven tydeliikkeiti ja odottavat nyt omiaan.

Eliikelaskua korottaa suurten ikiiluokkien tunkeminen tulpanomaisesti liipi
yhteiskunnan liian ahtaiden rakenteiden: koululaitoksen ja tyomarkkinoiden.
Sieltii on sitten puristuttu ennenaikaisesti eliikkeelle. Tyrieliikejtirjestelmtiii ja
sen rahoitusta ei kuitenkaan ole mitoitettu varaventtiiliksi muiden sektoreiden
laiminlyontien seurauksille. Tiistti muistuttaa vakuutustarkastuksen piitillikko
Tarmo Pukkila.

Hoitamattomana tyottomyysongelma kanavoituu myos kansaneliikej [{estel-
miiiin ja korostaa sen viluiimiittomyyttii, painottaa Kansaneliikelaitoksen piiii-
johtaja Pekka Tuomisto.

Eliikepolitiikka 2000-luwlle -kirjassa asiantuntijat ja ptiiitoksentekijiit pohti-
vat mahdollisia kehityskulkuja varoen tarkkojen todennekdisyyksien ilmaise-
mista. Vaihtoehtojen moninaisuuden vuoksi tiirkeintii on ylltipitiiii ja kehittiiii
eliikejiirjestelmtin kykye reagoida muutospaineisiin todellisen tarpeen ilme-
tessl sen sijaan, ettii reagoitaisiin kaiken aikaa ja kaikkiin perhosten siivenis-
kuihin. Muutosvalmius ja muutokset vaativat kehitqmyttii hallintoa ja piiiit<ik-
sentekoa. Eduskunnan so siaalivaliokunnan puheenj ohtaj a Jouko Skinnari ko-
rostaa, ettii niiden mahdollisten muutosten mytilii myos vakuutusvalvonnan
mahdollisuudet toimia on turvattava. Louekoski painottaa,ettti jdrjestelmii voi
muuntua vain lyhyin askelin konsensuksen hengessti ja uskoo perinteisten
TEL-jti{estelmiin osapuolten julkisen vallan, ty<inantajien (vakuutuksenotta-
jien) ja palkanansaitsijoiden (vakuutettujen) siiilytttiv[n asemansa jii{estel-
miin kehitttimisen osapuolina.
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I ELAKEJARJESTELMAN PERUSTA JA
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Alkusanoja

fulkaisijain toivomuksesta olen muistellut tyrieliikejiirjestelmdn syntye,
I taustoja ja vaiheita sekti kommentoinut nykytilaa ja tulevaisuuttakin.

a,
Koska jiirjestelmiistl on jo runsaasti ki{allisuutta, tawetta kaiken kattavaan
esitykseen ei eniiii ole. Siksi yritiin keskittyii olennaisimpiin taustoihin, ideoi-
hin ja rakenteisiin, erityisesti sellaisiin, joilla voi olla ke$de yhii jatkuvassa
eliiketurvaa ja jiirjestelmid koskevassa vuoropuhelussa.

Nykymaailmaa ei voi ymm[rtiiii, jollei tunne historiaa. Ttimii ptitee hyvin elii-
kejtirjestelmiinkin. Ne ovat koordinoituja koosteita lukuisista paloista ja osa-
jiirjestelmistii. Niiden menneisyydestii ja kokemuksesta on valikoitunut eri-
tyispiirteitii lakisiiiiteiseen tydel?ikejiirjestelmiiiin. Sen osien viilillii on riippu-
wuksia, jotka on tunnettava toteutustapojen selittiijinii ja erityisesti silloin,
kun suunnitellaan muutoksia.

1. Eliimiid ennen TEL:iii
l. l. Kansainviilisiti trendejii

Sosiaaliturvajiirjestelmien suuret linjat ovat kehittyneet teollistuvissa ja teol-
listuneissa maissa suurten linjojen osalta verraten yhdensuuntaisesti, vailil<a
kansalliset versiot poikkeavat paljon toisistaan.

(a) Sukulaisapu. Varhaisina aikoina t?irkein sosiaaliturvan antaja oli oma per-
he, kehdosta hautaan. Niiin oli varsinkin agraariyhteiskunnissa, joissa suur-
perheet olivat tavanomainen eliimisen muoto.

@) LakisSiiteinen sosiaalivakuutus syntyy. Elinkeinorakenteiden kehittyes-
sd enenevd osa v[estdstii siirtyi suurperheitten huomasta erilaisiin teollisiin ja
kaupallisiin ammatteihin ja asettui tyopaik&ojensa tyk6. Ttilldin erityisesti ty6-
vtiest6 joutui turvattomaksi, koska sairaus, perheen huoltajan kuolema ja vii-
me ktidessl vanhuus johtivat perheen suuriin vaikeuksiin, usein suoranaiseen
kurjuuteen. Tilanteen korjaamiseksi syntyi vakuutuksenomaisia organisaatioi-
ta antamaan edes alkeellisinta turvaa, liihinnii ne olivat meillekin levinneiden
vakuutuskassojen (aikaisempi nimi apu- tai avustuskassa) tyyppisie, tai sitten
oli turvauduttava kriyh[inhoitoon taikka kirkon armeliaisuuteen. Ttrrvatto-
muus muodostui 1800-luvulla suureksi yhteiskunnalliseksi epiikohdaksi aihe-
uttaen koko yhteiskunnan perusteita uhkaavan vaaran.

Yhteiskuntakehityksen merkitftiviii tapahtumia oli lakisiititeisen sosiaaliva-
kuutuksen syntyminen Saksassa 18SO-luvulla. Se on liitetty rautakansleri Otto
von Bismarckin nimeen. Tiimiin suurreformin perusteluiksi mainittiin mm.
kristillisyyden ja humanismin aaffeet sekii valtiota siiilyttiiviin politiikan tar-
peellisuus. Bismarckin ensisijaisena motiivina on kuitenkin pidetty poliittista
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man66veria, tarkoituksena ly<idii jalat alta sosialismin levitimisen uhkalta.

Vakuutus peitti vanhuuden, sairauden, tyotapaturmien ja kuoleman riskit. Pit-
kiit ajat sen piiriin kuului kuitenkin vain ty6v[est6, ja vakuutusta kutsuttiinkin
"tytivlen vakuutukseksi". Pdivdrahoilla ja eliikkeillti oli matalat yliirajat eli
"katot". Vakuutuksella oli pitkiiiin erii6nlaisen parannetun kriyhiiinhoidon lei-
ma.

(c) Kolme pilaria. Saksan malli levisi lukuisiin teollistuviin maihin. Kuten
Saksassa, muissakin kehittyvissii maissa jouduttiin toteamaan, etteivdt vapaa-
ehtoiset vakuutukset, yksityinen siiiistiiminen ym. yksin pysty antamaan koko
viiestdn tyydyttiivnsti kattavaa turvaa vanhuuden, ty6kyvyttdmyyden jne. va-
ralta. Sen takia enemmiin tai viihemmiin peittiivii perustaso tehtiin lakisdiitei-
sesti pakolliseksi. Sitii tiiydentiivdt vapaaehtoiset vakuutukset. Kokonaiseldke-
turva on kolmijakoinen, puhutaan kolmesta pilarista: l) lakisiiiiteinen perus-
turya, 2) tyrinantajakohtaiset tai alakohtaiset tiiydentiiviit jiirjestelyt, esimer-
kiksi siiiitidin (pension funds) tai vakuutuksin toteutetut ja 3) yksilolliset elti-
kevakuutukset tai muut sii.6stdt.

Rajaa pilareiden viilille vetdviit etuuksien katot. Lakisiidteisen ylittiivii turva on
yksityisten vakuutusten reviiriii. Kattojen siiilyttiimisestii ja matalana pitiimi-
sestii on tullut sosiaaliturvajtirjestelmien ja yksityisvakuutusten viilinen poliit-
tinen kddenvtiiint<i. Yksityiset vakuutukset muodostavat suuren bisneksen.
Niihin liitt) /et suuret rahastot ja sijoittaminen antavat valtaa.

Esimerkiksi EU:n sosiaaliturvaa kiisitteleviissii keskustelujulkaisussa maini-
taan lakisiiiiteisten jiirjestelmien ja yksityisen vakuutuksen vtilinen rajankiiynti
Hhinne vallanjaon legitiimisyysongelmana eikti niink?iiin valtakunnallisen ko-
konaisjiirjestelmdn eplrationaalisuusndkokohtana, mind sitimeillti onpidetty.

Bismarckin aikaiset lakis?iiiteisetjtirjestelmitkin on vuosikymmenien kuluessa
laajennettu koskemaan likimain koko viiestrii. Vanha nimi "tytivien vakuutus"
on korvattu nimilkeillti s o siaaliv ahtutus tai s o s iaaliturva.

(d) Ansaintaperiaate. Keski-eurooppalaisissa systeemeissii piiiviirahat ja
eliikfteet miitiriiytyiviit ainakin osittain sen tyotulon perusteella, jonka ne tuli-
vat korvaamaan tydn piiiittyessii. Ideana on pyrkiti kohtuullisessa mtiririn sdi-
lyttdmddn perheen kulutustaso siirryttlessii tyostti eliikkeelle. TAme voidaan
selittiiii myos eri eliimiin vaiheissa ansaittujen tulojen tasaamiseksi koko eli-
m6n kaarelle, vanhuus mukaan lukien (ks. 2.ah). Puhutaan ansaintaperiaat-
teesta, koska eliike on ansaitun ty6tulon mydhennettyii maksamista.

(e) TasaelSikeperiaate. Aivan toista periaatetta noudattavat jfiestelmiit, jotka
liitetiiiin usein lordi William Beveridgen nimeen. Hfln suunniueli Ison-Britan-
nian sosiaalivakuutuksen toisen maailmansodan piiiittyessii pi^flministeri
Winston Churchillin toimeksiannosta. Lakisdtiteisen sosiaalivakuutuksen teh-
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tiivtiksi asetettiin pelkiistiiiin sellaisenperustoimeentulon antaminen, jokaiit-
tiid vaatimattomaan viihimmiiiskulutustasoon. Kunkin kansalaisen asiaksi jiii
parernman elintason turvaaminen esimerkiksi henkiltikohtaisin tai tyopaikka-
kohtaisin vakuutuksin, henkilokohtaisin sttistdin jne. Lakisditeiset piiiviirahat
ja elllrfteet eiviit siis riippuneet asianomaisen aikaisemmista ansioista, vaan
olivat viikossa sama midrn shillinkejii kaikille. Ttille linjalle on vakiintunut
tyrinimeksi tasaeliike (flat rate).

Tasaeliikelinja omaksuttiin paitsi Isossa-Britanniassa myos Skandinaviassa
sodan j iilkeisinii vuosina.

Melko pian kuitenkin ilmeni, etteivdt vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja siiilstdi-
hin kohdistuneet Beveridgen toiveet toteutuneet kiiytiinndssn ffydyttiivnsti.
Palkansaajaviest6n taholta syntyr voimakkaita paineita tasaeliikkeitii tiiyden-
tiivien ansioperusteisten eliikkeiden tekemiseksi pakollisiksi lainstiiidiintdteit-
se.

Niiiden kahden linjan viilinen taistelu kiiytiin rajuna Ruotsissa. Ammattiyhdis-
tysliike ja Ruotsissa vallassa olleet sosiaalidemolaaatit valmistelivat varsin
peittiiviin, tosin vielii katoilla varustetun lisiieltikejndestelmdn suunnitelmat
(ATP: allmiin tilliiggspension) tiiydentiimtiiin tasamiiiirdisiI kansaneltikkeitii.
Tycinantajat ja yksityiset eliikelaitokset valmistivat mittavan vastaehdotuksen,
jonka olisivat toteuttaneet yksityiset laitokset. Vapaaehtoinen sekiiiin ei kiiy-
tiinn<issd kuitenkaan olisi ollut, koska pohjana tuli olla valtakunnallinen tyrieh-
tosopimus, joka velvoittaisi tydnantajat vakuuttamaan tydntekijiinsii.

Jiinnittiivien kansaniiiinestyksen ja parlamenttivaalien jtilkeen AIP voitti. Yk-
sityisen puolen vastaehdotustakaan ei kuitenkaan piiistetty raukeamaan, vaan
sekin toteutettiin suureksi osaksi. Syntyi "ruotsalainen kompromissi": kun ei
ptitisty yksimielisyyteen vaihtoehdoista, toteutettiin molemmat! Tydnantajat
ovat yksin maksaneet AIP:n ja sen lisiiksi vielii yksityisen puolen suunnitel-
masta teollisuuden toimihenkildille muotoutetun ns. ITP:n (lndustrins $iins-
tepension). Viimeksi mainittujen hinta oli pitkiiiin l0 % toimihenkiloitten
palkkasummasta ja on sittemmin alentunut nykyiselle noin 7 %:n tasolle. Tii-
miin lisiiksi LO:n (sikiiliiisen SAK:n) jtisenkunnalle on jiirjestetty vastaava, to-
sin halvempi j iirj estelmfl.

Yhteensii lakisiiiteisten ja yksityisten eliikkeiden aiheuttamat kustannukset
ovat huomattavan suuret ja ainakin sivusta katsojasta niiytt66, etti eldkkeiden
taso monilta osin karkasi (kun kaikki eliikkeet lasketaan yhteen) tarkoituksen-
mukaisen tason yltipuolelle. Ruotsin kaltaisella rikkaalla maalla siihen oli pit-
kiilti varaa, mutta viime aikoina on alettu voimakkaasti puhua leikkausten tar-
peellisuudesta, joskin niiden toteuttaminen niiytttiti viipyviin. Tiime kehitys on
syytii noteerata, koska meillii herkiisti viitataan Ruotsin kokemuksiin ja siellii
vireillii oleviin eliikkeiden leikkauksiin. Kuitenkin Ruotsissa on kyse aikanaan
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tapahtuneiden suurten suunnitteluvirheitten korjaamisesta, sellaisten joita
meillii ei ole tehty.

Beveridgeliinen tasaeliikesysteemi kdrsi haaksirikon muuallakin, vieliip?i koti-
maassaan Englannissa, kun myds siellii siiiidettiin ansioista riippuvat lisiieliik-
keet pakollisiksi. Globaalinen taistelu ansaintaeltikkeiden ja tasaeliikkeiden
vtilillii siis piiiittyi viimeksi mainittujen totaaliseen tappioon !

(8 Rahoituksen osalta jo Bismarckin ajalta tuli yleiseksi kiiytiinndksi, ettd
eliikevakuutusmaksut jaetaan kolmikantaperusteella: tydnantaja, tytintekijii ja
valtio. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi Ruotsissa tydntekijiit eiviit osallistu
ATP- eiviitkii ITP-kustannuksiin.

(g) Eliike-etujen miiSirittelyperiaatteissakin on kaksi kilpailevaa vaihtoeh-
toa silloinkin, kun sovelletaan ansaintaperiaatetta. Etuusperusteisessa (defi-
ned benefits) jiidestelmlssii eliikkeiden tavoitemiiiiriit mdiiritelldiin joko laissa
tai vapaaehtoisten jiirjestelyjen ehdoissa. Vakuutusmaksu miiiiriiytyy fiillt in
eldke-etujen mukaan. Yleensd maksua ei voida etukiiteen tiismiillisesti tietiiii,
koska se riippuu demografisesta kehityksestii sekii palkJ<ojen, inflaation, kor-
kokannan ym. vaihteluista. Niiiden kehityksestd riippuen maksuja tarkistetaan
vuosittain tai pitemmin viilein.

Malrsuperusteisessa (defined contribution) systeemissii sen sijaan m66ritel-
liidn vakuutusmaksu esimerkiksi tietyksi prosentiksi kunakin vuonna ansai-
tusta palkkasummasta. Eltikettii maksetaan niin paljon kuin niiin kertyneistii
varoista riittAe. Tiime on tietenkin mm. eliikelaitoksille mukavaa, koska sol-
venssiongelmia ei juuri synny: "maksetaan mitiijaksetaan". Jos syntyy vajaus-
ta, alennetaan eliikkeitii! My6s tydnantajien ty6voimakuluille ja menoennus-
teille on edullista miiiiriitii kustannus jo etukiiteen. Eliikkeensaaja sen sijaan ei
voi kovin tarkkaan tietiiii, minkilaisen eliikkeen hiin tulee saamaan, joten hiin
joutuu sijoitus- ym. riskien kantajaksi.

Esimerkiksi brittien lukuisat eliikesiiiiti<it (pension funds, niitii on 126 000)
ovat olleet yleisimmin etuusperusteisia. Sveitsin hneHkejii{estelmii sen si-
jaan on maksuperusteinen.

Meillii TEl-eliike on etuusperusteinen, mutta vanhuuseliikkeen rahastoitava
osa on maksuperusteinen. Ttilkiin ansaitun ja rahastoidun eliikkeen ero kustan-
netaan jakojiirjestelmiin mukaisesti taksoittamalla kunakin wonna silloin tar-
vittava mddrd, kuten jtiljempiinii kohdas sa 2.4h selostetaan.

Tulosidonnaisia ovat sellaiset eltilJceet tai eliikkeiden osat, jotka riippuvat sii-
fii, onko eltikkeensaajalla elilkeaikanaan joitakin muita tuloja ja kuinka paljon.
Tiillaisia oli varsinkin aikaisemmin erityisesti alimman pilarin eliikkeiss?i
(meillii kansaneliikkeet). Tiukoituksena on keskittiiii eliil&eisiin kiiytettiivissti
olevat varat heikoimmassa asemassa oleville eltikeltiisille, jotta heille taattai-
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siinvtihimmdistoimeentulo silloinkin, kun eliikeliiisen omattulotjavarateivdt
siihen riitd.

I .2. Suomen sosiaalivakuutuksen varhaisimpia vaiheita

Suomessa kuten muuallakin sosiaaliturvan puute kasvoi yhteiskunnalliseksi
ongelmaksi. Tosin kehitys teelH oli hitaampaa, ilmeisesti mm. siksi, ettd viel[
194O-luvulle saakka suurin osa viestristd sai toimeentulonsa maataloudesta ja
suurperheet olivat yleinen turvan antaja.

Pohdiskelun arvoinen kysymys on, olisiko vapaussodan kohtalokas muuttumi-
nen my<is kansalaissodaksi jiiiinyt tapahtumatta, jos meillii jo silloin olisi ollut
ede s sen aj an kansainviilistii tasoa oleva sosiaalilainsiiiid?into.

Vastuunalaiset suomalaiset virkamiehet seurasivat valppaasti Keski-Euroopan
ja Ruotsin kehitystii. Jo 1800-luvun lopulla hahmoteltiin Bismarckin mallin
mukaista sosiaalivakuutusj [rj estelm[ii. Siitii saatiin kuitenkin toteutumaan ai-
noastaan tyotapaturmien vakuutus vaatimattomassa muodossa vuonna I 897.

Muilta osin suunnitelmat juuttuivat ja kaatuivat l[hes talvisotaan saakka jatku-
neeseen katkeraan ideologiseen vastakkainasetteluun. Sosiaalivakuutusta
vaati vasemmisto, ja sitii suunnittelivat ja suosittelivat liberaalisti suhtautuvat
sosiaaliministerion virkamiehet. Vastassa olivat tyonantajat, poliittinen oikeis-
to ja niihin liittyen myds maalaisliitto.

Sairausvakuutusta koskeva ehdotus tosin saatiin jo yhdessii vaiheessa edus-
kuntaan saakka, mutta sitten se raukesi. Kannattaa lainata pari katkelmaa siltd
ajalta, koska hyinen henki on sama kuin viime vuosien hyvinvointiyhteiskun-
taa riepottelevassa keskustelussa. Suomen Liitikiiriliitto antoi puheenj ohtaj an-
sa, professori Akseli Koskimiehen suulla tyrmiiiiviin lausunnon sairausvakuu-
tusehdotuksesta vuonna 1929: "Niissd maissa, joissa kysymyksessi olevan la-
kiehdotuksen laatuinen pakollinen sairausvakuutus on voimassa, on ltiiikiirien
kokemus osoittanut, ettii taudin teeskentely, sen liioittelu ja nk. vakuutusneu-
roosit ovat vuosi vuodelta valtavasti lisiiiintyneet ja tehneet kaikki laskelmat
lain aiheuttamista kustannuksista paikkansa pitdmdttomiksi. Lakiehdohrksen
miitiriiysten laatu tulisi epiiilemflttii johtamaan meillSkin laajojen kansanker-
rosten siveellisen tason rdmettymiseen."

Hdnen seuraajansa A.J. Palm6n pani viel[kin paremmaksi: "Toimeentulon
huononeminen (kun sairausvakuutusta ei ole) on itse asiassa edullinen kiihoke
parantumishalulle".

Yleensdkin on Suomessa ltihes kaikkia merkiuiivi[ reformiehdotuksia vastus-
tettu mm. viiittiimiillii, ettei kansantaloudella eikii liioin yrityksillii ole sellais-
ten toteuttamiseen varaa, ei ainakaan juuri ehdotusten tekemisen aikaan. So-
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siaalivakuutuspuuhailut leimattiin sosialistivakuutukseksi, ja se oli kirosana.
Minulle on kerrottu, ettii viel[ 1930-luvulla kansaneliikkeitii suunniteltaessa
oli vaikea ldytae matemaatikkoja laskelmien suorittajiksi, koska niimf, pelklsi-
vdt nimensii tuhriintuvan moisesa sosialistipuuhassa (Enemmin Suomen
Vakuutustarkastuksen I 0O-vuoti shistorian sivuilla 6 5 47 ).

Kerran Amerikan matkallani kysyin sikiiliiisilH asiantuntijoilta, miten on seli-
tetttivissd, ettii USA on ainoa sivistysvaltio, jolta puuttuu koko viestrin kattava
sairausvakuutus. Selitykseksi sanottiin, ettd AMA (sikiiliiinen Liiiikiiriliitto,
American Medical Association) on yksi maailman vahvimmista ja htiikiiile-
mtitt<imimmistii ammattiyhdistyksistii.

Suomessa pakollisen lakis[dteisen vakuutuksen korvikkeeksi tarjottiin vapaa-
ehtoisia vakuutuksia. Niiden edistdmiseksi siiiidettiin vuonna 1897 apukassa-
asetus. Sen korvasi ensin awstuskassalaki ja sitten vakuutuskassalaki. Lisiiksi
henkivakuutusyhtiot saivat jo toimintaansa vauhtia ja ta{osivat henkivakuu-
tuksia seki vdhitellen my<is eliikevakuutuksia.

Toiveet vapaaehtoisista j?irjestelyistii eiviit kuitenkaan meilltikldn toteutuneet,
eiv6t edes sen vertaa kuin esimerkiksi Beveridgen kotimaassa, kuten jiljempii-
nii luvussa 2.3 kerron.

1.3. Kansaneldkkeet

(a) Vanha KEL. Asenteet sosiaalivakuutukselle myonteisempSdn suuntaan
alkoivat kypsyii vasta 1930-luvun lopulla. Silloin taas kerran puuhattiin laki-
siiiiteistd eldkevakuutusjiirjestelmiiii. Aikaisemmin sosiaalivakuuhrksen en-
simmiiset vaiheet oli yleensii rajoitettu koskemaan tyosuhteessa olevia, koska
heidiin tarpeensa niihtiin suurimmaksi. Maalaisliitto, jonka kannattajakunta
siis olisi jeiinyt ulkopuolelle, yhtyi vastustajiin, miki riitti hankkeiden kaatu-
miseen. Nyt maalaisliittokin saatiin mukaan laajentamalla vakuutettujen piiri
koskemaan koko vdestrid, siis my6s maanviljelijoite. Laki tuli voimaan vuon-
na 1939.

Jiirjestelmd rakentui piiiiosin sI[st6periaatteelle, suureksi osaksi jo mainitun
maksuperusteisuuden mukaisesti (ks. 1.1g). Tyrinantajien ja tyontekijriiden
kesken puoliksi jaettu maksu talletettiin kunkin kansalaisen tilille ja eliike riip-
pui siitii, paljonko rahaa oli kertynyt. Ttillaiselle jiirjestelmiille on tyypillistii,
ettd sen voimaantulon j?ilkeen eliiklceet jiiiivit viel6 kauan mitiittdmiin pieniksi,
koska tilille on ehtinyt karffua vasta viihiin varoja. Niitii tiiydentiimiitin oli kyllti
siiiidetty tulosidonnainen listiosa (ks. 1.1g), sekin kuitenkin hyvin vaatimaton-
ta tasoa. Sdiist6idean mukaisesti rahastoja kyll[kin kertyi huomat[avissa miiii-
rin.

lylrffmettcimffiii heriitti, ettd"rahaa on, mutta eliikkeet ovat mitiittdmii", ja
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ettii kaikki eliikeiiin jo ennen lain voimaantuloa sivuuttaneet oli jiitetty aluksi
kokonaan vaille eltikettii. J[{estelmiin heikkoudet tekiviit siitii erittiiin epiisuo-
situn. Kansaneliikelaitoksen ja sen johtajien haukkuminen muodostui yleisek-
si kansanhuviksi.

Supersddstojti{estelmtiii oli jo joskus aikaisemmin kokeiltu Ruotsissakin. Se
oli my6s sielld todettu kelvottomaksi ja hyHtty.

My<inteisenii piirteenii ansaitsee mainita, ettti kansakunnan sodan j tilkeisissii
iiiirimmiiisen vaikeissa olosuhteissa kansaneliikerahastoista saatiin piiiiomaa
mm. elintdrkeiden voimalaitosten rakentamiseen.

(b) Uusi KEL. Alkuperiiisen kansaneltikejiirjestelm?in puutteellisuus johti sii-
hen, ettd hallitus antoi vuonna 1955 eduskunnalle esityksen kokonaan uudeksi
jiirjestelmtiksi. El?ikkeen piti olla seos vaatimattomasta ansioista riippuvasta
osasta ynnii tasaeliiketyyppisestii, kylliikin tulosidonnaisesta lisiosasta. Edus-
kuntakesittelyii varten perustettiin ylimiiiiriiinen valiokunta, j onka puheenj oh-
tajaksi tuli kansaneldkelaitoksen silloinen varapdiijohtaja Onni Hiltunen ja
rivimie sj iiseneksi laitoksen piiiij ohtaj a V J. Sukse lainen.

Valiokuntaktisittely j a sittemmin eduskuntakdsittely muodostuivat ylltitykselli-
siksi. Kun kysymyksessd on yksi sosiaaliturvan ja koko yhteiskuntapolitii-
kankin merkittiivistii piiiitoksistd, kannattaa asian ratkaisuvaiheesta osin tois-
taa Reijo Ahtokarin kirjan "Tuntematon Vaikuttaja" kuvaus sivuilta 209-210.

"Valiokunnassa mm. kauhisteltiin sifd, ettd matemaatikot olivat tarjoamassa
lakitekstiin matemaattista kaavaa. Sen oli tarkoitus oli mdiirittellii eltike-etuus
itse kunkin vakuutetun henkilon rekisteroityjen tulojen perusteella, siis toteut-
tamaanjossain muodossa ansaintaperiaatettaja indeksisidontaa. Pian valio-
kunnan tyon alettua ilmeni, ettd Sukselainen oli valinnut aivan toisen linjan ja
ryhtyi sitii johdonmukaisesti ja taitavasti tarjoamaan. Hdn oivalsi kritisoida
matemaattisen kaavan vaikeutta. Eih5n semmoista kukaan kansalainen voi
ymmiirttiti eikti saada selville oikeuksiaan. Sitii paitsi jii{estelmii oli teknisesti
hankala, kustannuksia vaativa ja edellyttiiisi, niin kuin vanha jiirjestelmiikin,
ettii kaikille vakuutetuille avattaisiin oma tili, jonne karttuvat eliikeoikeudet
rekisteroitiiisiin mutkikkaasti pisteiksi muunnettuina. Sukselainen toi Kan-
saneldkelaitoksesta tiedon, ett[ tlmii tekniikka pelk?istiidn maksaisi 100 Mmk
vuodessa (nykyrahassa noin 10 Mmk). Hiin kysyi retorisesti, eiko olisi jiir-
keviimpii[ tiimiikin raha kiiyttiiii eliikkeisiin ja omaksua yksinkertainen jiirjes-
telm[ eli antaa sama markkamtiiiriiinen eliike (siis tasaeldke) kaikille! Sitii hiin
piti myos sosiaalisesti perusteltuna. Hallituksen esitys olisi antanut suurituloi-
sille suuren tai ainakin selviisti suureillman eliikkeen kuin pienituloisille tai
tulottomille. Sitii ei siis voitu pit65 "sosiaalisena". "

SekS Kansaneliikelaitoksen silloinen ylimatemaatikko Tauno Jylhti ettii alle-
ki{oittanutkin huomauttelivat asiantuntijoina, etti sanottu 100 Mmk on jii{es-
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telmtin noin 20.000 Mmk:n kokonaiskustannuksiin verrattuna on eptiolen-
naisen pieni asia muutoin relevanttien niikdkohtien rinnalla. Huomautimme,
ettei tasaeliike koskaan tule tiiytttimiiiin valtakunnallista eliikkeen tarretta.
Olimme sekii Jylhii etti mind vield siihen aikaan kokemaffomia demagogeja ja
teimme sen virheen, etti pidimme 10-15 minuutin pituisen liihes tieteellisen
esitelmiin, j olla pyrimme kumoamaan Sukselaisen tasaelikeideolo gian. Suk-
selainen ei taitavana poliitikkona tehnyt suinkaan sitti virhettti, ettii olisi ryhty-
nyt viiittelemiiiin meidiin kanssamme. Hiin toisti kerta kerran jiilkeen itse asias-
sa koko valiokunnan tydskentelyajan likimain vain yhtd lausetta: Lopetetaan
yksilolliset tilit ja ktiytetiiiin niisti vapautuvat rahat eliikkeisiin! Tuo ehdotus
oli niin yksinkertainen, ettii kaikki valiokunnan jiisenet sen ktisittiviit, ja osaa
se viehiittikin. Tiit[ yhtd lausetta kuukaudesta kuukauteen toistamalla Sukse-
lainen lopulta voiui valiokunnan enemmiston puolelleen!

Sukselaisen esittiimiissii muodossa ehdotus sitten tuli lopulta hyviiksytyksi
myds eduskunnan tiiysistunnossa. Tosin tiilldinkin oli monia vaiheita, joita esi-
merkiksi Pekka Kuusi kirjassaan "60-luwn sosiaalipolitiikka" kuvaa viirik-
kiiiisti (sivu 218) mm. seuraavasti:

"Kuvitelmallisen sosiaalipolitiikan kehittiijii ei suloisessa Suomessamme voi-
nut olla tuntematta itseiiiin sinisilmtiseksi haaveilijaksi. Yksimielinen valio-
kunta nuiji eduskunnassa - kas kunnallisvaalien kynnyksellti - kiinni kansan-
eltikkeiden tukiosiin erilaisia nousuja. Asiantuntijoita ei kuunneltu sen vertaa,
ettii olisi ehditty tarkoin todeta, montako miljardia niiin my<innettiin. Niin sitii
siirrettiin taas l0 listimiljardia vanhuksien ja tydlqrvyttomien peruskulutusta
tukemaan. Niiin sitii sosiaalipolitiikkaa tehtiin markkamddr[ssii saman verran,
mihin ulottui vanha kansaneliikejiirjestelmd laajimmillaan ollessaan. Vanhuus-
ja tyri$rvytt6myyspolitiikan suunnittelijalle jtiii vain tehtiiviiksi ynttiie selvit-
tiiii, mihin olemme vanhusten ja tyokyvytt<imien kulutusmahdollisuuksien
osalta ndin joutuneet."

(c) Kaappaus. Kansaneliikelain ratkaisevan kiisittelyn aikoihin yhteiskuntaa
jerisytti yleislakko. Se sitoi ty<imarkl<inaosapuolet, jotka muutoin valppaasti
seurasivat tdmiintapaisia j ?isenkunnilleen merkittiiviii asioita. Vasta kun lakko
oli ohi ja sen aiheuttama poly ja savu laskeutunut, huomattiin, mitii oli tapahtu-
nut. Reaktiot olivat eriftein jyrkiit sekl tyrinantajien effii tyontekijriiden puolel-
ta. Tapahtuma tulkittiin maalaisliiton toimeenpanemaksi ty<intekijiiin eltike-
rahojen kaappaukseksi. Uudessa jii{estelmiissii ty<inantajat jatydntekijet mak-
saisivat enemmdn kuin saisivat etuja ja ylite siirtyisi, niin ainakin tulkittiin,
maatalousvtiest<in hyviiksi. Sehiin ei silloisten veroperusteiden mukaan mak-
sanut kovin korkeita veroja eikii siis KEL -maksujakaan.

Seurauksena oli erityisesti tydntekijtipuolelta tiukat vaatimukset asian v?ilitto-
mdksi uudelleen harkitsemiseksi. Tyoeliikkeitti suunnittelemaan asetettiinkin
komitea.
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Niiiden valtakunnan kannalta tiirkeiden tapahtumien muisteluna arvelen, effJi
seuraukset Sukselaisen liipiajamasta tasaeliikeratkaisusta olivat sellaiset, ettei
hiin itsekiiiin niiti ollut osannut ottaa huomioon. Vielii 60-wotishaastattelussa
hiin nimeltii mainiten tolvi kahta henkil6?i, ensin tasavallan presidentti Urho
Kekkosta ja sitten minua, selittiien ihmettelemiinsii TEl-jt{estelmiin selityk-
seksi sen, ettii Teivo Pentik[inen onnistui ylipuhumaan tyomarkkinajiirjesttit.
Muistiinpanojeni mukaan meillii, alalla jo kauan toimineilla oli kuitenkin rea-
listinen arvio siitii, mitii tulisi tapahtumaan, ts. "kaappaus" oli laukaiseva tydn-
tekijiiin eliikekysymyksen liikkeelle.

Sukselainenkin vasta my6hemmin, 1970-luvulla kun jn{estelmiit olivat jo va-
kiintuneet, joskus iiiineenkin pohti, ette tulikohan aikanaan kansanel[kkeen
tasaeldkeratkaisu tehtyii viisaasti. Muistan dramaaffisen tilaisuuden, jossa
Ty<ieliikelaitosten edustajana selostin silloin ajankohtaisia asioita, mm. eliike-
jii{estelmien ns. historiallista kompromissia keskustapuolueen eduskuntaryh-
miille. Sukselainenkin oli tullut mukaan kuulijaksi. Totesimme, etld on tapah-
tunut mite on tapahtunut, ja nyt on elettiivii jiirkeviisti eteenpiiin. L6imme kiittii
piitille siitd, etti viilillii jo eliikesodan asteelle purkautuneet erimielisyydet so-
vitaan ja elet[iin hyviissii yhteisymmiirryksessd. Ndin sitten tapahtuikin!

Mutta ennen kuin ryhdyn kuvailemaan TEl-komitean toimintaa, on vielii tar-
peen kertoa 1950-luvun eliiketurvatilanteesta ja tapahtumista, jotka sittemmin
tulivat olemaan suuren tydeliikeratkaisun rakennusosia.

1.4. Merimieseliikkeet

Lakisliiiteisten tydeliikkeiden edelltiktivijriiksi ja koelaboratorioksikin muo-
dostuivat merimiesel[kkeet.

Merimiesunionin legendaarinen puheenjohtaja Niilo Welliiri oli joutunut to-
teamaan, ettii tyydyttdvien el[kkeiden puuttuminen oli merimiehillekin ja var-
sinkin heille vakava epiikohta, joka piti saada korjatuksi. Hiinen vaatimukses-
taan asetettiin komitea asiaa valmistelemaan. We[eri itse tuli komitean tyon-
tekijoitii edustavaksi j?iseneksi ja tydnantajia edusti varatuomari Mikko Man-
nio (olla jo oli sosiaalialan perinnettdkin, olihan hiinen isinsl ollut vuosikym-
menet sosiaaliministerion kansliapiiiillil&t ). Olin itse puheenjohtaja. Ty<i oli
merkittdv6 mm. sen takia, ettii perinteisestii tydnantajien ja tydntekijdiden
vastakohtaisuudesta pyst5rttiin irrottautumaan ja sopimaan yhteisistii ratkai-
suista.

Eliikkeet tulivat puhtaasti ansiopohjaisiksi, suoraan verrannollisiksi toisaalta
palvelusaikaan (purjehduskuukausiin) ja toisaalta palkan miiiirldn. Jo tuolloin
huomattiin tarve yhteensovittaa tyoeltike ja kansaneliike ja mahdollisesti
muutkin samanaikaisesti samalle henkildlle ehkd tulevat eliikkeet. Eliiketurva
sidottiin indel<siin.
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Rahoitus oli vielii bismarkilaisen kolmikantasysteemin mukainen. Tytinantajat
ja tyontekijiit maksoivat kumpikin 4 o/o palliasta ja valtio likimain noin kol-
manneksen eliikemenosta. Kokonaisbruttomaksu silloin kiiytetyin arviointipe-
rustein asettui 12 %o:n tasolle.

Merimiehet luopuivat tuolloin yhtenii vuonna siihen aikaan normaaliin rutii-
niin kuuluneista palkankorotuksista. Welleri katsoi, etti jos 12o/o:nedun saa 4
%:lla (: merimiesten maksuosuus), sill6 vo:idaan kuitata palkankorotus.

Laki tuli hyviiksyfyksi eduskunnassa pikavauhtia.

Kuvaavana erikoisuutena muistan tapauksen, jolloin eduskunnan valiokun-
nassa joku vasemmistoedustaja oli ryhtynyt esiftemeen (arvattavasti huuto-
kauppamielessd), ettd eikri eliikkeitten pitiiis:i olla suurempia kuin hallitus esit-
tiiii. Ty<imoraalinsa mukaisesti WAlHri ilmoitti lyhyesti, effti asiat on sovittu
eikii niihin pid[ tehdii muutoksia!

Lain toimeenpanoa varten perusteffiin Merimieseldkekassa vuonna 1955. Sii-
nii olivat tydnantajat ja tyontek|iit edustethrina pariteettiperiaatteen mukaan,
kaksi kummaltakin puolelta. Puheenjohtajana toimi sosiaaliministerion edus-
taja, miniikin olin tuossa tehtiiviissii muutannn woden. WAlHri oli itseoikeu-
tettu hallituksen jdsen ja toinen tyontekijtriden paikka kiersi vuorovuosina
piitillyst6liitoilla.

Merenkulkuala oli tuohon aikaan huonossa maineessa j atkuvien selkkausten ja
ty<inseisausten johdosta, ja jotkut kollegat ernnustivat minulle vaikeita aikoja,
kun niiiden alojen edustajat, Welleri mukaan luettuna, piti saada toimimaan
yhdessd. Putreenj ohtaj ana kuitenkin annoin kaikkien osapuolten ymmirt66,
ett'ii jos on tarveffa riitelyym, se pitffi tehdii jossain muualla kuin Merimies-
eliikekassan hallituksessa, jossa kaikkien intressi ja velvollisuus on saada
eliikeasiat hoidetuksi hyvin. Ilokseni fiimd toteutuikin, vieldpii yli odotusten.
Toimintailmapiiri oli miellyttiivii ja asiallinen. Etuktiteen olin peldnnyt, etrii
eliikeratkaisut ja muutkin ratkaisut, joita haltlitus juoksevalla hihnalla tulisi te-
kemddn, saattaisivat aiheuttaa sellaisen vastakohtaisuuden, ettd tydntekijiiin
edustajat aina vaativat lisiiii etuja ja tyonanlajat haraavat vastaan. Kun kuiten-
kin oli piiiitetty toimia asiallisesti, vastakJcainasettelulta vtilt5rttiin. W[lliiri pyr-
ki hoitamaan Merimieseliikekassan varoja lruin omiaan.

Mieleen jiii mm. tapaus, jossa ty6k) ryttomyyshakemus hyliittiin nimenomaan
Wiilliirin ehdotuksesta. Hdn sanoi tuntevansa hakijan, joka on "juopporatti" ja
tullut vain viinarahoja hakemaan. Eriis Pitkiinsillan toisella puolella vaikutta-
nut nimelti mainittu Hiikeri julistettiin niin. ikiiiin Wiilliirin toimesta pannaan,
hiinen lukuisasti ta{oamilleen todistuksille ei annettu mitiiiin aryoa. Oli nimit-
tiiin osoiuautunut, ettd sama leAkiiri kevyeriti kidoitteli tydlqrvyttdmyystodis-
tuksia, joilla Merimiesunioinin j[senet Ur:rionin kassasta saisivat sairausp[i-
vflrahaa. Joskus oli klynyt niin, ettii juuri piiiviirahan saanut porukka seisoi
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alkoholiliikkeenjonossa, minkii We[iiri sattui huomaamaan. Hin oli ttrnnetus-
ti raittiusmies ja kovalla kiidellti heitti ulos merimiesammatissa "rentut", niin
kuin htin sanoi. Merimiesammatin aikaisemmin epiimiiiiriiinen maine tuona
aikana korjautuikin, ja sama henki ulottui my<is Merimieseldkekassan halli-
tuksen toimintailmastoon.

Kassan toiminta kiiynnistyi oikein hyvin, ja jiirjestelmii voitti viihitellen suosi-
ota niidenkin piirissii, jotka aluksi olivat murisseet vakuutusmaksun suoritta-
misesta. Kun eduskunta my6hemmin kiisitteli TEL:n aikaansaamista, sosiaali-
valiokunta teki tutustumiskiiynnin Merimieseldkekassaan ja sai hyvin mytin-
teisen kuvan tiistii tydeliikkeitten toteutuksesta. Merimieskassan tyylinen orga-
nisaatio otettiin sittemmin malliksi LEl-kassoillekin. Saadut hyviit kokemuk-
set ja niiden tunnetuksi tekeminen osaltaan pohjustivat tulevaa suurta ty6elii-
keratkaisua.

1.5. Eltikesiidtiolaki

Kun kansaneliike oli riittiimiiton varsinkin toimihenkildiden eliiketurvan anta-
jaksi, pyrittiin loytiimiiiin keinoja asian korjaamiseksi.

(a) Eliikesiiinntit olivat eriis yleisesti ktiytetty vaihtoehto. Tydnantaja lupautui
antamaan ja kustantamaan eliikkeen vanhuuden ja mahdollisen tydkyryttti-
myyden varalta, ehkiipii perhe-eliikkeenkin kuoleman varalta. Eliikkeet mak-
settiin suoraan tydnantajan knssasta sitii mukaa kuin ne eriiiintyiviit. Ansait-
tuja eltikeoikeuksia, siis tulevia eliikemenoja varten ei ollut mahdollista muo-
dostaa rahastoa, koska se olisi joutunut verolle. Eliike-etujen turvallisuuden
kannalta timd vaihtoehto oli heikko, koska se riippui kokonaan tytinantajan
maksulgrvyn s?iilymisestii. Lisiiksi eliikkeiden ehdot olivat hyvin rajoittavia,
esimerkiksi jos tydntekijl erosi ty<inantajanpalveluksesta ennen eliiketapahtu-
maa, hdn tavallisesti menetti jo ansaitsemansa edut.

(b) Vakuutusvaihtoehto oli turvallisuusasteikon toisessa pii[ssii. Vaadittiin
tiiysi rahastoiminen. lnflaatio oli kuitenkin tuhonnut eliikesiiiistdtkin, eikd toi-
minnan uudelleen kiiyntiin saattaminen missiSn merkittivissi laajuudessa
onnistunut (siitiikin enemmdn seuraavan otsikon alla).

(c) Eliikekassoja avustuskassalain alaisina oli toiminnassa, mutta rahastoi-
misvaikeudet olivat niidenkin kohtalona.

(d) Yleisen siiiititilain mukaisesti siiiititi oli runsaahkosti kiiytetty vaihtoehto.
Sellainen voitiin rekister6idd oikeusministeridssii. Mitiiiin siiiinndstelyii tai
valvontaa ei kuitenkaan ollut. Eri matemaatikot laskivat mm. verottomuuden
miiiriiiiviin elikevastuun hyvin eri tavoin, jotkut ottivat mukaan jopa tulevaa
palvelusta, vielflpii tulevia sukupolviakin. Kun diskonttauskorko on positii-
vinen, niiin saadaan aina iitirellinen luku, joskin ehkti hyvin suuri.
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Kiiytiinnon kannalta tiirkeii tapahtuma oli siifltioiden ja niille suoritethrjen kan-
natusmaksujen joutuminen verolle. Verovalitus meni lopulta korkeimman hal-
linto-oikeuden ratkaistavaksi. Siitii pyydettiin sosiaaliministeridn vakuutus-
osaston lausunto. Tiime lausunto oli merkittiivti, koska se rajasi paitsi tiissfl
tapauksessa my<is tulevaisuudessa eldkejtirjestelyjen verokohtelun. Lausun-
nossa asetuttiin sille kannalle, ettii tydnantajan ja vastaavasti siiiitionkin kir-
joissa vdhennyskelpoisena voidaan pitiiii vain sitii kannatusmaksua ja vastaa-
vasti eliikesiiiitidn tuloa ja eliikevastuuta, jonka voidaan katsoa vastaavan ty6n-
tekijln ao. vuonna (a aikaisemmin) ansaitsemaa osaa el6kkeest6. Tlmin mu-
kaisesti eliikevastuu on aluksi nolla silH hetkelld, kun tydntekijii tulee ty6n-
antajan palvelukseen ja kasvaa sitten maksimimiiiiriiiinsi, joka saavutetaan
eliikkeen alkaessa. Tiill<iin se on alkavan eltkkeen (a mahdollisten muiden
etujen) diskontattu pdiioma-arvo. Kysymyksessii oli siis ansaintaperiaatteen
soveltaminen tiihdn ympiiristtitin. Korkein hallinto-oikeus hyviiksyi sen ja
miiiiriisi veroa niille kannatusmaksujen osille ja eliikevastuille, jotka ylittiviit
ndin miiiiritetyn rajan.

Oikeusministeririltii puuttui asiantuntemus tiim[n tapaisten asioiden hallinnas-
sa pitiimiseen, ja stidtiritydnantajien keskuudessa syntyi paniikki. Jotkut siititidt
suureksi ylliityksekseen menettiviit tai olivat vaarassa menettdti suuria summia
veroihin.

(e) Uusi laki. STM:n vakuutusosaston piitillikkond tarjouduin panemaan asiat
jiirjestykseen. Perustettiin komitea laatimaan erityislainsiiiidiintdii eltikesiiti-
ti<iille. Sellainen saatiinkin toimeksi ja elSikesiiiititilaki tuli voimaan vuonna
1955. Siihen sisiiltyi hyvrn merkittiiviii innovaatioita, joista osa sittemmin siir-
tyi TEL:iin.

Mahdollisten eliikejiirjestelf en kido huomioon ottaen katsottiin tarpeelliseksi
rakentaa kokonaan rahastoimattoman ja siksi turvattoman eliikesiiiintdvaihto-
ehdon ja turvallisen vakuutusvaihtoehdon lisiiksi viilivaihtoehto. Rahastoimis-
aste saa jiitidii ao. siiiiti<in, kiiytiinn6ssd emotydnantajan valittavaksi. Uutta oli
se, ettd matemaattisesti oikea eltikevastuu joka tapauksessa tuli laskea ja kida-
ta niikyviin. Jos siltd puuttuu katetta, puuttuva miitirti tulee kirjata vastuuva-
jauksena. Tydnantajan on ilmoiteffava omien tiliens[kin liitetietona eliikes6ii-
ti6nsii mahdollisesta vastuuvajauksesta, koska se on eriiiinlainen moraalinen,
joskaan ei aina juridinen velvoite.

Toinen tulevaisuudenkin kannalta tdrkeii siiiid6s salli eliikesiiiititin lainata varo-
jaan tydnantajalle ilman vakuuksia ja vain laskuperustekoron veloittaen. Ky-
symyksessii oli siis ns. takaisinlainaus. Sellainen oli jo ollut oikeusministeridn
stiiitiriilliikin - kylltikin kokonaan siiiinnostelemittrimEsti. Tydntekij6itten tur-
vallisuuden parantamiseksi samalla saatiin konkurssilainsiiiidiintdii muutetuk-
si siten, ettii el?ikes?ititidn lainalla tuli olemaan hyvii etuoikeus ennen useimpia
muita velkojia, jos ty6nantaja joutuu konlrurssiin.
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Kun eliikkeet eivdt olleet tiiysin varmistettuja, kiellettiin tyontekij[n osallistu-
minen vakuutusmaksuihin. Tiimtkin oli sittemmin osaltaan vaikuttamassa
tyrie I iikekiiytiinto on.

Eliikesiitition hallintoon ja tilintarkastukseen tuli kuulua my6s slititi<in toimin-
tapiiriin kuuluvien henkiloiden edustus.

Eliikesiiiiti<iiden rekisterointi ja valvonta siirrettiin oikeusministeri6slii sosi-
aaliministerioon. Se oli askel kohti valtakunnalliseksi tarkoitettua jdrjestelyii,
joka pyrkii keskittiimiiiin STM:lle kaikkien eliikejlrjestelmien kehittelyn ja
valvonnan. (Tiime tavoite ei tosin ole toistaiseksi enemmiltti osin toteutunut).

Eliikestiiitiolaki muodostui niissii olosuhteissa suureksi menestykseksi. Miltei
kaikki oikeusministeriossii aikaisemmin rekister<iidyt eliikeseetiot siirtyiviit
sosiaaliministeri<in rekisteriin, ja suuri miiflrii uusia siltiticiitii syntyi. Eliike-
siiiiti<iistii muodostui vallitseva yksityisen sektorin vapaaehtoisten jiirjestelyjen
toteuttamismuoto, kuten j iilj empiinii taulukosta I . 7. I ntihdiiiin.

1 . 6. Lakistiiiteistii tapaturmavakuutusta j a liikennevakuutusta

Lakistiiiteisestti tapaturmavakuutuksestakin on tarpeen esittdd muutamia piir-
teit[, koska ne olivat osaltaan rakennuselementtejd TEl-jii{estelmiille, osit-
tain hyvin tiirkeit[kin.

(a) Korvausasteikot. Piiiviirahojen ja eliikkeiden mii2irittely noudatti vanhaa
bismarckilaista mallia. Eliikeasteikko oli degressiivinen ts. eltike prosentteina
sen perusteena olevasta palkasta prosentuaalisestikin aleni siirryttiiessd aivan
pienistii tuloluokista keskituloisiin. Lisiiksi oli yliiraja eli katto, joka oli mata-
lalla.

Tyontekijillii saattoi olla mahdollisuus saada lislkorvausta katon ylittiiviiltii
vahingon osalta yleisten vahingonkorvauslakien perusteella, jos tapaturman
syynii oli ty<inantaj an esimerkiksi tydturvallisuus- ym. j iirj estelyissii tekemii
laiminlyonti. Tiimtin potentiaalisen korvausvelvollisuuden varalta tyonantaj al-
la oli tarve ottaa erikseen vastuuvakuutus.

Ulkomailla on juristeja erikoistunut hakemaan kontaktia tapaturmasta kiirsi-
neisiin tyontekijoihin nostaakseen n[iden lukuun kanteen tyrinantajaa vastaan.
Jos kanne johtaa tulokseen, asianajaja ottaa saadusta korvauksesta huomatta-
van suuren osuuden. Jos juttu heviteen, ffdntekijtin ei tarvitse maksaa mitiiiin.
Tiillainen menettely on yhii hyvin yleinen Yhdysvalloissa sairaanhoidon alalla.
Kanteen kohteeksi joutuu joukoittain ltiiiikireitli, joiden potilas ei ole mieles-
tiitin parantunut tyydyttiiviisti. Tiillainen toiminta on saanut sellaiset mifiasuh-
teet, ettd sillii on suuri vaikutus vakuutustoimintaankin. Liiiikiireilll on oltava
vastuuvakuutussuoja, mutta se on kallis, eiviitkti vakuutusyhti<it ole aina ha-
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lukkaita myontiim[iin vakuutusta ensinkiiiin. Jtilleenvakuutusten kautta kus-
tannuksia on levinnyt ymperi maailman, Suomeenkin.

@) Katot ja degressio pois! Kaksinaisen vakuutustarpeen poistamiseksi otet-
tiin sosiaaliministerion vakuutusosastolla sr: kanta, ettii henkil6vahingoista
korvauskatot on poistettava ja samalla piivdiraha- ja eliikeasteikot tehteve li-
neaarisiksi, degressiokin oli siis poistettava. NSin vakuutusturva olennaisesti
parani ja samalla hallinto yksinkertaistui. Tapraturmavakuutuksesta poistui sii-
hen jiiiinyt koyhtiinhoidon vivahde. Kun kalksinainen korvausoikeus poistet-
tiin, ei Suomeen piiiissyt syntymiiiin sit[ hyriiksikiiytttiviiii juristien joukkoa-
kaan.

Kattojen poistaminen omaksuttiin tdstii liihin yleiseksi periaatteeksi. Sen mu-
kaisesti poistettiin liikennevakuutuksesta henkiltivahinkojen yliirajat ja myo-
hemmin koko tyoeliikejiirlestelmiikin rakenrui sen mukaisesti. Tiillii on ollut
erittiiin suuri merkitys, suurempi kuin ehki huomataankaan. Meillii TEL tuli
sisiiltdmliin olennaisesti kaiken sen, mik6 muualla on antanut aiheen kolmeen
pilariin (ks. l.1c).

Katottomuus kuuluu jatkuvasti esiin pulpalrtaviin ikuisuuskysymyksiin. Ky-
seessd saattaa olla vain populistinen pisteiden keruu, joka kiiytt[ti hyvtiksi ih-
misten kateutta, tai ehkii pelkiistiiiin vain tyhmyys.

Kattojen tarpeellisuutta olen joskus perustellut vertauksella palovakuutuk-
seen, jossa vahingonkorvausperiaate on puhtaimmillaan. Ajateltakoon kahta
rakennusta, pientti ja suurta. Jos ne palavat, pienen rakennuksen omistajalle
tietenkin maksetaan pienempi korvaus, koska se riittiiti pienen talon uudelleen
pyst5rtttimiseen. Sutrelle rakennukselle sen sijaan korvauskin on vastaavasti
suurempi. Jokainen ymmdrt66, ettei tapahdu. mitiiiin sosiaalista vliirffiti siinii,
ettti toinen saa ison korvauksen ja toinen pienen. Ison rakennuksen omistaja on
toki maksanut vastaavasti isomman vakuurfusmaksun, joten ei hiintii tarvitse
subventoida pienvakuutusten maksuista. Sama periaate sovelfuu myos tapa-
turma- ja eliikevakuutukseen. Eliikkeen tarkoitus on korvata se tyotulo, jonka
ansainta katkeaa tapaturmaan (a eliikevakuutuksessa vanhuuteen tai tyokyryt-
tomyyteen). Korvaus, siis ellke, miilriiytyy korvattavan vahingon, ts. poispu-
donneen tulon mukaan. Isompituloisten osalta tietenkin velotetaan vastaavasti
isompi vakuutusmaksu, joten heidiin eldklieensii ei ole poissa pienituloisten
eldkkeiden rahoituksesta.

(c) Kuntoutus tuli sosiaaliturvaa koske'raan keskusteluun suurin toivein
1950-luvulla, niin ulkomailla kuin meilliikin. Innokkaimmat visiondiirit jo en-
nustivat, ettii eliikejii{estelmiin kuuluva tydkyq/ttomyyseldke voidaan suures-
sa miiirin korvata kuntoutuksella, ts. eliiklkeenhakijalle suunnitellaan sopiva
kuntoutusura, liiiiketieteellinen ja tarvittaesisa sen jatkoksi ammatillinen ynnii
sitten tyohon sij oittaminen. Ty<ikyvytt6myyseliikkeen tehtevaksi j iiisi vain nii-
den - niin toivottiin - harvojen tapausten ker?iily, joiden kuntoutus ei onnistu.
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Kansaneliikelaitos oli ha{oittanut kuntoutusta jo kauan, mm. rakentanut Hei-
nolaan erityisen reumasairaalankin. Sairausvakuutuslakiin tuli erityinen siiiin-
nds varoj en ohj aamise sta kuntoutustarpeisiin.

Kuntoutusasiaan tartuttiin my6s tapaturmavakuutuksen j a liikennevakuufuk-
sen yhteydessti. Kun tapaturman uhrit usein ovat nuoria tai keski-ikiiisiti, us-
kottiin kuntoutuksen sopivan heille aivan erityisen hyvin.

Tapaturmavakuutusta ko{ailemaan asetettu komitea hahmotteli ideat ja kir-
joitti tarvittavat pykiiltit siten, ettii kuntoutuksesta tuli sekii lakistiiiteisen tapa-
turmavakuutuksen ett6 liikennevakuuhrksen uus i korvaus laj i, johon varnmau-
tuneilla on oikeus. Uuden vakuutuslajin kiiytiintddnottaminen oli ainakin peri-
aatteessa merkittiivi askel alan kehitystydssii. Toteutusta varten perustettiin
Vakuutusalan Kuntoutuskeskus. Idean voimakkaana vetiijdnti oli Pohjolan va-
ratoimitusjohtaja Ilmari Ketola ja toteuttajaksi saatiin asiaan kutsumukselli-
sesti omistautunut yhteiskuntatieteiden maisteri Veikko Niemi.

Toiveet siit[, effii kuntoutus olisi voinut suuressa miiiirin vdhentdii tydlq rytttt-
myyseliiketapauksia, ei sitten kuitenkaan ktiytiinnossii liiheskiiiin toteutunut.
Kuntoutuskdsittelyp liihetettyjti tyritapaturmien uhreja on vuosittain ollut
noin 700 ja Kuntoutuskeslarksen arvion mukaan heistii noin puolet on saatu
menestyksellisesti hoidettua. Vertauksen vuoksi mainittakoon, ettd vakavien
vammojen perusteella myonnetiiiin vuosittain noin 700 tapaturmaeliikettii.
Tietysti ndmiikin tulokset ovat kiitoksen arvoiset varsinkin, kun inhimilliset
arvot otetaan huomioon taloudellisen tuloksen rinnalla.

Liikennevakuutuksen osalta kuntoutusasioita on tullut wosittain vireille
keskimtiiirin250ja tuloksellisuus on ollut hiukan vaatimattomampaa kuin ta-
paturmavakuutuksessa. Tiime johtuu liikennevammojen toimintavaikeuksia
aiheuttavasta vaikeudesta.

Kuntoutuskeskus palvelee myos tytieliikevakuutusta keskittyen viime vuosi-
na tydkykyti siiilytttivtiiin (TYKY) toimintaan. Ammatillisessa kuntoutuksessa
kuntouttrksen tarpeessa olevien ikdrakenne on ollut vaikeutena.

(d) Inflaatiosuoja. Tapaturmaeltikkeetkin on suojattu inflaatiolta sitomalla ne
indeksiin. Indeksikorotuksista aiheutuva vastuu ei ole tavanmukaisen vakuu-
tusmatematiikan keinoin sill[ lailla ennakolta laskettavissa, ettd se voitaisiin
rahastoimisperiaatteiden mukaisesti sisiillyttiiii vakuutusmaksuun. Tiimtin ta-
kia indeksilisiit kustannetaan kaikkien tapaturmavakuutuksen ottaneiden ty<in-
antajien yhteisvastuulla, erfi[nlaisessa poolissa, jota hoitaa keskuselin Thpa-
turmavakuutuslaitosten liitto. Rahoitus tiiltii osin tapahtuu jakojiirjestelmtin
mukaisesti, siis ei rahastoiden. Tiimti yhteisvastuupoolin tekniikka siirrettiin
TEl-vakuutukseen, jossa se on volyymiltaankin suuri.

(e) Hallinto. Lakisiiiiteinen tapaturmavakuutus oli esimerkki, kuinka lakisiiii-
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teistd sosiaaliturvaa voidaan antaa yksityisten vakuutuslaitosten hallinnoita-
vaksi. Lakis?i?iteistii tapaturmavakuutusta harjoittavat vahinkovakuutusyhtidt.
Se on siellti vakuutuslaji muiden joukossa.

(f) Liikennevakuutus uudistettiin samoihin aikoihin kuin tapaturmavakuu-
tuskin. Vakuutus tehtiin henkildvahinkojen osalta katottomaksi ja kuntoutuk-
sesta tuli uusi korvauslaji. Siintikin on jo kauan el[kkeet sidottu indeksiin ja
indeksilistit (kalliinajanlisiit) suoritettu yhteisvastuupoolista jakojtirjestelm[n
mukaisesti. Vakuutusmaksuun sisiiltyy poolille tilitettlivii o sa.

1.7. Eliiketurvan tila 1950-luvun lopulla

Yksityisen sektorin eliikejiirjestelyvaihtoehtojen levinneisyys 1950-luvun 1o-
pulla niikyy seuraavasta taulukosta.

Taulukko 1.7.1. Eri elnkejiirjestelymuotojen piiriin kuuluneiden henkildiden
lukumiiiirtit

Eliikesiidtiot El6kekassat Vakuutusyhti<it

150.000 70.000 25.000

Siititidt ja kassat olivat dominoivia markkinajohtajia. Vakuutusyhtioiden vaati-
maton osuus selittyy sillii, ettii ne eivdt voineet (tai osanneet) vastata siiiitioiden
em. etuihin.

Lisiiksi monilla tyonantajilla oli eliikesiitintdjti, mutta niistd ei ole tietoja. Niin-
ikeiin tyonantajat saattoivat antaa ilman siiiintdjiikin tyrihrinoton yhteydessii
yksildllisiti elSkelupauksia varsinkin johtajille, esimiehille ja erityistehtiivissii
oleville henkil6ille. Viimeksi mainitut olirat jo tuolloin oppineet tydhdntulo-
neuvottelujen yhteydessii kysym[iin my6s el6ke-etuja. Tyonantajat joutuivat
siten kilpailemaan tydvoimasta eliikelupauksinkin.

Taulukko antaa kuvan siitii, mihin vapaa kilpailu oli johtanut ja millaiseksi se
olisi saattanut muodostua TEL:n voimaan tultuakin, jolleivat vakuutusyhti<it
olisi tehostaneet kilpailuasemaansa. Markkinain jakautuminen muistuttaa
Ison-Britannian ja USA:n tilannetta. Sielltikin ltihinne meiddn eliikesiiiiti<iitii
muistuttavilla, tavallisimmin ty6nantajakohtaisilla eldkekassoilla (pension
funds) on vahva asema.

Valtion virkamiehillii oli jo vanhastaan omat eliikejiirjestelmdnsii. Ne koski-
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vat kuitenkin liihinnii vain vakinaisia virkamiehiii, ei siis toimihenkiloitii eikfl
tilaptiisiii tai tyosuhteessa olevia. Etuudet oli rakennetit,"uskollisen palvelijan
periaatteen" mukaisesti. Vasta pitkii palvelus oikeutti hyviiiin eliikkeeseen. Jos
virkamies oli "uskoton" eroamalla palveluksesta jo ennen eldketapahtumaa,
miteiin eliikettii ei maksettu, siis jo ansaitut oikeudet menetettiin. Niin ikiiiin,
jos tuli tyt kyv'/ttomiiksi ensimmiiisten kymmenen palvelusvuoden aikana,
tydk) ryttomyyseliikeoikeutta ei ollut. Eri jiirjestelmtinii olivat perhe-eliikkeet.
Ttyden eliikkeen mdiirii oli 66 % loppupalkasta edellyttiien, ettd palvelusvuo-
sia oli kertynyt viihintiitin 30 (ertiissti ammateissa viihempikin riitti). Eliikeikii
oli 63 vuotta, mutta se oli ammatillisesti porrastettu siten, ett[ ammattinimik-
keen mukaan saattoi elIkkeelle p[iistii jo aikaisemmin, esimerkiksi 55 wotta
oli eriiiden ammattien eliikeikti.

Koordinaatiota muiden eltikejiirjestelmien kanssa ei ollut. Tiiyden 66 oh:nli-
sdksi voi saada vielii kansaneliikkeen ja joissakin tapauksissa muitakin eldk-
keiti, esimerkiksi tapaturman, liikennevahingon tms. satuttua.

Kuntasektorilla oli pyritty noudattamaan valtion jii{estelmi6, muffa keytAnto
eri kunnissa oli kovin kirjavaa.

Kirkolla oli omia el[kejii{estelyjiiiin. Nekin pyrkiviit ottamaan mallia valtiol-
ta.

Keskushallinto puuttui. Eliikejiirjestelmien hajanaisuus selittyy paitsi histo-
riallisilla perinteillii myos siten, ettii niiden kehittely, valvonta ja toimeen-
panokin kuuluvat eri ministerioiden piiriin; sosiaali- ja terveysministerion li-
siiksi valtiovarainministerion, sisiiministeririn ja opetusministerion piiriin. Tii-
md hajanaisuus on tullut valtakunnalle kalliiksi. Keskustellaankin kaikkien
el2ikeasioiden keskittdmisestti sosiaali- ja terveysministerion vakuutusosas-
tolle, joka on niihin erikoistunut.

2.TEL - LEL tehdiilin ja toteutetaan
IgueITA EI TAPAHDU, NIITA TEHDAAN

2. I Eliikeratkaisun edellytyksi2i

(a) Eliiketurvan heikkous oli vielii 1950-luvulla suuri yhteiskunnallinen epii-
kohta, joka vaati korjausta. Vailla riiftevee eldkettii olevat vanhukset olivat
omaistensa taakkana ja muodostivat suurimman koyhtiinhoidon asiakasryh-
miin. Vanhainkodit olivat huonossa maineessa. Ke{iiiimiseenkin turvaudut-
tiin.

Taloudellisia edellyryksid sosiaaliturvan kehittdmiselle alkoi olla 1950-luvun
loppupuolella, kun sodan vaurioiden korjaaminen ja sotakorvaukset olivat
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pliiosin ohi ja kun taloudellinen kasvu oli suotuisa. TEl-komitea asettiin vuo-
den 1956 lopulla, kuten jiiljemptinti kerrotaan.

Ratkaisun loyttiminen niiytti kuitenkin aluksi toivottoman vaikealta. Ideologi-
set ja intressiristiriidat olivat jiirklqrmiittrimiit. Ortodoksi-porvarit ja monet
tydnantajapatruunat pitiviit kaikkinaista tyrinnarkkina-asiain lakisiiiiteistiimistd
sosialisoimisena, kun taas ay-liike ja vasemmisto niitii vaativat. Vastakohtai-
suudet olivat estiineet jo sadan vuoden ajan Suomessa sosiaalivakuutuksen ke-
hittymistii. Ne olivat vielS vahvat TEl-komitean alkuvuosina 1957-58.

(b) Mutta sitten tapahtui tiiydellinen muutos, peristd piiinkin katsottuna miltei
ihme. Asioista pysQrttiin sopimaan ensin komiteassa ja sitten yleisemminkin.
Alkoi Suomen sosiaalipolitiikan tytimark}inakausi! Pitkiksi ajoiksi tavaksi
tuli mm. eliikereformeista ja niiden dynaamisesta kehittelysti sopiminen tyo-
markkinaosapuolten kesken.

Kannattaa pysiihffn palauttamaan mieliin syitii, miksi niin tapahtui. Seuraa-
vaan olen poiminut tiirkeimpinii pitiimiiini seikkoja, jotka vieliikin voivat olla
ajankohtaisia siinii hyvinvointivaltion oikeutusta koskevassa keskustelussa,
jota nykyisin kiiydliin, ja jota selostan jtiljempiinii kohdassa 5.1. Esitys ei ole
tiiydellinen eikii subjektiivisuuttakaan voi tiiysin vtilttiiii. Monipuolisempaa
pohdintaa loytyy esimerkiksi Reijo Ahtokarin (1988), Heikki Niemeliin (1988)
ja Kari Salmisen (1987) kirjoista.

(c) Historiallinen pakko. Kerran kun olin kertomassa eliikekysymyksistii his-
torian opettajille, syntyi keskustelua histonLan lainmukaisuuksista, onko niitii
ja miten paljon ne pystyviit selittemeen tapahtumia, saati niitii ennustamaan.
Keskustelussa todettiin, ettd yhteiskunnat aiika ajoin joutuvat kriisiin. Epiikoh-
dat ja muutostarpeet vtihitellen kasvavat ja patoutuvat, kunnes ne lopulta pur-
kautuvat luonnonvoimien rajuudella. Muisteltiin Rooman vallan rappion aiko-
ja ja sitii saneeramaan tarkoitettua Caesarin. vallanottoa.

Vastaavasti ranskalainen yhteiskunta 1700-luwlla oli niin mtifii, ettei se voinut
siiilyii kauan romahtamatta. Se oli historian viilttiimiittomyys. Ranskan suuren
vallankumouksen seurauksena oli ensin sekasorron kausi, joka johti Napoleo-
nin vallanottoon. Napoleon oli vahva ja miiiiriiili pitkiiln Ranskan ja Euroo-
pankin kohtaloista. Jos vallan olisi saanut joku muu, luultavasti hiin olisi muu-
tellut maailmaa eri tavalla. Vastaava toistui Saksassa ensimmtiisen maailman-
sodan jiilkeen, vaserlmiston kaappaus eplonnistui ja vallan otti Hitler. Italias-
sa valtaan nousi Mussolini. Veniijiillii vallan kaapannut Lenin muutti yhteis-
kuntaa oppiensa ja vallassa pysymisensd turvaamisen ehtojen mukaan. Ro-
mahdukset siis ovat historian viilttiimiittomyyksiii mutta seuraukset sattuman-
varaisia. Ne riippuvat olosuhteista ja sen hetken vahvoista vaikuttajista.

Matemaatikoilla on tdllaista tapahtumien kulkua simuloiva mallikin, ns. ran-
dom walk with drift. Siinii kehityksen p66suunta on m56riffy, mutta toteutus
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haarautuu sattumanvaraisesti. Idea on sama kuin fortunapelissti, jossa kuula
pannaan pyorimiiiin alamiikeen ja laudalle sijoitetut esteet ohjaavat sen kulkua
enemmdn tai vtihemmiin sattumanvaraisesti.

Suomessa eliiketurvan tila 1950-luvulla oli niin surkea, ettii oli historian pakko
sen korjaamiseen, se roikkui ikaiin kuin ilmassa. Tuleva ratkaisu sen sijaan
riippui (em. teoriaa analogisesti soveltaen) kunkin ajan vaikuttajapersoonista
j a poliittisista suhdanteistakin.

Tarvittiin lukuisia kannanottoja. Liitetiiiinko luotavat systeemit kansaneldke-
jiirjestelmiidn vai keyteteenko jotain muuta hallintomallia, mitii kaavaa eliik-
keet tulevat noudattamaan, ovatko ne katollisia vaiko katottomia, kuka maksaa
kustannukset, rahastoidaanko ja miten paljon, miten varat sijoitetaan jne.

Vaikuttajapersoonien merkitystii ei ole yleensii otettu riittiiv?isti huomioon, kun
tapahtumien taustoja ja syitii on j[lkiktiteen analysoitu. Varmaankin se johtuu
siittikin, ettti asiaa valaisevaa dokumentaatiota ei synny tai syntyy niukasti esi-
merkiksi henkil6koostumusten keskiniiisistd vaikutussuhteista, joidenkin yk-
sildiden karismaattisuudesta jne. Palaan tiihiin vielii jiljempiinti luvussa 5.1.

(d) Aatteiden aaltoliike on yksi selitttijii. Maailmanlaajuisestikin on havaittu
kausia, jolloin sosiaaliturvan kehittiimiseen ja hyvinvointivaltion rakentami-
seen suhtaudutaan my<inteisesti. Sellaisia olivat toisen maailmansodan jiilkei-
set wosikymmenet. Sodan jiilkeen Euroopan kehittyneissii maissa tapahtui
suurta sosiaaliturvan edistysfiija trendi levisi meillekin. Hyvinvointivaltio oli
yleisesti hyviiksffi tavoite. Aatteiden aaltoliikkeeseen palaan vielfl luvussa
5.1 ltihinnii uusimpien ntikymien valossa.

(e) EHkelflisilliikin on iflnioikeus. Poliittisia edellytyksiii sosiaaliturvan ja
varsinkin eliikkeiden luomiselle on aina antanut eliikeliiisten ja jo eliikeikiiii
ldhestyvien viiestrikerrosten suuri iiiinestysvoima, noin kaksi miljoonaa diintii.
Erityisesti vaalien l2ihestyessd kansanedustajaehdokkaat ovat olleet kovin val-
miita lupailemaan eliikkeisiin korotuksia ja etuja. Suurissa vaalikeskusteluis-
sakin varotaan puhumasta esimerkiksi eliikkeiden leikkaamisesta, vail<ka sel-
lainen on saattanut olla jo mieless[. Joskus eliikeasiain kiisittely on saattanut
riistiiytyii aivan villiksi.

Eduskunnan edellinen naispuolinen apulaisoikeusasiamies aivan hiljattain
esitti (vakavissaan? heti eliikkeelle siirryttyfiiin), ett?i eliikeiiin sivuuttaneilta
olisi poistettava iitinioikeus !

Meillii eliikeliiisten edunvalvonta osoittautui kuitenkin heikoksi, kun aatteiden
aaltoliike ja erityisesti lamakatastrofi kaatuivat piitille. Eriiiden muiden maiden
'harmaiden pantterien' veroista voimaa ei vielii ole jtirjestiiyfynyt. Toistuvat
eliikkeiden leikkaukset (niistii puhun 5. luvussa) ja uusilla leikkauksilla uhkai-
lut saattavat kuitenkin saada el6kel6iset organisoidummin liikkeelle varjele-
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maan silte, efte he toistuvasti joutuvat laskusuhdanteiden ja lamojen ensisijai-
siksi maksumiehiksi.

(f) Poliittinen mantitiveri? Tyonantajien muuttumisen mm. tyoeliikemydntei-
siksi SKP:n entinen puheenjohtaja Aarne Saarinen selittiiii kirjassaan "Kivi-
mies" johtuneen neuvostotyyppisen vallankumouksen leviiimisen pelosta. Sen
torjumiseksi niihtiin tarpeelliseksi suostua sosiaalisiin uudistuksiinkin. Erii[s-
sii toisessa yhteydessii Aarne Saarinen vastasi kysymykseen: Miksei Suomessa
vallankumousta tapahtunutkaan? Hiin katsoi, ettbtddlld valtiovalta pystyi sel-
laisiin uudistuksiin, joiden aikaansaamista ennen pidettiin mahdollisena vain
vallankumouksen kautta.

Saarisen ja monen muunkin mielestti siis tydelAk*eiden toteutus oli poliittinen
manri<iveri, jolla iiiirivasemmistolta vedettiin mattoa jalkojen alta. Selitys on
tiiysin bismarckilainen.

Aririvasemmistolaiset (taistolaiset) muodostivat oman ideologisen ryhm[ns[.
Heille sosiaalipolitiikka oli liihinnii vain viiline luokkataistelussa. SKP:n vti-
hemmistrisiiven (stalinistien) johtohenkiloihin kuulunut Erkki Thominenkin
(Tiedonantaj a 1971) varoittaa sellaisesta oikeistopoikkeamasta, jossa unohde-
taan, etti myos sosiaalipolitiikka pitiiii alistaa luokkataistelun varsinaisille
piiiim[tirille. Ilmeisesti Leninin oppeja tulkittiin siten, etfd sosiaaliturva niin
kuin myris yleensii kaikenlainen hyvinvoinnin edistyminen porvariyhteiskun-
nassa on taktinen virhe, koska se voi listitii tyotiitekevien t5rytyviiisyyttii oleviin
oloihin j a siten viihentiiti vallankumouksellista innostusta.

Kun so siaaliturvan parantamisen vastustaminen ei poliitti sista syistii ntiyttiinyt
mahdolliselta, sitti yritettiin sabotoida tekemiillii epiirealistisen kalliita ja muu-
toin toteuttamiskelvottomia vaihtoehtoisia esityksiii, esimerkiksi eduskunta-
aloitteina. Sellaista ta{ottiin my<is keviiiillii 1961, kun TEL oli tullut ratkaise-
vaan eduskuntakdsittelyyn. Mielenkiintoista on kuitenkin, ettl kun sanotunlai-
set aloitteet olivat jiiiineet vaille kannatusta, koko silloinen SKDL:n ryhmtikin
ratkaisevassa idnestyksessd kannatti TEL:n hyviiksymistii. Jiiljempdni totean,
ettii puolueen hajaantuessa ns. enemmistoliiiset omaksuivat rakentavan asen-
teen ty<ieliikejiirjestelmtiiin, kun taas vtihemmist6 pysyi jyrkdn kielteisellii kan-
nallaan.

(g) Asevelihenki. Omasta puolestani ja silloisten sisipiirien kokemusten ja
tietojen perusteella uskon enemmdnkin suomalaiseen versioon, johon vahvasti
vaikutti asevelihenki: "Kaveria ei jitetii". Myos ty<inantajien ja oikeiston joh-
tavilla henkildillii oli aito pyrkimys tehdii maa sellaiseksi, ettii veteraanitkin
saattoivat tuntea sen puolustamisen olleen kannattavaa.

K?isitykseni perustuu keskusteluihin useiden silloisten vaikuttajien kanssa.
Dokumentaatiota siitii ei syntynyt, eikti aseveli-asia pitkiin aikoihin kuulunut
sallittuihin puheenaiheisiin.
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(h) Ideologisilla seikoilta ja julistuksilla, mm. edellii mainituilla, on oma roo-
linsa sosiaalipoliittisessa keskustelussa ja kehityksessd. Ne liittyviit edellii
mainittuun aatteiden aaltoliikkeeseen.

Saatetaan koro staa kansalais solidaari suutta, yhteiskunnan velvolli suutta pit[ii
huolta kaikkein heikko-osaisimmista. Eliikepolitiikassa tiimti on johtanut tasa-
el[ketyyppisiin lakisiiiiteisiin eliikkeisiin, sellaisiin joihin liittyy mm. Beverid-
gen nimi (ks. 1.1f.

Pitemmiille menee tavoite lakisiititeistiiti el[kkeet tasolle, joka turvaa kulutus-
tason sdilymisen. Se johtaa ansaintaperiaaffeeseen (1. 1d).

Ntiille suunnille vastakkainen maailmankatsomus korostaa yksilon vapautta ja
velvollisuutta itse hoitaa asiansa. Se johtaa vapaaehtoisten eliikkeiden roolin
korostamiseen. Eliiketurvan pitkiille viety lakisilteistdminen on saatettu lei-
mata sosialistiseksi holhoukseksi, jota kunnon porvari vieroksuu ja inhoaa.

Ideologinen asennoituminen ja vakaumus miiiirtiytyviit itsekunkin henkilon ar-
vomaailman mukaan. Se riippuu mm. kodista, ympiiristostii, puoluekannasta
ja ajan hengestt.

Ideologioita ktiytetiiiin kuitenkin myos varsin maallisten tavoitteitten vdlineind
ja verhonakin. Esimerkiksi ne, jotka arvelevat tasaeldkkeet edullisiksi edus-
tamilleen vtiest<inosille, puhuvat mielellli[n kansalaissolidaarisuudesta. Yksi-
tyiset vakuutuslaitokset syrittiiviit ideologiseen keskusteluun yksil<in vapauden
ja vastuun aatetta,jos sen arvellaan edist[viin niiden vakuutusten myyntiii.
Sama argumentointi sopii myos hyvinvointivaltion vastustajien todellisen ta-
voitteen peitteeksi.

(i) Iltinantajapuolella ajattelutavan muuttumista vauhdittivat myos kanta-
p66n kautta saadut kokemukset. STK:n sosiaalijohtaja Tapani Virkkunen oli
neuvotellut ratkaisun wosiloma-asiassa. STK:n hallitus kuitenkin kieltiiytyi
sitii hyviiksymistd (lieneeko tiim[ ollut se kokous, jossa joku osanottaja katsoi,
ett6 "Virkkunen skall omedelbart avskedas"). Vuosiloma tuli kuitenkin edus-
kunnan kiisittelyyn aloitetierS. Aloitteen oli ki{oittanut Uuno Hiironen, alku-
aan muurari, mutta SAK:n sosiaalisihteeriksi tultuaan jo kykenevti kilpaile-
maan juristien kanssa lakitekstien ki{oittamisessakin. Asia hyviiksyttiin muo-
dossa, joka oli tydnantajille kalliimpi kuin se, mistd Virkkunen oli sopinut.

Dramaattinen kokemus oli Ruotsin eliikejiirjestelmiisota, josta kohdassa 1.le
jo mainitsin. Ruotsin tydnantajien liiton (SAF) toimitusjohtaja Kugelberg oli
pyydetty STK:hon antamaan asiantuntijalausuntoa siiti, miten j5ljempiinii
mainittuun TEl-hankkeeseen olisi suhtauduttava. Kugelberg oli kertonut
Ruotsin tyonantajien katkerasta tappiosta ja neuvonut Suomen tyonantajia il-
man muuta hyv[ksymtitin TEL-j tirjestelmiin.
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fi) Yksityisvakuutuksen ja lakisiiteisen vakuutuksen viilille synffi hel-
posti intressiristiriita niissii maissa, joissa lakisidteiset vakuutukset hoitaa
julkisoikeudellinen toimeenpanija. Silloin la.kisiititeisten etujen lisdykset voi-
vat olla poissa yksityisen vakuutustoiminnan markkinaosuuksista. Erityisesti
jos vakuutukseen liittyy rahastoja, ehkii suuriakin, taustalla voi olla taistelu
vallasta.

Linnoittautuminen ideologisiin asemiin saatl,aa selittili Suomen Henkivakuu-
tusyhtioiden Yhdistyksen kieltiytymisen awstamasta TEl-komiteaa yksityis-
ten laitosten hyviiksikiiyton suunnitelmia laadittaessa. Kielteisen lausuntonsa
lopussa SHY vielii potkaisi komiteaa kaikkien aikojen suosikkifraasilla:
"Maallamme ei ole varaa lakisdiiteisiin jiirjr:stelmiin, ei ainakaan sen hetken
suhdanteissa". Suomi-yhtion johtaja, fil.tri Arvo Junnila pitiiii t[tti muistelmis-
saan suomalaisten vakuutusjohtajien suurirnpana virhearviointina kautta ai-
kojen.

Voi olla, ettii lakisiiiiteistii jiirjestelmii2i pidettiin silloin meilliikin henkivakuu-
tustoiminnan vaarallisena kilpailijana. Lausunnonantajilla ei liene ollut selvtiii
kuvaa minkilaiseen jiirjestelm[dn komitea nrli pyrkim[iin. Yksityisillii vakuu-
tuslaitoksilla ei ollut edustajaa komiteassa. Lausunto lienee ollut sen ajan (a
myohemmdnkin) ns. konventionaalisen viisauden liturgiaa. Siin?i ehkii oli pe-
rintoii myos kielteisestii suhtautumisesta kansaneldkkeisiin.

Keskeisen tdrkeiiiin roolijakoon lakisdiiteisen ja vapaaehtoisen vakuutuksen
viilillii palaan luvussa 2.3.

(k) Pekka Kuusen kirjaa "60-luwn sosiaalipolitiikka" niiytt[v[t monet pitii-
vdn suomalaisen hyvinvointivaltion idean liiikkeelle potkaisijana ja 1960-lu-
wlla alkaneen sosiaaliturvamme kehittym:isen selitttijtind. Esimerkiksi Eero
Thomainen otsikoi Thlouseliimdn numerossa 10/96 asiaa kdsittelevdn kolum-
ninsa "Kallein ki{amme" ja liittiid sen raskaansarjan sosiaaliturvajiidestel-
mdmme syntyyn. T?issii ja monessa muussa yhteydessii kuitenkin syy ja seura-
us niiyttlviit vaihtuneen, jos tarkoitetaan tybeltikkeifii, jotka kielttimiittii edus-
tavat raskainta sarjaa. Tyoeliikkeet eduskunta hyviiksyi kesiikuussa 1961, mut-
ta kirja ilmestyi vasta saman vuoden syksyllii. Niin ikii[n kaksiportaisena voi-
maan tulleen sairausvakuutuksen pSiipiirteet olivat jo ministeri<iss[ valmiina.
Tyoeliikkeiden myrinteinen esitys kirjassa oli siis vain jo tapahtuneen kertaa-
mista.

Kuusen kida oli kirjoitettu ja markkinoitu taitavasti. Se ilmeisesti edisti
my6nteistii suhtautumista sosiaaliturvaan vleisestikin ja varsinkin yhteiskun-
tatieteellisissii piireissii. Kuitenkin TEL:n siidttiminen jo ennen kirjan julkaise-
mista todistaa asenteitten olleen laajalti my6nteisiii jo aikaisemminkin.

Kuusi niiyttiiii muuttaneen kiisitystiiiin tyrieliikejti{estelmiistd kielteiseen suun-
taan jo pian lain stiiitdmisen jiilkeen ns. ohjelmapoliittisen toimikunnan yhtey-
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dessti ja sitten uudelleen takaisin mycinteiseksi ns. Kuusen klubin yhteydessii,
seki viel?i myohemmin uudemman kerran kriittiseen suuntaan. Niihin lukui-
siin ja mittaviin eltiketurvan kehittlmisvaiheisiin, jotka sittemmin on toteutet-
tu, kirjalla tuskin on ollut vaikutusta. Kuusen nimi on jtitinyt todellisten tapah-
tumien historiaan Kuusen klubin yhteydessii, mihin palaan.

(l) Tieteen ja kiiytiinntin suhteista. Edellti kerrottu siwsi jo kysymystii siitii,
miten tieteen saavutuksia ja tiedemiesten viisauksia on voitu hyddyntiiii
vakuutustoiminnassa yleensti ja mm. eldketurvan kehitt[misessii erikseen.
Kyse ei ole vain yhteiskuntatieteistii, vaan my6s matematiikasta, lainopista,
ekonomi(sti)tieteistii jne. Oma kokemukseni ei ole kovin myonteinen. Neyftae
silti, eud tieteenharjoittajat sulkeutuvat omiin kammioihinsa ja puhuvat ja
kirjoittelevat liihinnii vain toisilleen. Jotta p?itistiiisiin kiiytlntoii hyodyttiiviin
tuloksiin, pit[isi olla hyviit kontaktit kiiyttinnon toimintaan ja mahdollisuudet
huolellisesti testata potentiaalisten sovellutusten toimiwutta kiiytiinnossti. Se
vaatii poikkitieteellist[ osaamista ja asennoitumista, mink[ keskitryminen yh-
teen ja samaan henkikion on harvinaista.

Ongelman olen kokenut myos soveltavassa matematiikassa, mikd on oma pe-
ruskoulutukseni. Kansainvdlisellti foorumilla vakuutuksen riskejti tutkivan ns.
riskiteorian piirissiikin on syntynyt kaksi koulukuntaa, practical and academi-
cal, jotka ovat pahasti vieraantuneet toisistaan ilmeisesti molempien suuntien
vahingoksi.

Ongelmaa kuvaa epiitosikkomaisesti myris apulaisprofessori Matti Wiberg
(Yliopistol ehti 17196): "ErIs toinen professori taas totesi puolestaan muutama
vuosi sitten:' Suomessa on kuusi X-alan professoria ja kaikki vihaavat toisi-
aan'. Sama p?itee mitd todenndkriisimmin kaikkiin aloihin, sillii kun Jumala oli
luonut taivaat ja maat, hiin loi vielti ylijiiiineistti tarveaineista professorin, jol-
loin piru piiiitti kostaa ja loi professorille kollegan. Mistiiiin ei yliopistoissa
iloita niin syviisti kuin kollegan epiionnistumisesta."

Sama kommunikaation vaikeus on vaivannut myris yhteiskuntatieteite. Asiaa
hiiiritsi marxilaisen suuntauksen voimakas esiintyminen. Marxilaisessa "tie-
teess6", niin kuin sen esimerkiksi Poika-Tuominen selitti, tavoite, piiiim[flrii ja
tulos ilmoitetaan jo etukiiteen ja tutkijain tehteveksi jtiii sitii puoltavien argu-
menttien ldytiiminen. Jos jotkut tosiasiat eivdt tue tavoitetta, sitd pahempi tosi-
asioille, ne selitetddn porvarillisen indoktrinaation aiheuttamiksi ja siis tieteen
kannalta merkityksettomiksi !

Sosiaali- ja terveysministerion silloinen kansliapiitllikko Kari Puro ki{oitti te-
rtivdn kritiikin Sosiaaliseen aikakauskirjaan 4/87. Asioita perustellaan epi-
miitiriiisillii kesittei[e ja valikoivilla tilastoilla. Tarkasteluista puuttuu usein
myds historiallinen niikdkulma. Johtopiiiitdkset voivat perustua tutkijan huo-
noihin tietoihin ja viitirinkiisityksiin sosiaaliturvan nykytilasta, ja ne on tehty
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huolimattomasti, ulkomaisia kid oittaj ia j iilj itellen, kapeasta niikrikulmasta j a
tukemaan omaa etukdteen valittua mielipidellii.

Alkoi leviti kiisitys, ettei tiillaisia tiedekuntier eniiii voi ottaa vakavasti. Mami-
laisuudesta irrottautuminen ndytti vieviin aikaa. Onneksi viime aikoina on ta-
pahtunut korjausta ja yhteiskuntatieteilijiitkin ovat ottamassa heille kuuluvan
aseman yhteiskunnallisessa keskustelussa.

2.2 Komitea asetetaan

a) Komitea. "Kansaneldkekaappauksen" vihastuttamat ty6ntekijiijiirjestdt
ryhtyiviit vdlittomiisti vaatimaan eliikeasian k?isittelemistii uudelleen. Vuoden
1 956 lopulla silloisissa hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmaan otettiin sitten
kohta tyontekijlin eliikekysymyksen selvittiimisestii, ja komitea asetettiin jo
joulukuussa 1956.

Komitea otti nimekseen "eldkekomitea". Xltiytiin siitii nimeii TEl-komitea,
jotta nimi ei sekaantuisi lukuisiin muihin komiteoihin.

Komitean tyOn kiiiinteentekevtin merkityksen takia luettelen sen j6senet.

Sosiaalidemokraatteja edusti eduskunnan Qr<iviienasiainvaliokunnan puheen-
johtaja Arvi Turkka, maalaisliitoa valiokunnan varapuheenjohtaja Atte Pakka-
nen ja myohemmin hiinen tultua nimitetyks:iministeriksi tilalle tuli ensin Eeli
Erkkilii ja hiinenkin tultua nimitetyksi ministeriksi Nestori Kaasalainen sekl
kansanpuoluetta ensin Esa Kaitila ja htin,m ministerinimityksensii jiilkeen
Artturi Tienari. Tyonantajia edustivat Tapan:i Virkkunen (STK) ja Erllti Oinas
(LTK) sekii MTK:ta Torsten Mur6n. SAK:ta edustivatVeikko Ahtola ja Uuno
Hiironen sekti TVK:ta Karl-Johan Halsas. Komiteaan kuului lisiiksi kansan-
eliikelaitoksen yliaktuaari Tauno Jylhii. Minut kutsuttiin puheenjohtajaksi.

Ty<in alku oli vaikea ja tuskainen. Jo perinteinen vastakohtaisuus tuntui jiirk-
kymeftdmeltd. Ty6ntekijiit vaativat suuria lakis[iiteisiii eliike-etuja ja tydnanta-
jat olivat valmiit keskustelemaan liihinnii varin joistakin vapaaehtoisista jiirjes-
telyistii.

(b) Komitean puheenjohtajan tehtiiviii ei niikemykseni mukaan saa rajoittaa
pelkiistiiiin puheenvuorojen jakeluun istuntojen aikana, vaan ja ennen kaikkea
on otetiava my<is kokousten ulkopuolella ylrteyttii osapuoliin ja niiiden tausta-
tahoihin. On selviteffiivii lcunkin tahon todr:lliset toiveet ja tavoitteet ja myris
eteenpiiin piitisemisen esteet. Sitten on hahmoteltava ratkaisun piiiilinjat. Nii-
den tulee olla realistisesti yhteensovitettavissa eri tahojen tavoitteiden ja int-
ressien kanssa. Tissdkin ptitee:"Politik ist die Kunst des Mdglichen", ts. poli-
tiikan tekijtin tiiyryy ymmiirtiiii, mikii kiiyttirurrissii on mahdollista ja miki mah-
dotonta ja rakentaa suunnitelmansa vain mahdollisten asioiden varaan, ol-
koonkin, ett[ teoreettisesti se ei ehk[ olisi paras mahdollinen. Mahdollisuuksi-
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en arviointiin kuuluu my6s selvitt66, tuleeko suunnitelma ldpiiisemtiiin parla-
mentaarisen prosessin, saamaan viime k?idess[ eduskunnan hyviiksymisen.
Komitea oli koottu tiitii silmiillii pit?ien. Siihen kuuluivat tyomarkkinajiirjesto-
jen ja maatalouden edustajat sekti hallituspuolueiden ja eduskuntakflsittelys-
sii ratkaisevan tydvlenasiainvaliokunnan edustus.

Komitean puheenjohtaja joutuu toimimaan ainakin vaikeiden kysymysten
eridnlaisena valtakunnan sovittelijana.

(c) Taivaanrannan visio. Liihes aina joudutaan hakemaan kompromissia vas-
takkaisten toiveiden ja intressien v[lilH. Varsinkin jos on kova paine piiiistfl
nopeasti edes johonkin tulokseen, on suuri vaara unohtaa, miten kompromissi
sopii sosiaaliturvan valtakunnallisiin raameihin, nykyisiin ja ennen kaikkea
my<is tuleviin.

Valtakunnallisen eltikej[{estelmiin kehittiiminen wosikymmenien aikajiin-
teellii vaatii suvereenia asioiden osaamista ja kykye visioniiiirinii niihdd kan-
gastuksena kaukaisella taivaanrannalla jii{estelm[ kokonaisuutena, sellaise-
na, joksi se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista aikaa my<iten kehittiiii. Pie-
nintiikiiiin siirtoa, joka harha-askeleena vaikeuttaisi lopullista pliimiiiiriiii, ei
saa hyviiksyii. N[m[ ovat erittlin kovia vaatimuksia.

Kompromissit ovat usein heikkouden merkkej ti j a pahimmillaan voivat aiheut-
taa vaikeasti korjattavia virheitti, turhia kustannuksia jne. Vain aikatauluja ja
toteutusj iirj estyksiii koskevat kompromissit sen sij aan voivat olla hyvtiksyttii-
vissii. Asioita lykktiiimiillii voidaan kustannusten kasvua siiiidelld, jos ne muo-
dostuvat kynnyskysymyksiksi.

Omasta puolestani kiiytin paljon aika ja energiaa jii{estelmien analysointiin ja
vaihtoehtoisten skenaarioiden suunnitteluun. Apuna oli jiirjestelmtin parhaista
teknikoista muodostettuja tyoryhmiii. N[in oli mahdollista muodostaajajatku-
vasti pdivittiiii lopullinen tavoite, taivaanrannan visio.

(d) Iltinantaj apuolella oltiin viihitellen kypsymiissii ratkaisuun, kuten edelli-
sen alaotsikon alla tydn edellytyksiti lueteltaessa jo ilmeni. On jiirkeviimpiiii
sopia asioista sen sijaan, ettti niiden annettaisiin pii[stii tuuliajolle, "ajopuuk-
si".

Sekii ty6nantaja- ettd tydntekijiipuolella katsottiin, effii kansaneliikelaitos ei
kelpaa tydntekijoiden eliiketurvan toteuttajaksi. Kaappaus (ks..1.3c) oli pilan-
nut luottamuksen. Oli l6ydetttivii jokin muu ratkaisu. Mydskiiiin valtion mu-
kaantuloa ei milliiiin muullakaan tavalla toivottu; pelSttiin, ett6 eliikerahat hel-
posti sotkeutuvat alituisesti jatkuvien valtion budjettivajausten paikkaami-
seen. Varmaankin ikiiviinti muistona oli alkuperiiinen kansaneliikelaki. Varoja
keriittiin yksityisiltii tydnantajilta ja jaettiin epiitasapainoisesti - ainakin yksi-
tyisellii puolella asia niin koettiin - valtiojohtoisille laitoksille.
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Tyonantajapuoli vaati kynnyskysymyksenl muun muassa, ettd rahastoihin
kerfyviit varat tuli sijoittaa tyonantajien ktiytttion elinkeinorakenteiden vah-
vistamiseksi eliikkeistti aiheutuvien kasvavien kustannusten levennetyksi
kantopohjaksi. Yhtiikkisten menojen lisiiysten viilttiimiseksi ja tasoittamiseksi
voimaantuloaikataulu tuli tehdii pitkiiksi.

Periaatteeksi sovittiin, ettd suomalaista tydnantajaa ei saa rasittaa enempdd
kuin kilpailevia ulkomaisia tydnantaiia heiddn omissa maissaan.

(e) fttintekijipuolella pidettiin suunniteltuja eliikkeitii ensi vaiheessaan ko-
vin riittdmiittdmini. Lisiiksi vierastettiin sellaista ajatusta, ettii lakisiiiteinen
jiirjestelmii olisi annettu yksityisten vakuutusyhtioiden hoidettavaksi. SAK:n
silloinen puheenjohtaja Vihtori Rantanen joskus my6hemmin muisteli ratkai-
suun pdiisemistd omalla persoonallisella tavallaan. SAK:ta komiteassa edusta-
neet Veikko Ahtola ja Uuno Hiironen tulivat hiinen tykdnsii kertomaan suunni-
telmasta ja kysymiidn, miten siihen pitiiisi suhtautua. Vihtori kehotti Ahtolaa ja
Hiirosta hetkeksi poistumaan huoneesta, htin halusi rauhassa miettii asiaa. Sit-
ten hiin kutsui heidiit takaisin ja sanoi: El?ikkeet ovat huonoja, mutta nyt on
piiiiasia saada piiii auki. Vakuutusyhtioiden mukaantulo on kyllii outoa, mutta
sittenkin on tirkeintii, etti eltikkeitten kehittiiminen saadaan kiiyntiin. Jos va-
kuutusyhtioitten toimintaan ei my6hemmin olla tyytyviiisiii, voidaanhan eliik-
keiden hoito sitten antaa jollekin muulle organisaatiolle. Eliikkeet on pddasia,
hallinto toissij aisempi. Suunnitelma on syytii hyviiksyii !

Vaikea ja viimeiseen saakka avoin ongelma oli tydnantajien vaatimus, etti
tyontekijriiden on kustannettava osa vakuutusmaksusta. SAK:n edustajat kui-
tenkin ilmoittivat, ettei heillii ole edellytyksiti saada sellaista toteutetuksi o-
massa piirissiiiin. Tyonantaj apuoli lopulta qrytyi tiihiin. Puheenj ohtaj ana tote-
sin, effii jos puolet tuloista jiiii saamatta, pitiiii tavoitekin puolittaa. Niiin tiiyden
eltikkeen tavoitteeksi komiteamietinn6ssii tuli 30 o/o:a muutoin ajateltavissa
olleen 60 oh:n sijasta. Tosin 60 Yo:kin tuli lakiin kirjoitetuksi ns. yhteensovi-
tuksen enimmiiismddrdndja perusteluihin kaukaisemman tulevaisuuden piiti-
md?iriin[.

(f) Vakuutettujen piiri. Aikaisempaan verrattuna oli merkittiiviiii, ettii reformi
voitiin rajoittaa ensimmiiisessti vaiheessaan vain yksityisen sektorin tyonteki-
joihin. Ratkaisevaan kiisittelyyn tultaessa maalaisliittokin oli valmis luopu-
maan perinteisestti jyrkiistti kannasta, jonka mukaan koko vdest6, myos maan-
viljelijiit, on saatava mukaan tai sitten estetiiiin koko hanke. Ansio tistii ja mo-
nesta muustakin asiasta kuuluu Atte Pakkaselle. Hiin oli tyrivdenasiainvalio-
kunnan varapuheenjohtaja ja maalaisliiton vaikutusvaltainen sosiaaliasiain
tuntija.

Atte joskus mydhemmin muisteli oman suhtautumisensa taustoja. HIn oli saa-
nut eridnlaisen her[tyksen jo opiskeluaikana, kun oli asunut Helsingissii Pit-
kiinsillan takana Sigfrid Sireniuksen setlementissd, joka oli keskellii tytiliiis-
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kaupunginosaa. Atte oli todennut tuon ympiiristdn olosuhteet sellaisiksi, etfJi
oli vaikea pitiiii siitii kannasta kiinni, ettei reformeja saisi voimaansaattaa
soveltamispiirinstikin osalta asteittain, esimerkiksi ensi vaiheessa rajoittuen
vain tydsuhteessa oleviin.

(g) Mietintti valmistui 30. piiiviinii elokuuta 1960. Se oli ki{oitettu edellii
piiiipiirtein hahmotelluille ja yksityiskohtaisemmin seuraavien otsikoiden alla
selostettaville linjoille. Joult<o erimielisyyksiii pienemmistii asioista jiii. So-
vittiin, ettd niist[ epiivirallisesti tiiinestetdiin, mutta sitten lopullinen mietintd
kirjataan yksimielisenti. Kuitenkin, seuraten edustamiensa tahojen sen hetkisiii
linjoja, maalaisliiton edustajaksi tullut Nestori Kaasalainen jetti yhdessii
MTK: n edustaj an kanssa eriiiviin mielipiteen, j o ssa suo siteltiin kehitettiiviiksi
koko kansaa koskevaa kansaneltikettii.

Eduskuntakiisittelyssii (kohta 2.14 jiiljemptinii) kuitenkin Pakkasen muotoile-
ma linja tuli eduskunnan piiiit6kseksi. Stitidettiin TEL vain tyosuhteessa olevil-
le, mutta ehdoksi tuli metsiity6ntekijditii ja muita lyhytaikaisissa ty6suhteissa
olevia koskevan tiiydentiiviin erityislain aikaansaaminen (LEL, luvussa 2.15).

Seuraavassa (luwt 2.3...2.10) ensin kerron tiirkeimmistii seikoista, joihin ko-
mitea joutui ottamaan kantaa. Yksityiskohtia kiisittelen sen jiilkeen vielti otsi-
kon "Suuri palapeli" alla (2.11).

2. 3. Lakisiiiiteinen vaiko vapaaehtoinen j tirj estelmii?

Roolien antaminen toisaalta yksityisille henki- ja eliikevakuutukselle ja toi-
saalta lakisiiiiteisille systeemeille on koko vakuutustoiminnan, sosiaaliturvan
ja valtakunnankin puitteissa jiireimmiin luokan pd^6tdksentekoa.

Kuten jo kuvailin, meillii lakis[iteinen el[keturva oli jiiiinyt vlhiiiseksi; kan-
saneldkkeetkin olivat vaatimattomia. Niiin oli tilanne vielii 1950-luvun lopul-
la . Mielipiteet tavoitteista ja keinoista olivat sekavia ja hajanaisia. Sosiaalimi-
nisterid, jolle asian valmistelu kuului, oli vailla jiimiikkee otetta, eikii tapahtu-
mien kulku ollut hallinnassa.

Asia tuli vakavaan ja itse asiassa ratkaisevaan pohdintaan, kun henkivakuutus-
yhtidt hakivat perusteita uusille henkivakuutusmaksuille vuonna I 95 7.

Haetuille korkeahkoille maksuille perusteluna oli pyrkimys saada tehostetulla
henkivakuutusten myynniile tiiytetyksi sitd turvan tarvetta, joka mm. sosiaali-
vakuutuksen puutteellisuuden, osittain puuttumisenkin takia oli suuri.

Kootakseni ajatuksia ja toivoen niille kritiiklciii laadin muistion (Pentikiiinen
1957) henkivakuutuksen silloisista ajankohtaisuuksista. Samalla pohdin my<is
vapaaehtoisen ja lakisiiiiteisen vakuutuksen suhteita. Tiime dokumentti muo-
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dosti pohjan ratkaisuille, jotka olivat tiirkeimpiti, mitii ministeririssii on kos-
kaan tehty.

Muistioon koottu aineisto ja kokemus osoittivat, ettii jo liihes sata vuotta jatku-
neet ponnistelut henki- ja eliikevakuutusten levittdmiseksi vapaaehtoisen va-
kuutuksen keinoin eivdt olleet tuoneet tuloksia, joilla olisi ollut riiffiiviifl mer-
kitystii maan koko sosiaaliturvan kannalta. Asiaa oli sodan jiilkeisinti vuosina
pyntty edistiimfltin henkivakuutusten suoranaisella suurtehomyynnillii. Tulok-
sena ei kuitenkaan ollut niinkiiiin henkivakuutusturvan suuri lisiiiintyminen
kuin myytyjen vakuutusten joukkoraukeaminen ja muitakin epdkohtia. Jokais-
ta leskille, orvoille ja vakuutetuille itselleen maksettua markkaa kohden hal-
lintokustannus oli liihes toinen markka (ks. Ahtokari 1985, s.147).

Vapaaehtoisten eliikejirjestelmien vajavaisuus ntikyy myos taulukosta 1.7.1.
Vakuutettujen yksityisektorin tydntekijiiin lukumiiiire, sarakkeet yhteenlaski-
en, ei ollut enempiiii kuin viidennes yksityisen sektorin ty<intekij<iiden koko
miiiiriistii. Jiirjestely olivat lisiiksi ki{avia ja monella tavalla puutteellisia.

Muistiossani tulin tulokseen, ettii henkivakuutusten suurtehomyyntiii viel?i te-
hostamallakaan ei ole mahdollista saada tyydyttiivtisti peitetyksi maassa vallit-
sevaa henkil<iriskien kattamisen tarvetta, eikti siis paikata tavattoman puutteel-
lista sosiaaliturvaamme. Ainoa tyydyntivri ratknisu voi olla lakisdtiteistetty
pakollisuus.

Vapaaehtoista henkivakuutusta tietysti tarvitaan, mutta sen rooli voi olla vain
lakisiiiiteisiti j ii{ estelmld ttiydenttivd.

Tiimiin mukaisesti ministeri6 asettui huomattavasti matalampien henkivakuu-
tusmaksujen kannalle, kuin yhtiditten enemmist6 oli pffiinyt. Ministerion
ajatus oli leikkaamalla vakuutusmaksuihin sisiiltyviii marginaaleja pakottaa
henkivakuutusyhtitit vaimentamaan myyntiponnistelujaan.

Korkeampia maksuja kannattavien henkivakuutusyhtitiiden linjasta poiketen
Kansa-yhtiri haki matalampia maksuja. Kun ministeri<i oli ne valmis hyviiksy-
mdin, muut yhtiot seurasivat periissi, ei kuitenkaan hallintokustannusten
kuormituksen osalta. Tiimiintapaiset asiat kesitelltiiin vakuutusyhtiolain edel-
lyttiimiissti asiantuntijoiden kokouksessa. Asiantuntijoiksi perinteisesti valit-
tiin johtavimpia ja piitevimmiksi tunnustettuja vakuutusjohtajia siite huoli-
matta, etli he, niin kuin tiissdkin tapauksessa, joutuivat antamaan suosituksia
myds kilpailevien yhti<iiden asioista. Asiantuntijaraadin enemmistdllii oli oi-
keus saattaa asia valtioneuvoston ratkaistavaksi, jos sosiaaliministerio ei nou-
dattanut sen mielipidettii. Arvo Junnila, joka oli yksi asiantuntijoista, kertoo
muistelmissaan, etfd vakuutusjohtajat olivat nihneet Teivo Pentikdisen muo-
dostuvan sellaiseksi virkanyrkiksi, joka oli saatava ojennukseen, ja tiimtin ta-
kia vedottiin valtioneuvostoon. Asia oli muodostunut taloudellisen merkiryk-
sensii ohella siis my6s arvovaltakysymykseksi. Jiirjestin asiaa klsitteleviitin il-
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takouluun ensin mielipiteensii esittiimtiiin enemmistdyhtiriiden edustajan, Sa-
laman toimitusjohtaja J.E. Miintyliin ja sitten alempia maksuja hakeneen Kan-
sa-yhtidn toimitusjohtajan Edvin A. Stor-Rankin. Heidiin vastakkaisten mieli-
piteittensii jiilkeen saatoin iktiiin kuin erotuomarina ilmoittaa, ettii olemme tut-
kineet Kansa-yhti<in tilan; se sallii haetut alemmat maksut. Ministeridll[ ei ole
syytii tukea maksukartelleja, vaan (ikimuistoisesta keytiinndstti poiketen)
myds sallia erisuuruisia maksuja. Valtioneuvosto hyviiksyikin esitykseni n-l
iiiinellii yhtii vastaan. Virkanyrkki ei siis tullutkaan nolatuksi ja masennetuksi
niin kuin Junnilan muistelmien mukaan ndyttah olleen tarkoitus. Tuon yhden
iiiinen antoi muuten ministeri Teuvo Aura. Htin oli unohtanut jiitviitii itsensii
niin kuin kai olisi pitiinyt tehdii, koska hiin oli henkivakuutusyhtid Salaman
hallituksen jdsen.

Henkivakuutusmaksujen alentamisella ministerio pyrki siis hillitsemii6n suur-
tehomyyntiii ja saattamaan toiminnan terveempiin uomiin. Se olisi edellyttiinyt
henkivakuutusyhti<iissii toimintatapojen ja toimintavolyymien uudelleenhar-
kintaa. Ilmeisesti niiin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan toiminta ja myynti jat-
kuivat liihes entiseen tapaan. Seurauksenavadjdiimdttd oli, ettii yhtiot alkoivat
joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Salama fuusioitui Suomi-yhtiridn. Pian sen
jiilkeen Suomi-Salaman ja Pohjolan toimintoja yhdisteltiin ja niille tuli yhtei-
nen toimitusjohtaja. Henkivakuutusyhti<i Kalevakin joutui kestimtittdmiiiin a-
semaan, ja Sampo-yhtirit ottivat sen haltuunsa.

Pertistti ptiin arvioiden on myonnettivd, ettd tulos "henkivakuutussodasta" oli
toinen kuin ministerid odotti. Aikaisempi uljas itseniinen henkivakuutustoi-
minta, ymmtirrettynd sanan vaativassa merkityksessii, miltei lakkasi. Toimin-
taan rupesivat vaikuttamaan emokonsernien tavoitteet. Tiimii niikyy henkiva-
kuutuksen uusmyynnin tilastoista. Henkilokohtaisesti pidiin tiitii kehitystiva-
litettavana. Perinteisesti henkivakuutusyhtidt olivat olleet aidommin "leskien
ja orpojen asialla". Myyntivalikoima oli tehty asiakkaitten todellisia tarpeita
vastaavaksi mm. edistiimiillii ns. riskivakuutusten suosiota. Nyt painopiste on
siirtynyt piitiomia vakuutusyhtioihin keriiiivien siifistdvakuutusten suuntaan.

Jaakko Lassila muistelmissaan kertoo, etti ruvettiin myym?iiin veronkierto-
vakuutuksia johtaj ille.

Kertomillani kannanotoilla ja muistiolla oli suuri merkitys myds ty<ieliikejiir-
jestelmtin juuri noihin aikoihin alkaneessa suunnittelussa. Kun vapaaehtoiset
jiirjestelmiit eivtit olleet voineet teyfieevaltakunnallista sosiaaliturvan tarvetta,
lailla siildetty pakollisuus oli katsottava ainoaksi toimivaksi j iirj estelm?iksi.

Maamme vakuutuskulttuuriin ei kuulu todellinen, argumentteja puolesta ja
vastaan rtiviikiisti heittelevii keskustelu alan ja yhteiskunnan suurista asioista,
esim. roolijaosta vapaaehtoisen ja lakisiiiteisen vaihtoehdon viilillti, eik6 puu-
tetta ole korjannut akateemisten piirien viihIinen debattivalmius. Ilahduttava
poikkeus on apulaisprofessori Urpo Kangas. Hiin kisittelee tiitii kysymystii
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kirjansa "Suomen henkivakuutusoikeus" ( 1 995) otsikon "Vakuutuspropagan-
da" alla (sivu 426): "Henkivakuutusten yleisyyttii koskevien tutkimusten mu-
kaan vakuutusyhtidt eivdt ole onnistuneet markkinoimaan henkivakuutuksia
siinii laajuudessa, ettti niillii olisi ollut todellista merkitystii koko viiest<in sosi-
aaliturvan kannalta." Hiin jatkaa: "Henkivakuutuksen heikosta menestyksesti
ei voi sffiiii vakuutusyhtiditii. Vakuutusyhtidt ovat turvautuneet kaikkiin ku-
viteltavissa oleviin keinoihin saadakseen ihmiset ymmiirtiimdiin, miten mer-
kittiivii asia henkivakuutus on heidiin perheensti sosiaaliturvan kannalta. En-
simmiiinen keinoista on ollut kirjallinen propaganda. Vakuutusyhtitit julkaisi-
vat asiamiehille tarkoitettuja lehtiii, joiden sisiiltri on uskonnollisen harras. Jo-
kaisen asiamiehen tuli levittiiii henkivakuutusaatetta ovelta ovelle, solmimalla
henkildkohtainen kontaLr:ti potentiaaliseen vakuutuksenottajaan.

Kirjailija F.E. Sillanpiiii viirvtittiin 1930-luvulla kirjoittamaan ylistyslauluja
henkivakuutukselle. Majakowskin kuuluisalla kalossimainoksella on siten
suomalainen vastineensa. Vakuutuspropagandan tavoitteena oli perheiden ku-
lutusktiyttiiytymisen ohj aaminen. "

Kangas jatkaa samaan tyyliin, joka vastannee suuren yleis6n asioista saamaa
ktisitystii.

Omasta puolestani kuitenkin lisiiiin, ettii toki henkivakuutustoiminta kaikista
ylilyonneistiiiin ja naiiveista tyylivirheistiiiin huolimatta ansaitsee arvostuksen.
Siihen liitt).nyt aatteellinen paatos oli ilmeisesti aitoa henkivakuutuksen synty-
aikoihin viime vuosisadan puolella ja tiimiin vuosisadan alkuvuosikymmeni-
ni. Henkivakuutuksen levittiijiii olivat yleisesti kansakoulunopettajat. Henki-
vakuutus oli merkittiivin vakuutuslaji, volyymilfiiiin yhtii suuri kuin kaikki
muut lajit yhteensd vield toiseen maailmansotaan saakka, mutta inflaatio muo-
dostui sille katastrofiksi. Eiviithtin henkivakuutusyhtiot inflaatioon olleet syyl-
lisiii, mutta ne syyllistettiin. Vanhuuden ja perheen turvaksi otetut ja siiiistetlrt
summat kutistuivat reaaliarvoltaan kymmenenteen osaan.

Henkivakuutuksen ylimpien johtajien vikana oli, etteiviit he ymmiirtiineet luo-
pua alkuaan varmaankin paikallaan olleesta paatoksellisuudesta ja pukea sa-
nomaansa lonkin ajankohdan vaatimuksia vastaavaksi. Toimittaja Reino Paa-
silinnakin tunnetussa televisio-ohjelmassaan (kohta 3.le jiiljempene) keytti
hyvikseen tdtii paatoksellisuutta aiheen asiallisen kiisittelyn asemesta.

Todellista tai kuviteltua intressiristiriitaa siis saattoi olla meidinkin maassam-
me yksityisen ja sosiaalivakuutuksen viilillii. Se jokseenkin hiivisi pitkiksi
ajoiksi, kun TEL tuli yksityisten laitosten hoitoon. My6hemmin se on kuiten-
kin uudelleen nostanut p66tf,"fln, mihin palaan mydhemmin mm. kohdassa 6.3f.
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2.4. Eliikkeet

(a) Eliikkeen tarkoitus on korvata pois jddxdd tytituloa el[ketapahtuman ts.
vanhuuden, tyokyvyttomyyden, perheenhuoltajan kuoleman tai tydttdmyyden
kohdatessa. Kun komitea piiiitti esittiiii jtirjestelmtin voimantuloa asteittain,
ehdotettiin aluksi vain vanhuus- ja ty6lqrvytt6myyseliikkeiti, muut lajit oli
m?iiir?i liittee tyoeliikevakuutukseen myohemmin, niin kuin sitten tapahtuikin.

Piiiisiiiintti komitean mietinnossd ja sellaisenaan lakiin hyviiksyttynd on an-
saintaperiaatetta puhtaimmillaan (ks. kohtaa 1.ld): Eltike : karttumiskerroin x
palvelusaikn x palkka I enimmriisprosentti x palkka

Karttumiskerroin oli aluksi 0,01 (vastaten yhden prosentin karttumaa). Siten
esimerkiksi 40 vuoden palvelulla ansaitaan 40 prosentin eliike. Eltikkeellii oli
palkkaan verrannollinen enimmiiisraja. Komiteanmietinndssd se asetettiin 30
prosenttia vastaavaksi ja eduskuntaklsittelyssii korotettiin 40 prosentiksi.
Mydhemmin se korotettiin nylqrtasolle 60 prosenttiin. Karttumiskerroin on
nostettu arvoon 0,01 5, joten se sallisi 60 prosentin eliikkeen ansainnan 40 vuo-
dessa. Jiiljempiinii luvussa 5.5 kuvaamani leikftaukset kuitenkin alentavat sitii
merkittdvdsti. Perustelen 60 prosentin tasoa viel[ kohdassa (i).

Kun palkalla ei ole yldrajaa, kaava on markkamddin katoton, mikii kuuluu
suuriin periaateratkaisuihin, kuten kohdassa l.6 jo totesin. Tyydyttiiviin korke-
an kartunnan ja katottomuuden ansiosta meillti TEl-eliike yksin likimain vas-
taa sifii, mikii muissa maissa koostuu kolmesta pilarista (ks. I .1c).

(b) Palvelusaika tarkoittaa tyosuhteen kestoa (eriiin rajoituksin). Alkuperiiis-
tii yksinkertaista s?iiintriii on mydhemmin korjailtu ottamaan mm. tyottomyys-
aikoja huomioon.

(c) Tilevan ajan siiiintti: Jos kaavan mukaan laskettaisiin myos tyok) rytttt-
myyseltike kiiyttiien perusteena jo ansaittua palvelusaikaa, olisi nuorena tyoky-
vytt<imiiksi tulevalle ehtinyt kertyii aikaa vain vdhdn, jolloin eliike j[isi mitdt-
tdmiin pieneksi. Kun on tiirkeiiii, ettii ty<ikyrytt<imyysturvakin tulisi heti nuo-
resta alkaen tiiytenii voimaan, keksittiin ns. tulevan ajan tekniikka. Todelliseen
palvelusaikaan lisdtiiin aika tydsuhteen piiiittymisestii eltikeikiiiin.

Tiimii oli olennainen parannus myds julkisiin ja moniin vapaaehtoisiin eliik-
keisiin. Sama koskee perhe-eltikkeitiikin.

(d) Palkka tarkoitettiin oteffavaksi huomioon vtilittdmiisti eliikkeelle siirty-
misti edeltiiviiltii ajalta. Niin toteutetaan aikaisemmin kohdassa 1.ld mainit-
semaani lailutus tas on s tiilymis en p eriaatetta. Se edellyttiiii vertailuperusteeksi
sitii kulutuksen tasoa, mikii eltikkeensaajalla oli vakiintuneena ennen eliikkeen
alkamista.
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Palkka lasketaan erikseen kustakin tydsuhteesta ja miiiirii sidotaan indeksiin
sekii talletetaan ns. vapaakirj ana j fi e stelmiin rekistereihin.

Palkan miiiirittelyynkin voi liittyii ongelmia. Eliikkeen alkamista tai vapaakir-
jan syntymistii edeltlvtini aikana on saattanut tapahtua epiistiiinndllisiii palkan
muutoksia, esimerkiksi sairauden tai tydttdmyyden takia palkka on voinut jiiii-
dti epiinormaalin pieneksi. Toisaalta jiirjestelmi on altis spekulaatioille siten,
ettii jii{estiimiillii palkankorotuksia, ylityokorvauksia tms. ellkettii edeltiiviille
ajalle palkkaperustetta voidaan keinotekoisesti korottaa. Lakiin tulikin siiiin-
n6s, jonka mukaan eliikkeen perusteena olevaa palkkaa voidaan erityisestii
syystd harkinnanmukaisesti oikaista.

Miiiirittelytapaa on TEL:n voimassaoloaikarra useita kertoja muutettu. Viimei-
sin stiiint6 edellyttiiii laskentaa kymmenen. eldkkeen alkamista vtilittomiisti
edelttviin vuoden ansioiden perusteella.

Jatkuvasti on my<is keskusteltu, voitaisiinko eliikkeen perusteena oleva palkka
miiiiriitii koko vakuutul<sessa olon atkaistent ansioiden keskiarvoro. Kun pal-
kansaajien tyypillisellii uralla ansiot etenevdt oppipoikavuosien matalapal-
koista kypsyneen idn asteittain kohonneelle tasolle, keskipalkka ei sovi kulu-
tustasoa mittaamaan, jos el6kkeen tarkoitusi on turvata elintason ainakin koh-
tuullinen siiilyminen ellikkeelle siirryttiiessfl . Komitean mallina olivat valtion
ja kuntien palkan miitiritelmiit sekii lukuisart mm. eliikesiiiitioissd vapaan kil-
pailun tuloksena muodostuneet siiiinndt. Ne olivat kaikki loppupalkan kannal-
la.

Syistii, joihin palaan myohemmin, kuitenkirr LEl-aloilla ja yrittiijille kiiytetiiiin
perusteena keskipalkkaa.

(e) Eliikeiiiksi komitea valitsi 65 vuotta eli saman, joka jo oli omaksuttu kan-
saneliikkeisiin. Se oli yleinen silloin tutkiftrissa vapaaehtoisissa jirjestelmissii
ja ulkomailla. Siihen oli tultu yrittiimisen ja erehtymisen tiefii, joten se neytti
vastaavan kiiytiinnon tawetta. Asia otettiin perusteellisempaan tarkasteluun
vasta 1970-luvun lopulla, mihin palaan lulussa 4.5.

(f) Kuntoutuksesta puhuin jo tapaturmavakuutuksen yhteydessii kohdassa
1.6c. Se tehtiinpakolliseksi tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa
ja sen saanti vakuutetun ns. subjektiiviseksi (ehdottomaksi) oikeudeksi niissii
tapauksissa, joissa toimenpiteen menestyksellinen toteutus niiyttiiii mahdolli-
selta. Tyrieliikkeiden osalta lainsiiiidinnol.listii pakollisuutta ei voitu harkita,
koska kuntoutus kuului jo vanhastaan kansaneliikelaitoksen reviiriin ja oli
muitakin kuntoutuksen tarjoajia. Valtiovalta oli jo virittiinyt yrityksia saada
kuntouspalvelujen tarjontaan valtakunnallista jtirjestystii. Kuntoutuksen anta-
misen mahdollisuus (mutta ei siis pakko) ptititettiin liitfiie tydeltikejiirjes-
telmiiiin. Keytennossii se merkitsi kuntoutruspalvelun tarj oamista, j os sellaisen
tarve ilmenee tyrilqrvytt<imyyseliikeen kiisittelyn yhteydessii. Kyseessii saattoi-
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vat olla tapaukset, joita muut systeemit eiviit olleet ottaneet hoitoonsa.

(g) Useiden tytisuhteiden yhdistiiminen. On tavallista, ettj/. tydntekijii el6-
miinsii aikana vaihtaa tyOpaikkaa ja joissakin tapauksissa saattaa samanaikai-
sesti olla rinnan useassakin tydsuhteessa. Tiimiin takia organisaatioltaan hajau-
tetussa jfiestelm6ssti tarvitaan joukko sEiiintQjii ja toimia sen varmistamiseksi,
ett?i eri aikoina ja eri paikoissa ansaitut eliikkeen palaset ovat hyvin talletet-
tuina ja ne yhdistetiilin kokonaiseltikkeeksi aikanaan eliikkeen alkaessa. Tiitti
varten aina tydsuhteen p?i6ttyessii lasketaan edelld esitetyn kaavan mukaan sii-
nti tydsuhteessa ansaittu eliike ja se rekisterdidAiin ns. vapaakirjana. Vapaa-
kirjojen mukaiset elitkkeen mdiiriit on sidottu indeksiin.

Lopullinen eltike siis koostuu vapaakirjoista ja siitti eliikkeestti, johon eliikettti
viiliudmtisti edelt6v6 ffdsuhde oikeuttaa. Vapaakirjoista johtuviin hallinnolli-
siin ongelmiin palaan jtiljempiinti kohdassa 2.8c.

(h) Eliiketeorioita. Tydel6kkeen tarkoituksen ja luonteen kuvaamiseksi on
esitetty useita "teorioita". Ansaintaideaa ja sen etuusperusteista versiota (ks.
1.1g) usein havainnollistetaan kuvion 2.4.\a asetelmalla. Tydntekijiin tydnsii
vastikkeena ansaitsemasta kokonaisansiosta vain osa maksetaan tydn suoritta-
misen ajankohtana rahapalkkana ja osa (kuvion ylin valkea viipale) siirretiian
mytihemptitin ajankohtaan eltikkeenii suoritettavaksi. Tydeliike on siis
my ti h enn e t ty ci p a I kka a.

Tulot

/+\
,t

Aika Aika

a b

Kirjaamaton
vastuu

Rahasto

Kuvio 2.4.1. a) Eltikkeen ansainta ja b) elcikkeen rahoitus.

Asia voidaan selitttiti mytis ns. ekimcinkaariteorialla siten, ettti kysymyksessd
on koko elEmiinkaaren yli ulottuva ansiotulojen jakaminen. Ansiot jaetaan ta-
saamaan toimeentulo eliimiin kaikille iktikausille, myris el?ikeaj alle.

Kolmas selitystapa on vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettuvahingonkor-
vausperiaate.Ios esimerkiksi talo palaa, palovakuutus korvaa vahingon niin,
ettil voidaan rakentaa tilalle uusi vastaavanlainen rakennus. Eliikejflrjestel-
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meen sovellettuna teme periaate merkitsee site, ette kun eliikkeelle siirtyessii
ansiotulot lakkaavat, eldkkeen tehtavene on korvata ne niin, ettii ainakin koh-
tuulliseksi harkitussa miidrin jo saavutettu kulutustaso voidaan siiilyttiiti.

(i) Eliikeprosentti mtiiiritetiiiin siten, effii kulutustaso kohtuullisesti stiilyy siir-
ryttiessii tyostii eliikkeelle (ks. 1.1d, kulutustason s[ilymisen periaate). Eliike-
aikana perheellI on kuitenkin yleensii viihenrmiin menojen tarvetta kuin aikai-
semmin, kun koti on jo kunnossa, lapset kasvatettu jne. TiimIn vuoksi on
katsottu, ettti eldke voi olla pienempi kuin sitii edeltdvii palkka ilman, ettii ku-
lutusmahdollisuudet kohtuuttomasti heikkenevdt.

Perusteluna on myos ndkokohta, ettii ty<issdoloa tulee ikiitin kuin palkita suu-
remmilla tuloilla kuin mitii eptiaktiiville eliikeliiselle maksetaan el6kkeen6.
Siten arvellaan hillittiivdn ep[suotavaa pyrkimisti aikaisin eliikkee lle.

Monen yrittiimisen ja erehnrmisen kautta on meillii ja muualla peedytty siihen,
ettii eldkkeen midrii 60% loppupalkasta o.n sopiva tavoite. Se oli yleisesti
omaksuttu lukuisissa vapaaehtoisissa s56ti(i- ja vakuutusjiirjestelyissii jo en-
nen TEL:n voimaantuloa, kuten komitean mietinndssdkin esitetdiin. Myos ul-
komailla ttimii tavoite niiyttiiii olevan yleinen. Julkisten jiirjestelmien 66 o/o:n

tasoa pidettiin mm. kustannusten stiiist<in tarve huomioon ottaen tarpeettoman
korkeana. Tuo prosenttimiiiirii on periiisin ajoilta, jolloin verot olivat keveiit.

Veroasteikon progressiivisuus myos vaikuttaa eltikkeen antamaan todelliseen
ostovoimaan. Tulojen alennus, joka tapahtuu, kun palkka vaihtuu eliikkeeksi,
lankeaa verotettavien tulojen marginaaliin. Jos bruttoeltike olisi 60 prosenttia
bruttotuloista, verojen jiilkeen kiiteen jiiiivii eliike (TEL+KEL) olisi vuonna
1996 alle 10 000 markan kuukausipalkkaa ansainneille 70 - 100 %o:a jayli
10 000 markkan kuukausipalkkaa ansainneille 67 Yo:a vastaavasta nettopal-
kasta (tarkemmin Eliiketurvakeskuksen tiedlotteissa).

fi) Ansaittu ja rahastoitu elike on tarpeeil ymmtirt[ii eri ktisitteiksi. Kun tti-
m[ usein jiii huomaamatta, aiheutuu virheellisi[ tulkintoja. Kuvion 2.4.1va-
sen puolisko a), jota usein kiiytetdin ansaintaperiaatteen havainnollistajana,
niiytttitikin jatkuvasti aiheuttavan vti[rinkiisityksiii. Kuvio tulkitaan virheelli-
sesti niin, ettii kokonaisansion ja rahapalkan vilinen ero luullaan konkreetti-
sesti perittiivin ja talletettavan eltikejiidesttelmiiiin rahastoksi, josta se sitten
purkautuu eliikkeend. Tiiysin rahastoivassa jii{estelmtissii niin todella tapah-
tuisikin. Syistii joihin palaan jiiljempiinii, tiiysrahastoiminen ei kuitenkaan ol-
lut eikii ole mahdollinen. TEL:iin omaksutussa vain osin rahastoivassa seka-
jfiestelmiissti kokonaisansion ja rahapall:an vtilisestii viipaleesta vain osa
konkreettisesti rahastoidaan eltikejiirjestetnidn ja loppuosa j[ii ntikymiittd-
miiksi ja ki{aamattomaksi vastuuksi seuraavien sukupolvien maksettavaksi
(kuvion lohko b). Ansaittu el[ke tietysti maksetaan aina kokonaan, mutta siitii
vain osa saadaan rahastosta ja loput eliikkeen maksamisen ajankohdan va-
kuutusmaksuun sisdltyvdn[ ns. tasausosana (parempi nimike olisi yhteisvas-
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tuuosa) sen ajan tydnantajilta ja tydntekijdilte. Kyseessd tiilti osin on ns. jako-
jfiestelmii. Se, mikii osa eliikevastuusta rahastoidaan ja millainen tuotto ra-
hastolle saadaan, ei siis vaikuta eltik&een miiir66n, ainoastaan siihen, mikii
osa kustannetaan rahastosta ja mikii kunakin ajankohtana taksoitettavasta
tasausosasta. Osa eliikettii kattavasta tyon tuloksesta siis jiii yritykseen ja kas-
vaa talouden mukana ja kattaa sitii kautta eldkevastuuta.

Rahoituskysymykseen palaan kohdassa 2. 9.

2.5. Suoja inflaatiota vastaan

(a) Ty<ieliild<eet sidottiin jo alusta alkaen indeksiin siten, effJi niitii vuosittain
korj ataan laissa mtitiritellyn TEl-indeksin perusteella.

Kuviossa 2.5.1 on teoreettisesti tarkasteltu, mikii osa vuosina 1962 - 1996
my6nnetyistii eliikkeistii on alkuperiiistii markkamdardd ja mikd osa siitti on
indeksikorotusta eri indeksivaihtoehdoilla vuoden 1996 tasoon muunnettuna.

Niihdii?in, ettii jo verraten lyhyen eldkkeelliioloajan kuluttua suurin osa eliik-
keestii on indeksikorotusta ja lopulta alkuperiiinen markkamiiiirii on entiti mi-
tiitttimiin pieni osa maksettavasta eliikkeestii. Indeksiin sidonta onkin olen-
nainen osa eltiketurvaa; jos sitii ei olisi tai jos se olisi puutteellinen, jdrjestelmti
olisi kelvoton. Siitiikin oli varoittavia kokemuksia jo aikaisemmilta ajoilta ja
ulkomailta.

(b) Indeksin valinnassakin on olennaisia vaihtoehtoja, voidaan esimerkiksi
keyttiie joko palkkaindeksid tai elinkustannusindeksiii tai ndiden vdlimuotoja.
Erojen suuruus niikyy kuvassakin. Patsaiden tiiyskorkeus vastaa palkkaindek-
sin mukaista sidontaa ja alemmat patsaan osat ns. taitetun indeksin ja puoliv6-
lin indeksin mukaan laskettuja indeksilisiii. Taitettu indeksi otettiin kiiytt66n
wonna 1996 (ks. 5.5b) vanhuuseldkkeisiin sovellettavaksi. Sen vuotuiseen
kaswun vaikuttavat elinkustannukset 80 %:n painolla ja ansioiden nousu 20
o/o:n painolla. Ns.paolivcilin indelai otettiin kiiyttoon vuoden 1977 alusta. Sen
kasvun mtiiirtiiivtit hintojen ja ansioiden nousu kumpikin yhtii suurella pai-
nolla. Siti sovellettiin vuosna 1977 - 1996 kaillceen indeksisidontaan, siis
sekti juoksevien eliikkeiden ettii vapaaki{ojen muuntamiseen. Vuodesta 1996
alkaen sitii edelleen sovelletaan muuhun kuin vanhuuseliikkeit?i koskevaan
sidontaan.

Suhtautuminen indeksivaihtoehtoihin on ollut horjuva. Komitea ehdotti elin-
kustannusindeksii, vaikka ktiytettiivissd olleet tapaturmavakuutuksen koke-
mukset puhuivat voimakkaasti palkkaindeksin puolesta. Komitean kannanotto
selittyy pyrkimyksellii liihteii varovaisesti liikkeelle ja jattian my<ihempien su-
kupolvien asiaksi jiirjestelmfln tiiydentiiminen ja kehittiiminen. Eduskunta kui-
tenkin valitsi palkkaindeksin, ldhinnii nk. Kiimpin kerhon (iosta kerron myri-
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hemmin kohdassa 2.14) suosihrksesta. Palaan vieliijtiljemptinii indeksiehtoon,
jota on kopeloitu moneen kertaan vuodesta 1976 liihtien.

Kuvio 2.5.1. Indelailisien osuus vuonna 1996 maksussa olleista ekikkeistd.
Eri indel<sien vailailus maksettavaan eldkkeeseen vuoden 1996 tasolla.
Huomattakoon, ettci larion pylvrisrivien tdyteen leorlc.euteen on vaihtttanut
eldlre-etuj en asteittainen voimaantulo j a lains titiddnndn muuttuminen.

(c) Tytieliikejfiestelmiin perusperiaaffeeksi mainittiin edellii (2.49 kulutus-
tason siiilyttiiminen eliilfteelle siirryttiiessii ja eltikkeellii oltaessa. Jos sit?i
noudatetaan johdonmukaisesti, palkkaindeksi sen toteuttaa. Se estiii verraten
tyydyttiiviisti eliikeliiistalouksia jiiiimiistii jiilkeen viiestdn yleisestii elintason
noususta. Pitktiiin el?ikettii nauttivilla tiill[ on varsin suuri merkitys.

Tietenkin pall&aindeksi, jos siinii olisi pysytty, lisiiisi eliikejiidestelmien kus-
tannuksia muihin vaihtoehtoihin verrattuna, mutta voidaan kuitenkin olla sitii
mieltii, etti kustannuslisii on tiimiin edun arvoinen ja aktiiviaikana kannattaa
tinkie etntasosta, jotta saataisiin hyvti indeksiturva. Se, ettii eliikeliiisillii on
viihemmin kulutusmenoja kuin mitii niitii oli nuorempana, on otettu huomioon
eliikekarttumia ja tavoitetasoa 60 Yovalittaessa. Indeksiongelmaan palaan jiil-
jempiinii I 990-luvun suuria eliikeleikkauksia selostetaessa luvussa 5. 5.
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(d) Paitsi juoksevien eldklceiden tarkistamiseen TEl-indeksiii kiiytetiiiin myds
vapaakirjojen piiivitttimiseen (ks. 2.ag ja eltik*een perusteena olevan palkan
laskentaan. Varsinkin vapaakirjojen arvon siiilymisen tai rapautumisen kannal-
ta indeksilli on suuri merkitys.

TEl-indeksillii on sosiaaliturvailrme piirissii laajempaakin keftoe. Sitii sovel-
letaan mm. julkisiin eliikkeisiin, sairausvakuutuksen piiiviirahoihin sekii tapa-
turmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen etuihin.

2.6. Yapaaehtoiset lisiedut

Kun lakisiiiiteiset elikkeet ensimmiiisessd vaiheessa jiivit varsin mataliksi, oli
tarvetta niitii tiiydentiii vapaaehtoisin lisin.

Jo olemassa olleisiin vapaaehtoisiinjiirjestelyihin (ks. taulukko 1.7.1) oli koot-
tu suurehkoja piiiiomia. Tiirkeiiii oli, ettii ne voitiin kayffiie TEL:n voimaanpa-
non yhteydessii vakuutuksen tycinantajakohtaiseksi pesiimunaksi osittain laki-
siiiiteiseen osaan j a loppuosalta lisiietuihin.

Lakiin otettiin sti^dnn<is, joka tarjoaa mahdollisuuden lisiietujen "reHsterdimi-
seksi",jolloin ne tulevat lakisiiiiteisten eliikkeiden kylkiiiisiksi ja niihin sovel-
letaan samoja siiiint<ijii kuin lakisiiiiteisiin eliikkeisiin.

Tekninen ratkaisu sisilsi innovaation, jolla tuli olemaan sekii periaatteessa etti
kustannusten kannalta suuri merkitys. Se niikyy kuviosta 2.6.1.

Tavallisimmissa sovellutuksissa tiydennetrii^fln lakistiiiteisiii eliikkeitii niin pal-
jon, effi yhteensii tullaan 60 prosentin mukaiseen kokonaiselflkkeeseen. Ta-
voitteena on siis lisiieliike, joka on 60 prosentin kokonaistavoitteen ja lakisiii-
teisten elikkeiden erotus eli differenssi, siiti nimi "differenssiperiaate".

Ideana on tehdii jtirjestelmii silli tavalla dynaamiseksi, ettd vakuutettavan lis6-
eliikkeen mdird ptiivitetritin jokn vuosi ja siitii perittiivti maksu korjataan vas-
taavasti. Telldin ei synny aukkoja eikii ylieltikkeitiikiiiin. Kun lakisiiiiteiset
eliikkeet ovat lainmuutosten johdosta jatkuvasti nousseet, differenssi on vas-
taavasti viihentynyt; ei siis ole tarvinnut vakuuttaa enempdi kuin on todellinen
tarve.
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Kuvio 2.6.1. Listietu tavoitteen (60 %o) ja lakisdtiteisten eldkkeiden erotulae-
na eli differenssind.

Idean oivallisuuden huomaa, jos systeemiE verrataan aikaisempiin vapaaehtoi-
siin jtirjestelyihin ja sellaisiin, joita on Ruotsissa ja muualla maailmassa. Niis-
sti listiedut tavalla tai toisella miiiiritelliiiin alkutretken tilanteen mukaan tiet-
yksi prosentiksi, esimerkiksi 20 oh:a palkastaja jeedytetiiiin sitten loppuelin-
ajaksi sen mukaiseksi. Lakis66teisten etujen muuttumisen ja mytis asianomai-
sen vakuutetun tyOntekijtin palkkakarrieerin mukaan tiillainen elflke ikiiiin kuin
kelluu lakistiiiteisen eliikkeen piielH. Jos lakisiititeinen eltlke kohoaa, koko-
naiselakkeellfl on taipumus kohota yli tavoitteen kellumisilmidn takia. Tiime
on osaselitys Ruotsin korkeisiin elEkekustannuksiin (ATP + ITP).

Suomessa differenssiperiaate on sSistlinyt huomattavasti kustannuksia. Se oli
suomalaisten aktuaarien innovaatioita.

Kun lakisii5teisten etujen parantuessa differenssin6 m?iiiritelty lis6etu auto-
maattisesti vastaavasti alenee, ei tarvita mitiiiin etuja alentavaa lisietujen viral-
lista p66tdstii tai sopimusta. Ruotsin kelluvassa jfiestelmiissii sen sijaan lis6-
etujen jiirkev?iii supistamista on jamrttanut mm. toimihenkildkartellin julista-
ma lakon uhka.

Suomalainen ratkaisu k6vi teknisesti mahdolliseksi sen ansiosta, ettii meillii
lakistiiiteistii ja vapaaehtoista etua hoitaa yksi ja sama laitos, jolloin lis6-
el?ikkeen ja sen vakuutusmaksun jatkuvaa uudelleenlaskentaa varten tarvitta-
vat tiedot ovat p6ivitettyinA saatavissa. Silloinkin kun lakisditeinen etu ja lisii-
etu on j6rjestetty eri laitoksissa, esimerkiksi vakuutusyhti0ss6 ja el6kes66-
ti6ss6, laskentaa varten riittflv6 kommunikaatio on yleensd aikaansaatavissa,
sitli auttaa Elaketurvakeskuksen hoitama valtakunnallinen keskusrekisteri.
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Usein TEl-vakuutuksen hoitava vakuutusyhtiti huolehtii my0s eliikestiEtiOn
laskelmista.

2.7. Koskemattomuus

Aikaisemmissa niin vapaaehtoisissa kuin valtion ja kuntien jtirjestelmissii (a
vieliikin ulkomailla) oli tavallista, ett6 jos tydntekijfl erosi tydnantajan palve-
luksesta ennen el?ikkeelle p?itisyiiiin, h?in menetti kaikki jo ansaitsemansa edut.
Tiill0in eltike-etujen menettiimisen uhalla tydntekij[ oli sidottu tydnantajaansa
kuten aikanaan joissakin maissa maaorja turpeeseen. Puhuttiinkin "el6keor-
juudesta".

TEL toi mukanaan ns. koskemattomuusperiaatteen. Sekin oli aikanaan suuri
uudistus, vaikka nykyiiiin n6yttiineekin itsestiitinselvyydeltii. Ansaitut lakisiia-
teiset (a myds rekisterdidyt lisiiedut) stiilyviit ty6paikan vaihtuessakin.
Toteuttamisvtilineind ovat jo kohdassa 2.4 g mainitsemani vapaakirjat ynnii
jAljempiina kohdassa 2.8 d selostamani keskusrekisteri ja viimeisen laitoksen
periaate.

2.8. Hallinto

(a) Komitean piiydiillfl olivat kuviossa 2.8.1 ntikyvtit vaihtoehdot.

Kuvio 2. 8. 1 . Tyd el cikej cirj es telmein organis aation pcitwaihto e hdo t.

l) Kansaneliikevaihtoehto olisi merkinnyt tydeldkkeiden hoidon liittiimistii
kansaelEikelaitoksenjo olemassa olleeseen organisaatioon. Jo kertaalleen kan-
saneliikelaitoksessa hyl6tff rahastoiminen olisi kai kokenut uudelleen heriiii-
misen ja varojen sijoitus tullut johtajien tiirkedksi harrastukseksi niin kuin se
oli ollut sodan j6lkeisind wosina. Mahdollisesti el6kesliitididen (a kassojen-
kin?) olisi voitu sallia toimia KELA:n valvonnassa samaan tapaan kuin sai-
rausvakuutuksessa ty6paikkakassoj en.
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KElA-vaihtoehto olisi ollut silloin muodissa olleiden kansainvtilisten suunta-
usten mukainen. Oli yleist6, ett6 alkuaan hajanaisena syntyneitii, osa-alueisiin
tai vdest<in osiin erikoistuneita sosiaaliturvalaitoksia yhdisteltiin monoliitti-
seksi laitokseksi, jolla on yksi piiiikonttori ja paikalliset toimipisteet. Esimer-
kiksi Ruotsissa ja Norjassa kehitys oli juuri tiime.

Totesin jo, etti tyrimarkkinajti{est<it suhtautuivat tiiysin kielteisesti KELA-
vaihtoehtoon. Asenteet olivat niin tulehtuneet, etti komitean jdsenet uhkasivat
ktivellii ulos, jos puheenjohtaja vielii tulee puhumaan tistii vaihtoehdosta. Niin
se sitten tuli hyHtyksi.

2) Uusi itseniinen laitos vaihtoehtokuviossa olisi tarkoittanut yhden uuden
monoliittisen organisaation perustamista. Periaatteessa uuden ty6eliikelaitok-
sen rakennelma olisi saattanut olla edellti hamotellun KElA-vaihtoehdon kal-
tainen. Erona olisi ollut ainakin johtopaikkojen miehitys tytimarkkinaedusta-
jilla (a ammatti-ihmisillii) sek[ rahoituksellinen riippumattomuus valtiosta.

TetakAiin vaihtoehtoa ei kannatettu vakavasti. Ulospiiin olisi ollut vaikeasti
selitettiiviss[, miksi meillti pitiiii olla rinnan kaksi "kansaneltikelaitosta".

3) Konsernivaihtoehto tarkoiffi tydeliikevakuutuksen antamista vahinkova-
kuutusyhtioille samaan tapaa kuin tapaturmavakuutus. Tiitii voitiin perustella
sill6, ettii tydnantajat jo mm. tapaturmavalcuutuksen kautta olivat ennesfiitin
vahinkovakuutusyhtiriiden asiakkaita, misti arveltiin saatavan synergiaetuja.
Osoittautui kuitenkin, ettii tyoeliikevakuutus on siinii miiiirin erilainen, ettei
sen rutiineja voi yhdistiiii muihin vakuutuksiin. TAme vaihtoehto tuli hyltityksi
liihinnii sen takia, etli sosiaaliturvan keskeisen osan muodostavan tydeliikejiir-
jestelmiin ei katsottu sopivan kaupallisia vakuutuksia hoitavalle vakuutusyhti-
olle. Se olisi helposti muodostunut vakuutuslajiksi vakuutuslajien joukossa.
Nykytermein ilmaistuna: markkinavoimat olisivat p66sseet vaikuttamaan sen
hoitoon, jolloin suuriin rahastoihin liittrytit valtapyyteet olisivat voineet muo-
dostua liikaa toimintastrategioita ohj aaviksi.

Jiilj empiinii selostamassani eduskuntaklisittelyssi konsernivaihtoehto kuiten-
kin pulpahti ylltittiien esille sen takia, ettii valiokunnassa ktisittelyn pohjaksi
otettu sosiaalidemokraattien (Veikko Koklrolan ym.) lakialoite oli kirjoitettu
sen mukaiseksi. Aloitteen laatimisen avustajana oli ollut SuomenVakuutusyh-
tioiden Keskusliiton silloinen toimitusjohtaja, lakitieteen tohtori Tauno Suon-
tausta. Hdnen kantaansa oli ilmeisesti vaikuttanut Pohjolan toimitusjohtaja
Tauno Angervo, joka oli vahvasti sifE mie1t6, ettii Pohjolan pitiiisi saada Silmii
liike. Eduskunnan ty<iviienasiainvaliokunta kuitenkin palautti asian komitean
esittiim?ille kannalle.

Tiitiikiiiin vaihtoehtoa ja sen k[sittelyti ei ole syyti olla muistamatta, koska nyt-
temmin vakuutusalan konsernoitumisen seurauksena on tultu liihelle sitii ja
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ehkii unohdettu, etti komitea ja eduskunta pitivet sitii eliikejii{estelmin
perusedellytyksiin sopimattomana.

4) Henkivakuutusyhtitiiden sekii siiiititiiden ja kassojen vaihtoehto perus-
tui jo olemassa olevien erityyppisten laitosten hyviiksi kiiyttodn. Tydnantajalla
tuli olla vapaus valita henkildst<insii vakuuttajaksi jokin toimiluvan saanut
henki- tai eliikevakuutusyhti<i tahi (tietyin henkilomtiiiriiii koskevin rajoituk-
sin) keyftiiii elSkekassaa tai eliikestiiitiritii. Henkivakuutusyhtiriilliikin oli sil-
loin selviisti sosiaalinen luonne, minkii katsottiin mahdollistavan sosiaalitur-
vaan keskeisesti kuuluvan tydeliikevakuutuksen uskomisen niiden vastuulle.
Henkivakauutusyhtidt olivat keskiniiisiti j a itsentiisiti.

Tiime oli se vaihtoehto, jonka komitea ja sitten eduskunta valitsi. Keskustelua
siite, vieliikd nykytila vastaa alkuaan asetettuja edellytyksiii, kiiydtitin jiiljem-
ptinti 5. luvussa.

@) Toteutuksen suunnittelu ei kuitenkaan ollut mutkaton, koska jiirjestel-
miille asetettavia toiveita ja vaatimuksia oli lukuisasti mutta niiden ratkaisemi-
seen ktiytettiivissii olevia keinoja rajoitetummin. Esitdn tiirkeimpiii seikkoja
seuraavassa ja yksityiskohtiin palaan kohdassa 2.11 otsikon "Suuri palapeli"
alla.

(c) Oikeusturva sekfl kohtuullinen kiiytttimukavuus ovat varsinkin ty6nte-
kijtiin kannalta keskeisiii tavoitteita.

Oikeusturvan varmistamiseksi eliikelaitoksen antamasta eliikepiiiitdksestd voi-
daan valittaa ensin El6kelautakuntaan ja edelleen Vakuutusoikeuteen. Lisiiksi
eliikevakuutusyhtioillii on yhtioiden sisiiisiii lautakuntia, joissa rajatapauksia ja
hylktiyksiii tutkitaan. Jiiseninii on tydmarkkinajiirjestdjen nimeiimiii edustajia.

Kiyttdvarmuusongelma voi syntyii siitii, etBE vakuutettu on ollut eliim?insi ai-
kana monissa tydsuhteissa ja jokaisesta on syntynyt eliikeoikeus kohdassa 2.4
g selostaminani vapaaki{oina.

Aikaisemmin meillii ja vieliikin ulkomailla tyontekijti saattoi joutua itse huo-
lehtimaan ja pitiimtiiin muistissaan tydnantajat ja eliikelaitokset, joiden piiris-
sd on ansainnut eliikettd. Tiima on epflmukava jaeptivarma tapa. TEl-jiirjestel-
m6n suunnittelun innovaatioita oli ns. viimeisen laitoksen periaate. Eliikkeen
klsittelee my<is koko aikaiserlman tydhistorian osalta se laitos, jossa ty6nteki-
jii viimeksi oli vakuutettu. Tiimii laitos viran puolesta kokoaa tiedotja yhdistiiii
ne yhdeksi kokonaiseliikkeeksi. Jotta niiin voisi tapahtua, perustettiin Elii-
keturvakeskukseen valtakunnallinen keslanrekisteri, johontiedot kaikista elii-
keoikeuksista (vapaakirjoista) keriitiiiin.

Elinaikaisista eldkkeiden ansainnoista syntyy valtava tietoliikenne. Esimerkki
teknisistii ongelmista on sen varmistaminen, ettd ansaitut eldkkeenpalaset ts.
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vapaakidat saadaan kirjatuiksi keskusrekisteriin juuri oikean henkil6n nimiin.
Saman nimisiii henkilditii, esimerkiksi "Kalle Virtasia", on lukuisia ja pahaksi
onneksi muutamat heistd ovat saattaneet synty?i samana piiiviiniikin, joten syn-
rymeaikakaan ei vielii riite yksiloimiiiin heitii ja takaamaan sit6, ettii vapaakirja
joutuu juuri oikealle Virtaselle. Sekaannusten vaara voitiin miltei poistaa otta-
malla klytt<idn nerokas henkil1tunnus. Sen tekivtit mahdolliseksi juuri tulossa
olevat tietokoneet. Henkilotunnuksen lopussa oleva merkki, numero tai kir-
jain, hyvin suurella todenn[k6isyydellii paljastaa, jos henkildnumeroon on tul-
lut kirjoitusvirhe. Tiime Salaman silloisen varatoimitusjohtajan Erkki Palen
keksimii systeemi sittemmin laajennettiin koko vtiest<iii koskevaksi henkilo-
tunnukseksi.

(d) Yhteistakuu tehtiin viimeiseksi keinoksi varmistaa el[kkeet. Jos eltikelai-
tos tulee maksulqrvyttdmiiksi, kaikki TEl-laitokset yhteisvastuullisesti vas-
taavat, ettei lakisiiateisiii etuja eikii myriskiitn rekisteroityjii lisiietuja jiiii mak-
samatta. Siiiitioiden ja kassojen riskien hallitsemiseksi niille s66dettiin luotto-
vakuutus pakolliseksi (ks. 2.10g) (systeemiii on viime aikoina uusittu).

TEl-jiirjestelmiin ensimmtiisten kolmen vuosikymmenen aikana yhteistakuu-
ta ei tarvittu kertaakaan. Se todistaa valvonnan hyviiii tehoa. Vasta Eliike-Kan-
san vuonna 1994 alkaneen selvittelyn yhteydess6 siihen turvauduttiin. Nyt
ktiytettiivissii olevien tietojen perusteella on piiiiteltlivissl, ettd perimmdisenii
syynii onnettomuuteen oli Ekan omistamien Kansa-yhtididen konserniraken-
ne, joka esti Eldke-Kansan johtoa riittiiviin tehokkaasti varjelemasta yhti<ittiiin
konsernin muiden osien tappioiden vyoryttiimiselte Eleke-Kansan ja sitii kaut-
ta yhteistakuun vastuulle.

Kuten jiiljempiinii (2.12.c) totean, TEL kiqoitettiin runkolaiksi. Tarkoitus oli
antaa soveltamisotrjeet asetuksella tai ministeri<ln p[iitdksin. Se jiii kuitenkin
yhteistakuun osalta tekemtittii, mikii on edustamani sukupolven laiminly6nte-
j6. Ilmeisesti miitiriiysten puuttumisen takia Elike-Kansan selvittely ei edennyt
parhaalla tavalla. Tarvittaisiin samanlaiset sii6nn6t kuin jo on annettu muille
lakisiiiiteisille vakuutuslajeille, pesiin varat javelat on siirrettiivii mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa jiirjestelmiin keskuselimen (tiiss[ siis Eliiketurva-
keskuksen) selvitettdviksi. Selvittelyelimellii on oikeus taksoittaa vajaus yh-
teisvastuullisilta laitoksilta sikiili ja sitii mukaan kuin pesln varat eiviit riitd
maksusuorituksiin. Selvittelyelimellii olisi my<is velvollisuus kiireesti nostaa
takaisinsaantikanteita, jos pesiille kuuluvia varoja on asiattomasti pii?issyt siir-
tymiiiin ulkopuolisiin kiisiin.

(e) Neutraliteettiperiaate. Niin kuin j iilj empiinl selostan, eltikelaitokset ovat
vastuussa paitsi omista eliike- ym. velvoitteistaan my<is tydnantajien yhteis-
vastuista ns. tasausjdrjestelmtin kautta. Tiill6in on hyvin tarkoin varmistettava,
ettii kaikki laitokset ja laitostyypit joutuvat tasapuolisesti osallistumaan yhtei-
siin velvoitteisiin. Kukaan tyonantaja ei saa p[iistii spekuloimaan, ettii valitse-
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malla sen tai tiimiin elIkelaitoksen, voisi piiiistii pienemmdllii osuudella tydn-
antaj ien yhteiskustannuksista.

Jiirjestelmii ei mytisk[iin saa suosia mitiiiin edellii mainituista kolmesta laitos-
tyypistii. Tiistii ns. neutraliteettiperiaatteesta seurasi monenlaisia ongelmia jiir-
jestelmiin tekniikan suunnittelussa. Se my6s merkittiiviisti vaikutti laitosten
viiliseen kilpailuun ja mm. pakotti eltkevakuutusyhtidtkin samanlaiseen takai-
sinlainaukseen, j ota eliikesiiiitirit saattoivat ha{ oittaa.

2.9. Rahoitus

Rahoitusj ii{ estelmiiti valiffaessa kiiytettiivissd oli lukuisia eri vaihtoehtoj a j a
tekniikoita. Aiirivaihtoehtoja olivat toisaalta klassinen tiiysin rahastoiva ja toi-
saalta j akoj iirj estelm?i.

(a) Tiiysin rahastoivassa jflrjestelmtissii sitd mukaa kuin eliikeoikeuksia an-
saitaan, niistti peritiiiin siten mitoitettu vakuutusmaksu, effii se yhdessii rahas-
tolle kerlyviin koron kanssa riiftee luvattujen etujen maksamiseen, esimerkiksi
vanhuuseliikkeeseen eliikeiiistii alkaen. Rahastoimisen ideaa havainnollistaa
ktliva2.4.1a. El[keoikeutta edustava kaista (todellisen ansion ja maksetun ra-
hapalkan erotus) siirrettiiin rahastoon odottamaan eldkkeen alkamista.

Tiiyden rahastoimisen klassisessa soveltamisessa oletettiin rahanarvo muut-
tumattomalcsi, jolloin korkotuotto on koko mtitiriltiiiin (esimerkiksi 4 o/o) reaa-
lista. Niiillii oleffamuksilla esimerkiksi TEl-rahastojen kokonaismldrd kasvai-
si suureksi ja kohoaisi aikanaan ehkti noin 1000 mrd. markkaan, korko- ja de-
mografi sista olettamuksista riippuen suureilrmaksikin

Muuttumatonta rahanarvoa edellyttdviit olettamukset on jo kauan sitten hyliitty
ja siirrytty dynaamiseen laslanapaan, jossa inflaatio on sisiillytetty laskuolet-
tamuksiin. Talldin reaalikorko on yhtd kuin nimelliskorko viihennettynd in-
flaatioprosentilla. Huomattava on, etti kun TEL-edut on likimain sidottu palk-
katason kehitykseen, inflaatioksi on oletettava palkkainflaatio tavanomaisen
hintainflaation asemesta. Palkkainflaatio on hintainflaatio lisiittyni palkkata-
son reaalinousulla. Probleeman asettelusta riippuen voi tulla kysymykseen
myds "TEl-inflaatio", joka konstruoidaan palk&ojen ja TEl-indeksien kiiyt-
tiiytymisen perusteella ja sijoittuu palkkaindeksin ja hintaindeksin viiliin.

Dynaamisessa systeemissii huomattava osa sijoitusten tuotosta vuosittain tar-
vitaan samana vuonna rahastoja nakertavan (palkJca)inflaation aiheuttaman
tappion korjaamiseen. Se osa ei siis endii ole tukemassa eldkkeiden maksantaa.
Erdill6, ei aivan epiirealistisilla olettamuksilla piiiidytiitin jopa sellaiseen absur-
diin lopputulokseen, ettii koko tuotto kuluu inflaatiotappion paik&aamiseen.
Rahastoiminen on tiilldin menettiinyt alkuperiiisen ideansa mukaisen mielek-
kyyden.
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Kun eltikejii{estelmiti aloitettaessa poliittisista syistd on annettava siedettiiviin
tasoisia eliikkeitii sellaisillekin vanhimpien ikdluokkien vakuutetuille, joiden
rahastoa ei vielii ole voitu paljoakaan kartuttaa, tdysin rahastoiva rahoitustapa
johtaisi epiirealistisen korkeisiin maksuihin niiiden henkikiiden osalta. Sama
ongelma koskee myrihemmin etuihin tehttiviii lisiiyksiti.

Mm. niiistii syistii tiiysin rahastoiva jiirjestelmd ei ole kiiytiinnossii toimiva. Sii-
tii on kaikkialla lakisiiiiteisten jiit'estelmien piirissti luovuttu ja siirrytty esi-
merkiksi sellaisiin sekaj[{estelmiin, joita kiisitellidn kohdassa c.

Jos eltikejii{estelmii vajaarahastoisena on jo ollut pitkiitin toiminnassa, siirty-
minen rahastoimiseen (mistii on ntikynyt ehdotuksia) on sittikin mahdotto-
mampaa, koska siirtymtikautena jouduttaisiin jatkuvasti maksamaan sekii jo
ansaitut eliikkeet ettii lisiiksi tiiysin rahastoimaan tulevat eliikkeet. Maksut ko-
hoaisivat yhden sukupolven osalta ainakin puolitoista kertaisiksi.

(b) Jakojiirjestelmfl on toinen tidrivaihto. Siihen ei sistilly mitiiiin rahastoin-
tia, ehkti puskuriluonteista vararahastoa lukuunottamatta. Kunakin vuonna va-
kuutusmaksuja taksoitetaan vain sen verran kuin sen vuoden eliikfteisiin ja
muihin menoihin tarvitaan.

Jakoj iirj estelmii j ohtaa aluksi mataliin maksuihin, kun eliikej iirj estelm[6 aloi-
tetaan tai kun entiseen j?i{estelmiiiin lisiitiiiin uusia etuja. Tiimti voi alkuvai-
heessa ja vielti pitkiiiin antaa harhaisen kuvan etujen todellisista kustannuksis-
ta, jotka tulevat ttiydellti (kumuloituneina) perittiiviksi vasta mydhemmin,
usein wosikymmenien kuluttua.

Esimerkiksi kunnallisessa eltikejii{estelmtissii jakojti{estelmdn mukaiset
maksut olivat pari vuo sikymmentii halvemmat kuin TEL-j ti{ estelmdsst, mutta
sitten alkoivat kohota uhkavasti. Sen takia ryhdyttiinkin rahastoimaan, jotta
kevennettiiisiin liihinni suurista ikiiluokista johtuvaa menojen huippua.

Yritystalouden kannaltakin jakojii{estelmii on huono, koska eliikkeiden an-
saintaa ei kustanneta tiiysin silloin, kun sitii vastaava tuotto (tyosuoritus) syn-
tyy', vaan se siirtyy tulevaisuuteen.

Jakojiirjestelmiin heikkous on myris, effii taksoitettava miiiirii riippuu suhdan-
teen vaiheesta. Laman tullen menot pyrkivtit kasvamaan ja samalla rahoitus-
pohja kapenee. Tiime johtaa maksuprosentin korotustarpeeseen. Tiilloin her-
ktisti syntyy keskustelua eliikkeiden leikkaamisesta, jos joustoa ei ole antamas-
sa riittdvid puskuri- tai muita rahastoja, ts. jiirjestelmd on altis poliittisille
riskeille.

On myos syntynyt (tai provosoitu) debattia sukupolvien vtilisistd nlon-
siirroista ja leimattu epiioikeudenmukaiseksi, ett[ nykyinen nuorten polvi jou-
tuu kustantamaan runsaat elikkeet edellisille polville, jotka ovat laiminlytineet
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niiden rahastoimisen. Tiihiin voi kuitenkin vastata, ettii nykypolvi vuorollaan
saa sitti seuraavilta polvilta el6ke-edut, jotka vastaavat sen aikanaan suorit-
tamia maksuja.

Sukupolvien vtilistii suhdetta on verrattu "ketjukirjeeseen". T[mii ei ole kui-
tenkaan poikkeuksellista, yhteiskunnassamme on monenlaisia sukupolvien
viilisiti "ketjukirjeite". Esimerkiksi lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole
tapana kit'oittaa laskua saavalle sukupolvelle, vaan edellytetiiiin, etti se aika-
naan antaa samat palvelut omille lapsilleen. Muffa ennen kaikkea: sukupolven
poistuessa seuraaj at saavat perintrinii koko kansallisomaisuuden !

Pekka Parkkinen on kiisitellyt ansiokkaasti sukupolvikysymystii tutkimukses-
saan (1993). Hiinen arvionsa mukaan kansallisomaisuus on runsaat 2000
mrd.mk.

(c) Jiirjestelmfln valinta jouduttiin suorittamaan 1950-luvun loppuvuosien
olosuhteissa. Toisen maailmansodan ptitittymisen jdlkeen pitkiidn uskottiin
historian toistavan itseddn, ts. vakiorahanarvo palaisi niin kuin oli tapahtunut
ensimmiiisen maailmansodan jiilkeenkin. Ennustelaskelmat tehtiin vielti sii-
hen aikaan ttimiin mukaisesti, niin my<is TEl-komitean mietint<irin otetut.

Vasta tultaessa 1960-luvulle alettiin epdillfi ettii maailma on muuttunut ja in-
flaatio on tullut jiiiidiikseen. Rahastoidusta markasta ei montakaan penniii olisi
jeljele wosikymmenien kuluttua sitten, kun rahaa tarvittaisiin eliikkeiden
maksamiseen.

Kun ensimmiiinen kansanel[kelakimme oli kaatunut suureen rahastoimiseen,
ei ollut houkutusta toistaa samoja virheitti.

Piiiidyttiin t[ysin rahastoivan ja jakoj[{estelmtin viilimuotoon. Tietty, laissa
miiiiritelty osa ansaittavasta eliiketurvasta rahastoidaan ja loput maksetaan ja-
kojiirjestelmdn tapaan (kuvion 2.4.1 b-lohko). Rajan vetiiminen niiiden osien
viiliin on viime kiidessii tarkoituksenmukaisuuskysymys. Rahoitusta siiiitelevii
TEL 12 $ toimii sekii inflaation ettd muuttumattoman rahanarvon olosuhteissa.

Lakiin kirjattu je{estelmii niiytti korkean inflaation vallitessa johtavan tulevai-
suudessa siihen, ettd ehk?i noin 15 prosenttia eliikkeistii maksettaisiin rahas-
toista ja loput jakojiirjestelmtistii. Inflaation viihentyessti 1990-luvulta alkaen
arvioitiin rahastoidun osuuden kohoavan noin neljiinnekseen kokonaiseliike-
menosta wonna 1996 voimassa olleiden lakien mukaan. Vuoden 1997 alussa
rahastoituvia eliiketurvan osia pienennettiin korkokannan jyrkiin alenemisen
pakottamana. Toisaalta osa laskuperustekorkokannan ylittiiviisti korkotuo-
tosta siirretddn rahastoimista fukemaan.

Niiistii esimerkkiluvuistakin ntihddiin, ettii jos inflaatiota ei olisi, rahoituksen
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painopiste viihitellen liukuisi rahastoimisastetta lisiiiiviiiin suuntaan. Korkea
inflaatio vaikuttaa piiinvastaisesti.

On syytii korostaa, ettii rahastoimisasteella, rahastoille saatavalla tuotolla ja
rahastojen kiirsimillii inflaatiotappioilla ei ole vaikutusta ansaitun ekikkeen
saantiin. Se on aina turvattu. Mainitut seikat ainoastaan siiiiteleviit sitii, miten
tulevaisuudessa rahoitus jakautuu rahastoitavan osan ja jakojii{estelmiin kes-
ken.

Laki kirjoitettiin siten, etlil se salli joustavuutta. Sosiaali- ja terveysministeri<in
piiiit6ksellii voidaan myos jakojiirjestelmdn osuutta (ns. tasausosaa) rahas-
toida. Ndin aluksi tapahtuikin, mutta sittemmin tdml rahaston osa ajettiin liki-
main tyhjiiksi lykkiiiimlllii vakuutusmaksujen korotusta. Matalan liihtotason (5
%)taklaTEl-maksuprosentin korotus oli joka tapauksessa v6lttiimtittd edessfl,
mutta siti siis myohennettiin.

(d) Ikuisen kollektiivin periaate ansaitsee vielii tulla mainituksi, koska sen
er[dnlaisia sovellutuksia otettiin sekii merimiesten ettd LEl-eliikejtirjestel-
miin. Sitii oli aikaisemmin sovellettu valtion perhe-eliikkeiden kustannuslas-
kelmissa. Idea on periiisin kuuluisalta matemaatikolta Friedrich Gaussilta,
joka laski 1800-luvulla Grittingenin yliopiston henkildkunnan eldkkeiden kus-
tannukset.

Laskutapa soveltuu suljettuihin kollektiiveihin, joista poistujan tilalle tulee
aina uusi henkil6. Lasketaan tulevien menojen, tulevien maksujen ja muiden
tulojen diskontatut p56oma-arvot. Maksua taksoitetaan tietty prosentti p pal-
koista. Prosentin p arvo mii2irlytyy ehdosta, ettii jiirjestelmd on tasapainossa
siten,ettd menojen ja tulojen diskontatnrjen summien erotus on yhtii kuin kiiy-
tettiivissii oleva sen hetken rahasto. Erikoista on, ettd olettamalla positiivinen
korkokanta, summeeraukset voidaan ulottaa iiiirettomyyteen saakka, ts. antaa
sukupolven korvautua aina uudella sukupolvella loputtomasti.

Tiimiikeiin jii{estelmii ei toimi inflaatio-olosuhteissa eikti muutoinkaan muut-
tuvassa maailmassa. Se on jeenyt pois ktiyttistii, historian romukoppaan, ja
meillii jo omaksuttuja j5{estelmi?i on jouduttu mukauttamaan tosimaailmaan
sopivaksi.

(e) Perusyhteld, joka sitoo toisiinsa eltikejiirjestelmiin eldkkeet, maksut ja ra-
hastoimisen, on - sen triviaalisuudesta huolimatta - syyte asiayhteyksien ha-
vainnollistajana kirjoittaa niikyviin:

Rahaston listiys : tuotot - kulut

Tuotot koostuvat vakuutusmaksuista ja sijoitusten tuotoista, kulut eliikkeisti
ja hallintokuluista. Jos kaksi yhtilon suureista on miiiiriitty, kolmas seuraa niis-
te, ts. yhtelossii on kolme muuttujaa, mutta vain kaksi vapausastetta. Kun yh-
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tdlon oikean puolen suureet oli klytiinn6ssti annettu, vapautta erikseen harkita
rahastoimisen astetta ei en6ii merkittdvlsti jiiiinyt. Kulut, liihinnii eliikkeet, on
nimittiiin laissa siiiidetty, eikti lain soveltajilla ole liiklsumavaraa.

Vakuutusmaksujen asetantaa on rajoiffanut poliittinen ja tyomarkkinapolitti-
nen ympiiristo. Heti voimaantulovaiheessa ei ollut mahdollista ryhrye yhtiikkiii
perimiiiin korkeaa tyoeliikemaksua, vaan jdrjestelmiin sisiiinajon tuli tapahtua
asteittain. Komitean mietinndssti maksutasoksi oli arvioitu noin 3 %:a palkois-
ta. Se oli laskettu, kuten edellii totesin , vakiorahanarvo olettaen ja ktsittele-
miillii tyoeliike kansaneliikkeen piiiille tulevana vaatimattomana viipaleena.
TEL:iii kuitenkin laajennettiin eduskuntakiisittelyssii, mik[ osaltaan edellytti
korkeampaa maksua kuin komitean ehdottama jii{estelmii olisi tarvinnut. Sel-
laiseksi valittiin 5% palkkasummasta, mitii pidettiin korkeimpana vielii hyviik-
syttiiviinii. Siitiikin riitti aluksi rahastoitavaksi yhdeksiin kymmenettd osaa.
Ensivaiheen eliikkeet olivat kuitenkin niin pieniii (yleisesti vain muutamia pro-
sentteja palkasta), etti se her[tti pettymystii suuria odotelleissa ty<intekijriiss6,
ja tyyffmett<imyys uhkasi kaataa koko jii{estelmiin jo heti alkuun. Eliikkeitii
oli kiireesti korotettava. Kun maksuja ei samalla nostettu, alkoi rahastoimisas-
teen aleneva suunta.

(I) Suhdannetasoitusten tarve. Koko jiirjestelmtn olemassaolon ajan on
myos keyty keskustelua siitii, pit[isik<i TEl-vakuutusmaksujen olla suhdantei-
den mukaan joustavia. Lakiin kidoitettu tekniikka (l2a$, 3 mom.) sallisi kor-
keasuhdanteen aikana peritt[vin korkeamman maksun, joka rahastoitaisiin
esimerkiksi rahaston tasausosaan. Sieltii se sitten purettaisiin laslrukauden tul-
lessa. Halukkuutta ttimdn idean toteuttamisen edellytttmiin maksunkorotuk-
siin ei kuitenkaan ole ilmennyt edes korkeasuhdanteiden aikana, joten asia on
jeiinyt toteutumatta.

Suhdannejoustoa on sen sijaan hankittu lainaamalla lains?ilitiimistii rahastoista.
Siltii osin kuin on menty lain vaatiman vdhimmlismlirdn alle, erotus on ki{at-
tu vastuuvajaukseksi (idea eltikeseeti6ilte, ks. L5e). Se edellytetiiiinjoutuisas-
ti kuoletettavaksi. Taulukossa 2.9 . I nakyy vastuuvaj auksen kuoletuserii.

Vtihimmiiisrahastosta lainaamista voidaan kyllii laitisoida, sitfi voidaan verra-
ta siihen, ettii rahapulaan joutunut isii siirkee lastensa siiiist<ipossut.

(g) Kansantaloudelliset aspektit. Kun ruotsalaiset toteuttivat omanAIP:ns6,
rahastoimisaste asetettiin korkealle. Perusteluna oli saada p?iiiomia kansanta-
louden kepoon.

Ttimiikiiiin niikokohta ei TEl-komitealta unohtunut. Pyydettiin lausunto muun
muassa valtiotieteen tohtori Jouko Pauniolta. Rahastoimisasteen asetantaan
tillaiset kansantalouden vaatimukset eiviit kuitenkaan lopulta juuri vaikutta-
neet. Ajateltiin enemmdnkin, ettii eliikejii{estelml on eltikkeitii varten, eikii
muutoinkin korkeita vakuutusmaksuja kiirsi eniiii korotella rahastoimisasteen
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nostamiseksi, vaikka sellaistakin on neuvottu. Kuitenkin melkoisen paljon ra-
hastoa kertyy asetetuista eliikepoliittisista liiht6kohdista j ohdetun rahoituksen
sivutuotteena siinii miiiirin, ettii sillii on ollut odotettua enemmtinkin kansan-
taloudellistakin merkitystli. Sen sijoittamiseen palaan seuraavan otsikon alla.

(h) Tytilryvytttimyyseliikkeiden mytintiimisratkaisut ja rahoitus ovat eld-
kevakuutuksen ikuisuusongelmia. Tiiysin terveen ja tiiysin tyoky\ /ttdm[n va-
kuutetun viiliin sijoittuu kaikenasteisia vajaatyokykyisie. Eliikelaitos joutuu
ratkaisemaan, mihin pannaan raja, josta oikeus tydlqrvyttdmyyseliikkeeseen
alkaa. Se ei voi perustua mihinkiitin konkreettiseen mittaan, vaan riippuu tapa-
us tapaukselta harkinnasta (enemmiin Pentikiiinen & Rantala, 1995, s. 295).
Paineet asiakkaiden, lddkiireiden ja julkisen sanan taholta ovat kovat, elikkeen
myontiij ii on vaikeassa viilikiide ss6. Tiimin takia tyokyvyttomyyse liikkeistd ai-
heutuva kustannus on pantu vaikuttamaan eliikkeen my<intdviin el[kelaitoksen
tulokseen. Tiimii on tiirkeiiti sen takia, ettii jos se veloitettaisiin jiirjestelm?in
yhteisvastuuosasta, jotkut eliikelaitokset voisivat ryhtyii myonliimddn ylen-
miiiirin liberaalisti tyokyvyttdmyyseliikkeitti asiakkaittensa tyontekijoille, ja
tlmii maksatettaisiin jiirjestelm[n yhteisistd varoista, ts. veloitettaisiin kaikilta
tyonantajilta. Tdmiin woksi tyok) ryttomyyseliikkeestd vastaa kukin eliike-
laitos erikseen siten, ettii jokaisen alkavan eliikkeen aiheuttama vastuu on tu-
lokseen vaikuttavasti varattava vastuuvelkaan. Siten ellkkeen my<int?ijii on
pantu kahden vaihtoehdon viiliin. Jos on ratkaisuissa tiukka, syntyy asiakkai-
den taholta ankaraa kritiikkiii, leimautuuVakuutusoikeuden valitusasiain tilas-
tossa ja saa kimppuunsa kuluttaja- ym.viranomaiset. Jos taas on liian antelias,
maksutariffeissa varattu tyokyr/ttdmyysosa ei riitii (ks. taulukko 2.9.1 jiiljem-
piinii) ja yhtirin tulos kiiiintyy tappiolliseksi. Lainsiidtiijti on laskenut, etti niiin
syntyy terve tasapaino.

Eltikelaitos kuitenkin perii ns. ylailtillisen vakuutusmal<sutarffin mukaisesti
suurimmilta tytinantajilta niiiden tyontekijoille myonnettyjen tyokyvyttomyys-
eldkkeiden piiiioma-arvot yksikillisesti laskettuina. Keskisuurilla yrityksillii
yksil<illinen perintii on vain osittainen, ja pieniin yrityksiin sitii ei voida sovel-
taa. Yksilollisen tariffioinnin idea on lainattu tapaturmavakuutuksesta. Sitii
perustellaan kustannusten oikeudenmukaisella jakamisella tyonantajien kes-
ken. Tiilloin eliikelaitoksen sijasta tai ohella tyrinantaja joutuu punnitsemaan
vastakkain eldkkeen hakemisen ja sen mahdollisuuden, ettS tyojiidestelyin,
kuntoutuksin tai muin keinoin pyrittiiisiin ty<intekijti vielli pitiimtiiin palveluk-
sessa.

(i) Lopuksi on aihetta huomauttaa, ettd rahoitustavan valintakin oli aikanaan
tehtyjii suuria ratkaisuja. Nykyinen noin 200 miljardin markan TEl-rahasto
voisi olla esimerkiksi 300 miljardia markaa tai vaikkapa 400 miljardia markaa
sen mukaan, miten systeemi teknisesti olisi rakennettu. Valittu linja riittiiii tur-
vaamaan eltikkeet, mutta ekonomistien ja kansantalousihmisten hyvin moneen
suuntaan vetiivil toivomuksia voitiin ottaa huomioon vain rajoitetusti. Kuiten-
kin tulevaisuus on yhii avoin keskusteluille.
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On sffii torjua jyrkiisti v[tirinkiisitys, etti systeemin suunnittelijat olisivat
luulleet silloin toimeenpannun TEl-rahoituksen ja siihen kuuluvan rahastoi-
misenkin jotenkin ikuisesti toimivaksi ja jiirjestelmiin pysyviin pystyss6 vain
joillakin silloin tehtyjen ennusteiden kasvu-urilla. Jos ja kun ne eiviit eniiii pi-
dekiiiin tulevaisuuden alati muuttuvassa maailmassa, joudutaan - niin viiite-
teAn - vaikeuksiin; joidenkin pelkona on suoranainen rahoituspotrjan romah-
taminen sen takia, ettii suunnitelmat oli tehty muka epiirealistisen optimistisik-
si. Alkuperiiisten suunniuelijain vielii jiiljellI olevana edustajana voin vakuut-
taa, ettd maailman muuttuvaisuudesta oli jo kyllin kokemuksia. Jdrjestelmii jo
siniinsii sisiilttiii joustoja, "sdiitrinappuloita" (ks. 5.2b). Niitii voidaan kunkin
ajan tilanteen vaatiessa listitiikin, niin kuin on jo tapahtunut. Jos hyviiksytiiiin
ajatus, ettl suurten ikiiluokkien noin vuosina 2020 - 2050 aiheuttamaa "me-
nokuhmua" on syytd tasoittaa purkamalla rahastoja, jo pelkiistliin se edellyttiiti
koko rahastoimistekniikan uudelleen ajattelemista. Asia on ajankohtainen vii-
meistiiin 15 - 20 vuoden kuluttua.

Kysymystii siitd, miten suuriin eliikkeisiin maallamme on varaa, palaan 5. lu-
vussa huomauttaen flrm. siitii, effti koko kysymyksen asettelu on ignorantti.
Eliimiinkaariteorian (2.4h) mukaan perimmiiltiiin on kyse siitti, miten kulloi-
senkin ajankohdan resurssit tulee jakaa mm. tydssiiolevien ja eliikelIisten kes-
ken. Jos kansantaloudella on huono periodi, rasitus on jaettava tasapuolisesti
kaikkien kesken. N[in tulkiten kyse ei ole riittiivyysongelmasta vaan jako-on-
gelmasta.

Yleiskuva rahoitusvirroista nikyy tauluko sta 2. 9. I

Taulukko 2.9.1. TEL-mal<sun osatvuonna 1997

Osan tarkoitus Maksun osaoh palkasta

Vanhuuseliikkeiden rahastointi
Tydklnryttdmyyse I iikkeet
Tyottomyyseliikkeet
Tasaus (yhteisvastuu)
Maksutappiot
Hoitokustannukset
Eltiketurvakeskuksen kustannus
Vastuuvaj auksen kuoletus
Yhteistakuu (Eltike-Kansan
konkurssi)
Hyvitys

2,9
3.8
0,6

12,5
0,4
0,6
0,1
0,4

0,1
0,2

Yhteensti 21,2
mistti tyonantajat suorittavat 16,7 prosenttiyksikko[ ja tyontekijet 4,5 yksik-
koe.
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2.10. Varainsijoitus

(a) Kynnyskysymys. TEL:n alkuvuosikymmeninii maassa vallitsi suuri
ptiiiomapula. Investointien ja uusien tydpaikkojen luomisen pullonkaulana oli
rahoituksen puuttuminen. Ty6nantajat suorastaan tappelivat ty<iel?ikelaitosten
lainoista. Tuotannollisten seikkojen ohessa lainaamisen motiivina saaffoi olla
myos se, ett6 korkean inflaation aikana lainaaminen muutoinkin oli edullista,
maksoihan inflaatio osan lainan kuoletuksestakin, kun korko oli siiiinndstelty.

Jo komiteavaiheessa j a mydhemmin eduskuntakiisittelyn aikana ty<inantaj a-
puoli ilmoitti puoltavansa lain hyviiksymistii vain ehdolla, ettd rahastot sijoite-
taan ensisijaisesti TEl-tyonantajille sen tuotantopohjan laajentamiseen, josta
eltikekustannukset suoritetaan. Tiim[ oli my6s komitean kanta eikii se aiheut-
tanut huomautuksia eduskuntak[sittelyssiikiiiin.

(b) [tieHkevarojen sijoitusstrategia luotiin alusta liihtien keskusteluissa
ty6markkinaosapuolten kanssa. Neille of vahva edustus eliikevakuutusyhtidi-
den hallintoneuvostoissa ja sittemmin hallituksissakin. Ensimmiiinen suositus
annettiin vuonna 1967. Ohjailu sai virallisemmat kehykset, kun my<ihemmin
perustettiin luotonantoneuvottelukunta (LUNE), jonka jiiseniii jn{estot ja elti-
kelaitokset olivat. Suosituksissa korostettiin erityisesti uusien tyripaikkojen
luomista.

Tyontekijnpuolen vaatimuksesta osa sijoituksista suunnattiin asuntotuotan-
toon. Tyoeliikelaitokset rakensivatkin tuhansia vuokra-asuntoja, siitii huoli-
matta ettii siilnn<istelyaikana niistd saatava tuotto jiii huonoksi.

Suomen suljetuilla rahamarkkinoilla vallitsi korkosiiiinnostely. Se heijastui
my<is TEl-lainojen korkoon. Vakuuksien piti olla turvaavat, mihin pakotti jo
sekin, ettii eliikelaitosten omat pliiomat ja riskipuskurit olivat pienet.

Sijoitustoiminnan suuntaamiseen vaikuttivat tyomarkkinapoliittiset ja sosiaa-
liset syyt. Ei siis pyntty tuoton maksimointiin. Tiime on syytii selkeiisti todeta,
koska on kuultu kritiikkie muka lepsusta varojen sijoittamisesta.

Uusien ty6paikkojen ja asuntojenkin luominen ja rahoittaminen oli niissii o1o-
suhteissa valtakunnallisesti keskeisen tiirke[ tavoite. Elettiin aikaa, jolloin
maatalousv[estdii purkautui muihin elinkeinoihin. Talvisodan alkaessa vielii
puolet vtiestdstti sai toimeentulonsa maataloudesta. Kun Suomesta ei ldytynyt
tyritti ja asuntoa kaikille, valitettavan suuri miiiir6, arviolta noin 300 000 henki-
l6ii, hakeutui Ruotsiin ja muihin maihin. Se oli Suomelle korvaamaton mene-
tys. Tyoeliikevaroj en sij oitusstrategia pyrki raj oittamaan tiitii vahinkoa pelas-
tamalla mahdollisimman monta perhettti j iiiimdin Suomeen.

On vaikea arvioida tiismiillisin numeroin, miten hyvin tissii pelastustyrissd
onnistuttiin. Tydeliikelaitosten Liitto pyrki muun muassa kyselylomakkein sel-
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vittiimeiin, paljonko TEl-sijoitustoiminnan ansiosta saatiin synrymean uusia
tydpaikkoja. Kolmelta vuosikymmeneltii luku oli yhteensii noin 200 000. On
kuitenkin vaikea sanoa, kuinka moni niistii olisi syntynyt, jos TEl-varoja ei
olisi ollut kiiytetttivissii (tai ne olisi suunnattu jiilkiviisaiden neuvojen mukai-
sesti suurimman tuoton odotusten mukaan). Ei liene liioiteltua arvioida, ettd
TEL-jii{estelmtin ja muiden eliikejii{estelmien ansioksi voitaisiin lukea aina-
kin 50 000... 1 00 000 uutta tyopaikkaa. Kun otetaan perheenjisenet huomioon,
t[mii saattoi pelastaa 200 000 henkiloii maastamuutolta. Arvio on tietenkin
hyvin epdvarma, mutta selv66 on, ettd vaikutus oli merkittavd ja tyoeliikejiir-
jestelmii saavutti strategiallaan suurimman yhteiskunnallisen meriittinsd itse
eliiketurvan rinnalla.

(c) Eriiiit ekonomistit ovat viime aikoina kritisoineet valittua sijoituskiiytiin-
toii. Heidiin mielestdiin - jos olen oikein ymmiirtiinyt - olisi pitiinyt hakea mak-
simaalista tuottoa siinti miidrin kuin se on mahdollista turvallisuudesta liikaa
tinkimiittii. Tiilloin ptiiioma olisi hakeutunut koko kansantalouden kannalta op-
timaalisesti tuottavimpiin kohteisiin ja siten aikaa my<iten my<is parhaiten pal-
vellut tyrillistiimisttikin.

Omasta puolestani en oikein usko niiiden oppien sopiwuteen silloisissa olo-
suhteissa. Viittaan mm. siihen, miten ktivi 1980-luwn lopulla, kun sddnnriste-
lyn purkautuessa piiiiomia (onneksi ei kuitenkaan paljon tyoeliikejiirjestelmds-
ti) suuntautui monenlaisiin spekulatiivisiin kohteisiin. Tulokset eiviit olleet
kansakunnalle onneksi. Markkinavoimat ovat lyhyjdnnitteisiii ja osittain so-
keita. Tunnettu amerikkalainen taloustieteilijd John K. Galbraithkin on aivan
viime aikoinakin varoittanut antamasta niille liikaa valtaa.

Muistutan, ettii tyoeliikevaroj en sij oittamisessa noudat ettlin t tis mrikohdenta-
mista jntrri tyollisyystavoiueiden saavuttamiseksi. Tietenkin myris investointi-
en kannattavuus ja jtirkevyys lainan kiisittelyn yhteydessii tutkittiin. En usko,
effli markkinavoimat olisivat pystyneet tyoeliikevarojaparemmin allokoimaan.

Suomen Pankin harjoittama korkosiitinndstely, joka ei tietenkiiiln ollut tyoelii-
kelaitosten piiitettiiviss[, oli kesifteekseni viilttiimiiton, koska ptiiiomien ky-
synti suuresti ylitti tarjonnan. Siiiinn6stelyn purkaminen olisi johtanut sieti-
miitt<imiiiin korkotason kohoamiseen.

Liihinnii erikoisuutena kerrottakoon debatista, johon jouduin hiljattain, kun
amerikkalaisessajournaalissa "Pensions & Investments" torjuin ETK:n luotto-
vakuutusta koskenutta kritiikkie ja mainitsin myos maastamuuttoliikkeen ra-
joittamisen olleen tiirkeiiii tavoiffeemme. Vastapuoli, James H. Smalhout, il-
meisestikin ekonomisti, piti tiitiikin tavoitetta syntinii. Hdnen teorioittensa mu-
kaan tyrivoiman tulee saada vapaasti liikkua maasta toiseen, se on maasta-
muuttajien ja heidtin entisen isdnmaansakin etu. Aikanaan 1930-luvulla ide-
ologisen asenteeni omaksuneena ja kahden sodan veteraanina en tdtii varsin-
kaan sodan jdlkeiseen Suomeen sovellettuna voi hyviiksyd. Se johtaisi vaa-
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raan, efte Suomi jiiii heikosti kehittyneeksi Euroopan sy{iiksi. Ilmoitin tavoit-
teeksemme tehdii Suomi niin vauraaksi, ettii maastamuuttopaineiden suunta
muuttuu. Tietysti tdml on kansallista itsek$ryttii, mutta niin pitiitikin olla. Toki
hyvin tieddn, ettd tyovoiman vapaa liikkuminen on rlm. EU:n piiiipilareita,
mutta ei se velvoita mitiiiin jiisenvaltiota hoitamaan asioita niin h6lmristi, effii
maastamuuttopaineita syntyy.

(d) Ns. takaisinlainaus vaatii omat perustelunsa, varsinkin kun my<is sitii on
suuresti kritisoitu. Sitii perusteltiin tarpeella keventiii tyonantajien taloutta
TEL:n aiheuttaman uuden kustannuksen tullessa kannettavaksi. Vakuutus-
maksun rahassa maksettava osa rajoitettiin vtihimpiiin mahdolliseen jiittiimiil-
li maksun rahastoituva osa iktiiin kuin viihittiiismaksuvelaksi, "takaisinlai-
naukseksi" eli vakuutusmaksulainaksi. Yritysten usein kire[[ kassatilannetta
tarvitsi siten rasittaa viihemmiin. Kun korkokin voitiin mii[rittiiii matalaksi, ns.
laskuperustekoroksi, 5o/o,varat olivat edullisesti kdytettiivissd mm. investoin-
teihin tai muutoin liiketoiminnan edistiimiseen.

Takaisinlainaus tekniikkoineen siirtyi ellkes[iiti<iiden mukana TEl-kiiytiin-
trion. Kun eldkesiiiitiot saattoivat tarjota tiillaista etua, kilpailutilanne pakotti
myos vakuutusyhtidt, em. perusteluista riippumatta, tarjoamaan vastaavaa. Il-
man sitd suurten ja keskisuurten vakuutusten jakauma olisi todenniikdisesti
tullut suunnilleen samanlaiseksi, mitd se oli TEL:n alkaessa taulukon 1.7.1
mukaisesti ja jollainen se on paljolti vielekin anglosaksissa maissa.

Vaikka vakuutusyhtioiden markkinaosuuden viih[iseksi jiiiimistii valtakunnal-
lisissa puitteissa arvioiden ei pidettiiisikeiin kovin kielteisenii piirteend sindn-
sd, se olisi todenndkoisesti kaatanut koko tyoeliikejii{estelmdn. Eliikesiiiiticiillii
ei olisi ollut sellaisia henkisiii ja aineellisia voimavaroja, joita tarvittiin jiirjes-
telmiin erittdin vaativan tekniikan rakentamiseen rlm. tietokoneiden juuri
markkinoille tulon aikoina ja ennen kaikkea sen poliittisen valtapelin hallin-
taan saamiseen, joka puhkesi heti lakien hyvtiksymisen jiilkeen ja jota selostan
jiiljempiinii.

Kilpailusyistii, jottei lainan antaminen jiiisi vakuutusyhti<in "mielivallasta"
riippuvaksi, takaisinlainan saaminen tehtiin automaattisefui kuitenkin edellyt-
tlen muun muassa, ettd vakuudet saadaan kuntoon. Lainan miiiirii oli kunkin
tyonantajan vakuutuksen tydntekij6itten rahastoitujen erien sunma. Keytiin-
nossii sovellettiin likimiiiiriiistii siiiint<iii, jonka mukaan vakuutusmaksusta a
prosenttia voidaan lainata, mutta samalla kuoletetaan jo olemassa olevaa lai-
naa b prosentilla. Kerroin a oli aluksi 90 prosentin tasoa ja on sittemmin
rahastoimisasteen muutosta vastaavasti liukunut alaspdin. Kuoletus b oli aluk-
si 5 prosenttia.

Niimii likimtiiiriiissiidnnot ovat harhauttaneet monia luulemaan, ettii takaisin-
lainauksella olisi silloisen mallin mukaan tarkoitettu olemaan jokin todellinen
kuoletusaika. Kyseisen siitinndn parameffeja on jatkuvasti muutettu siten, etti
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lainassa oleva m[tirii mydttiilee rahaston todellista kehitystii. Jos tydnantaja-
yritys jatkaa toimintaansa suunnilleen entisessii volyymisst tai siitii kasvattaa,
laina oli periaatteessa ikuinen.

Saaffaa olla, ettd nimi takaisinlainaus on ollut harhaan johtava, koska se viittaa
ehke todelliseen lainaamisliikkeeseen, mistfl ei ole kysymys.

Takaisinlainauksen korko oli asetettava samaksi kuin eliikesiiitidissiikin eli
laskuperustekoron mukaisesti. Se oli alkuvaiheesta 5 prosenttia ja allokoitiin
kokonaan tyoantaj ien yhteisvastuuvelvoitteiden rahoittamiseen.

Jotta tytinantaja tuntisi olonsa turvalliseksi, eliikelaitos ei voi sanoa lainaa irti,
jos tydnantaja hoitaa vakuuksia ym. koskevat asiat lainasopimuksen edellyttii-
millii tavalla.

Kun takaisinlainauksen tarjoamisen lisiiksi vakuutusyhtidt myos antoivat
suurimmille tydnantajille maksuunkuuluvasta kustannuskuormituksesta ns.
suuruusalennusta, kilpailullinen tasapaino sdiiti6- ja vakuutusvaihtoehtojen
viilillii toteutui tyydyttiivtisti. Vakuutusyhtiriiden sen ajan "myyntivaltiksi"
muodostui mahdollisuus takaisinlainauksen listiksi tukea ty6nantajien inves-
tointeja myos sijoituslainoilla, mitti mahdollisuutta seAtiollii ei ole. Eliikeva-
kuutusten jakautuminen yhti<iiden, kassojen ja siiiitididen kesken muodostui
kokonaan toisenlaiseksi kuin ennen TEL:iii taulukon 1.7.1 mukaan. Vakuutus-
yhtidvaihtoehto tuli nyt hallitsevaksi fts. taulukko 2.16.1).

Takaisinlainausta on jatkuvasti arvosteltu, ettti se esttiii ptiiomien liikkumista
kansantalouden kannalta optimaalisiin kohteisiin ja ettd se on viidristiinyt kor-
kovaatimuksia. Arvostelu on ollut jossain miiiirin oikeutettua, mutta sen edel-
lyttiimien korjausten aikaansaaminen on vaikeaa, koska asia on kokonaan ank-
kuroitu neutraliteetin varjelemiseen yhtio- ja stititidvaihtoehtojen viilillii. Huo-
mattakoon sekin, ettei takaisinlainattuja pdiiomia oikeastaan ollut olemassa-
kaan, usein oli vain pelkkii vastuu ja vakuudet.

Teoreettisesti olisi tietenkin mahdollisuus vaatia takaisinlainaukselle, my<is
siiiiti<iiden antamalle, esimerkiksi kiiyvtin koron soveltamista perustekoron
asemesta. Niiin siiiitidkin voisi saada enemmdn korkotuottoa, mutta se alen-
taisi samalla miiiiriillti emotydnantajalta peritttivtiii vakuutusmaksua (kanna-
tusmaksua), jolloin tilanne ei muuttuisi miksikiiiin.

Anglosaksisissa maissa siidtiot sijoittavat varojaan yleisille rahamarkkinoille
mittavasti, mm. p<irssiosakkeisiin. Sijoitusta omalle ty<inantajalle ei pidetii
suotavana mm. turvallisuussyistti. Siellti olosuhteet ovat olleet kuitenkin aivan
toiset kuin meillti TEl-jtirjestelmiin alkuvuosikymmeninii. Osakkeiden aryon
heilahtelu tasataan noissa maissa tydnantajan kannatusmaksua muuttelemalla
tai pdrssiarvojen yleisiii tilapdismuutoksia ei kirjata ainakaan kokonaan ta-
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seisiin, luotetaan siis siihen, ettii arvoklyrien kuopat tasoittuvat pitkiillii tiihtei-
mell?i.

Kun ensisijainen roolini tiissii ki{assa on kertoa, mitii j?irjestelmiin alkuvuosi-
kymmeninii on tehty ja miksi, jiitdn seuraajieni asiaksi keskustella takaisinlai-
nauksen viime isimmi stii muutoksista j a tulevaisuudesta.

(e) Eliikekassojen osalta kilpailutilanne ja johtopiiiitdksetkin olivat saman-
suuntaiset kuin siiiitidillii. Kun muutamat tyonantajaryhmiit harkitsivat oman
kassan perustamista varmistaakseen, ettti niiltii kerfyviit rahastot sijoitetaan
omaan piiriin (eikii jaeta esimerkiksi suurtyonantajille), vastavetona vakuutus-
yhtiot tarjosivat ns.liittolainasopimuksia. Siinii vakuutusyhtid sitoutui ohjaa-
maan ryhmiin rahastojen katteen ryhmtin itse valitsemiin kohteisiin. Tiilldin
kuitenkin oli mahdollista soveltaa kiiyptiii korkoa.

(f1 Ptirssiosakkeisiin sijoittaminen on ollut pysyvii keskustelun aihe. Monet
ty<inantajayritykset pyysiviit ty<ieltikeyhtioitii osallistumaan osakeantien mer-
kint<iihin, koska osakkeiden kaupaksi meno muutoin saattoi olla vaikeaa ja
ehkii oli pelkoa siitiikin, ettii osakkeita joutuisi epiiystiiviillisiin kiisiin. Osake-
salkun laajentamisen tiukkana rajoituksena on kuitenkin osakkeiden arvojen
vaihtelevaisuus. Jos arvot yleisesti laskevat, romahduskin on mahdollinen,
vakuutusyhtion on taseissaan kirjattava arvoja alas. Yhti<iillii on ollut vakava-
raisuutta suojaavia puskureita vain vdhdn, mik6 on asettanut ylipiiiisemiittdmtit
raj at osakeomistuksen kokonaismiiiiriille.

Ltihinnii ekonomistit ovat arvostelleet , etteivdt tyoeliikelaitokset ole enemmin
sijoittaneet osakkeisiin. Niiiden tuotto pitkiillii juoksulla on odotettavasti hyvii.
Vakuutusyhtidn vakavaraisuusvaatimusten rajoitukset niiyttiiviit arvostelijoilta
jtidneen huomiotta. Esimerkiksi usein kuultu neuvo kohteiden hajauttamisesta
on epiikelpo, koska vaarana on nimenomaan koko osakemarkkinoita kohtaava
arvojen alenema. Se pudottaa samalla kertaa likimain kaikkien osakkeiden ar-
voja, joten riski ei ole torjuttavissa osakesalkun hajauttamisella. Ki{ausk?iy-
tiint<i puolestaan on osittain ankkuroitu tydeltikej nrj estelmiin haj autettuun ra-
kenteeseenkin, joka velvoittaa jokaisen el?ikelaitoksen osallistumaan jiirjestel-
miin yhteisvastuullisiin kuluihin tiettyjen stiiintojen mukaan riippumatta siitii,
miten menestyksellinen tai tappiollinen kulloinenkin vuositulos on.

(g)Etiiketurvakeskuksen luottovakuutustakin kommentoin, koska sen koh-
taloista on hiilisty jopa epdillen, effd sen suunnittelussa olisi aikanaan oltu ym-
miirtiimiittdmiii, mikli johti lopulta vararikkoon.

Jo TEl-komiteassa kannettiin huolta siite, etrli jtirjestelmiille tiirketiksi niihty
varojen lainaaminen tyrinantajille saattaa olla vaikeasti toteutettavissa, jos
ty<inantajalla ei ole hyviiksyttlviti vakuuksia. Asian auttamiseksi piiiitettiin eh-
dottaa erityisen luottovakuutuksen perustamista. Sen antaisi Eliiketurvakes-
kus, j oka siis j outuisi harj oittamaan luottovakuutusliikettii.

64



Tiedettiin hyvin, ettii ttimti on poikkeuksellisen vaarallinen vakuutuslaji, koska
suhdanteiden k[?intyess ii laskuun, vakuutustapahtumi a, t[s s?i sii s ty<inantaj ien
konkursseja, voi yht'2ikkisesti sattua miiiirti, joka ei ole luotettavasti ennakoita-
vissa liikkeen vakavaraisuuden ja vakuutusmaksujen laskemista varten. Sen
takia luottovakuutusta ei tehty itsen[iseksi, vaan Eliiketurvakeskuksen kylkiAi-
seksi siten, ettii hiidiin tullen voitaisiin saada sieltii tukea.

Luottovakuutus tehtiin pakolliseksi eliikesiiiitidille ja -kassoille, mikii korvasi
niiiden tavanomaisia omaan pdf,omaan perustuvia vakavaraisuusvaatimuksia.

Vakuutuksen tariffit ja toteutusta muutoinkin suunnitteli ETK:n toimitusjohta-
ja Tauno JyhA k[yttlien Helsingin Kauppakorkeakoulun ja vakuutusyhticiiden
asiantuntija-apua. Tarkoitusta varten oli mycis perustettu tytiryhmii. Asia tie-
tysti kiisiteltiin ETK:n hallituksessa.

Tariffi perustui kaavaan, jossa pyrittiin ottamaan huomioon luototetun yrityk-
sen taloudellisen aseman indikaattoreita. Vastavakuudet kuuluivat valikoiden
systeemiin.

Alussa maksutaso oli yleisesti V2 - | Vo llottosummasta. Vertauksen vuoksi
muisteltakoon, ettii pankkitakausten ja vakuutusyhti<iiden taksat olivat olleet
2 - 3 prosentin tasoa. Hintakilpailullaan ETK sai aikaan maksutason olennai-
sen alenemisen, mikii kolmen vuosikymmenen ajan koitui niin ETK:n vakuut-
tamien kuin pankkitakauksia ja vakuutusyhtiriiden luottovakuutuksia klyttii-
neiden tycinantaj ien hyviiksi.

ETK sai hyvtin pesflmunan siten, ettf, vakuutusyhtidt luottovakuuttivat jonkin
aikaa maksusaataviaan korkealla hinnalla.

Kun tarkoitus oli tukea tyrinantajien lainansaantia, vakuutusten hyviiksyminen
oli (luullakseni) suhteellisen liberaalia, kuitenkin niin ettii arvioitiin olevan
hyviit edellytykset ETK:n vakuutusliikkeen siiilymiseen itse itsensii kannatta-
vana. Liike kehittyikin suotuisasti niin, ettf, 1980-luvun lopulla tasoitusvastuu
oli jo kymmenkertainen maksutuloon verrattuna. Sen laskettiin riittiiviin sa-
manlaisen "pula-ajan" ylittiimiseen kuin oli 1930-luvun alkuvuosina. Kuiten-
kin 1990-luvun lama oli tuhovoimaltaan kolminkertainen. Tappiota tuli noin 2
miljardia mk, jolloin jouduttiin turvautumaan ETK:n apuun ja taksoittamaan
ty6eliikemaksujen yhteydessii tappion kuoletus. Tiima heriitti kritiikkiA niiden
keskuudessa, jotka eiviit tunteneet tai halunneet tuntea asian historiaa. Ei lii-
oin ole haluttu vertailla pankkien j[ttivahinkoihin, jotka sama lama sai aikaan.
Kun (o ennakolta viisas) lainsiiiitiijii ei voinut sulkea t?illaisen onnettomuuden
mahdollisuutta kokonaan pois, luottovakuutus tehtiin tytieliikejiirjestelmiin
kylkiiiiseksi sen sijaan, ett[ se olisi erillinen ja vain omin avuin toimeen tuleva
laitos.

Maksujen alentumisen ansiosta asiakastyrinantajat olivat siitistiineet (nyky-
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rahaksi muunnettuna) ainakin 4 miljardia mk kuluneiden kolmen vuosikym-
menen aikana. Mielest[ni ei ole kohtuutonta, ettd he joutuivat palauttamaan
osan siiiistciistiiiin. Kaikista ETK:n luottovakuutuksen vastoinkiiymisistii huo-
limatta pidiin sitii menestystarinana ynntittyiini plussat ja miinukset. Se mah-
dollisti osaltaan investointeja tydpaikkoihin ja asuntoihin, joiden turvin sadat
tuhannet suomalaiset pelastuivat maastamuutolta. Tiill[ en tarkoita sitii, ettei-
kri virheitlikin ole ehk[ tehty, mutta otaksun niiden olleen kokonaisuus huomi-
oon ottaen pieniii.

2.11. Suuri palapeli

Sveu- srEPs LEAD To cIANT LEAPS

IT,S BEEN AN EVOLUTION FIRED BY THE

UNCONVENTIONAL

(a) Palat kokoon. Kuvailemani periaatelinjat tuli sovittaa toimivaksi kokonai-
suudeksi. Se osoittautui vaikeaksi tehtAviiksi. Jouduttiin ottamaan kantaa lu-
kuisiin osaongelmiin. Jouduttiin tekemiiiin monia innovatiivisia ratkaisuja,
joilla tuli olemaan suuri merkitys, vaikkakin ne nyt jo niiytt[nev[t itsestiitin-
selvyyksiltA tai peittyvflt julkisivun alle. Voidaan puhua suuresta palapelistii.
Siit[ kuvio 2.lI) pyrkii antamaan yleiskuvan.

Erityisesti organisaation ja tehtiivien hajauttaminen monille ja monentyyppi-
sille laitoksille oli vaativa suoritus. Reunaehtoja oli lukuisia ja osittain risti-
riitaisiakin.

Matemaatikot puhuisivat yhtlldryhm[stii, jolle oli asetettu enemmiin ehtoja ja
reunaehtoja kuin oli kiiytettiivissii vapausasteita. Yleens2[ tlllaiselle problee-
malle ei tarkkaa ratkaisua ole olemassakaan. Siksi jouduttiin tekemiiiin komp-
romisseja, kun jiirjestelmii oli joka tapauksessa toteutettava. Tarvittiin mieli-
kuvitusta ja sarvikuonomentaliteettia, jotta rytiniillfl ja nopeasti piiiistiiisiin
millaisen viidakon l[pi tahansa. Yhteensa26:sta rinnakkain toimineesta ty6-
ryhmiistii kerron j iiljempiinii.

Monet kuvion ruudut selittyneviit niiden nimikkeistti. Ne viittaavat edellii tiissii
luvussa klsiteltyihin osa-ongelmiin. Kuviosta ndkee niiden sijoittumisen ko-
konaisuuteen ja palasten viilisen koordination. Muutamat ruudut sen sijaan
vaatinevat selityksen ja kommentteja, niitii annan seuraavassa.

(b) Eliiketurvakeskuksen keskusrekisteri palvelee koskemattomuuden
(2.7),yhteensovitusten (kohtae jiiljempiinii), viimeisen laitoksen (2.8c) jamm.
differenssiperiaatteen (2.6) toteutusta. Sinne keriitiitin tiedot kunkin vakuu-
tetun tytihistoriasta ja sielt[ ne ovat el2ikelaitosten saatavissa. Myris vakuutetut
itse voivat tarkistaa itseiiiin koskevat tiedot jo ennen el2iketapahtumaa.
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(c) Neutraliteettiperiaatteen (2.8e) toteutus aiheutti ehkii suurimmat vaikeu-
det. Se johti mm. takaisinlainauksen yleiseen kiiytt66n, hallinnolliseen kor-
koon ja vakuutusyhtididenkin tariffeissa mm. suuryrityksille annettavaan ns.
suuruusalennukseen. Keskeistd oli eliikelaitosten yhteisvastuun sdintdjen luo-
minen. Jiirjestelmiin rakenteiden oli estetttvti niin joidenkin tydnantajien kuin
eri eldkelaitostyyppien suosiminen muiden kustannuksella. Kaikki jiirjestel-
mtin rakenteet oli huolella tarkastettava niin, ettei piitise syntymiitin spekulaati-
oiden mahdollisuuksia.

Sananlaskun mukaan, jos on rotanreikii, niin kyllti siihen ilmestyy rottiakin!

Muutoin vapaata kilpailua ei ollut tarkoitus rajoittaa, ei tosin rohkaistakaan,
koska se sopii huonosti sosiaaliturvan ympdristoon. Oma ntikemykseni on, etlJi
tyoeliike on ensisijaisesti sosiaaliturvaa ja vain marginaalisesti liiketoimintaa.
Sosiaaliturvan luominen on piiiim6iir[, jonka toteumista liiketoiminta palve-
lee. Silloin palkasta tulevaisuuteen siirretyn osan ja sen tuoton on turvattava
ennen kaikkea vakuutetun etu.

(d) Solvenssi- eli vakavaraisuusaspektien on oltava kunnossa sekii koko tyo-
eliikejtirjestelmiissii ettii kussakin eliikelaitoksessa.

Jo komitea teetti laskelman jiirjestelmiin tulevaisuudesta, ja sellaisia on sittem-
min toistethr tihein viilein. Niiden avulla tarkistetaan vakuutusmaksujen tasoa
ja kaikkia jiirjestelmtin talouteen vaikuttavia tekijditti niin, ettii eliikkeiden
maksaminen on turvattu sekii lyhyellii ettii pitkiile aikavtilillti.

Jo kohdassa2.9i to{uin sellaisia viiiirinknsiffksiii, ettiijiirjestelmiin olemassa-
olo olisi sidottu johonkin (optimistisesti valittuun) kansatalouden kasvu-
uraan. Piiinvastoin, systeemit tehtiin alusta alkaen dynaamisiksi osittain itse
itseiitin kodaaviksi ja listiksi ne varustettiin sellaisin siiiit<inappuloin, joiden
avulla j iirjestelmiin turvallisuus voidaan pitiiti hallinnassa vaikeissakin olosuh-
teissa. Tiimiin vuosikymmenen hirveiistii lamasta selviflminen timiin testasi
kiiytiinn6sstikin.

Eri ongelma on yksittiisten elIkelaitostenmaksukykyisyydestd huolehtiminen
niin, ettii lakien ja sopimusten mukaiset edut eivilt vaarannu. Vakuutusyhtidi-
den osalta on sovellettu vakuutusyhtidlain siiiinnoksiii sekii kassojen ja siititi<ii-
den osalta mm. luottovakuutuspakkoa. Julkisen valvonnan avulla pyritiiiin es-
tiimeiin laitoksia joutumasta maksukyrryttdmiksi. Kun valvonta ei kuitenkaan
koskaan voi olla sataprosentisen varma, TEL:iin otettirn yhteistalatusdtinnds,
jonka nojalla eliikkeiden maksaminen turvataan, vaikka eldkelaitos joutuisi
vararikkoon.

Vakuutusyhtiolakia kirjoitettaessa 1950-luvun alussa ei (valiteuavasti) vielti
oltu kypsiii yleisen, kaikkia tai ainakin arimpia korvaussaalavia suojaavien
yhteistakuiden s[[tiimiseen. Vuosikymmenen lopulla oltiin lakien valmiste-
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Kuvio 2. 11. 1. Palapelin rakenneosia
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lussa jo viisastuttu, ja takuu otettiin TEL:iin, josta siten tuli modernien niike-
mysten edell?i knvijn (vanguard of progress) tiisstikin asiassa. Muiden vakuu-
tusten osalta asia on vasta nyt toteutumassa, eikii ilman erimielisyyksiii ja
tuskia (ks. 2.8d).

(e) Yhteensovitus. Yhdellii ja samalla henkildllii voi olla oikeus eliikkeisiin
usean lainperusteella. Liikennevahingossavammautunut saattoi saada liiken-
nevakuutuksen tydkyvyttdmyyselikkeen ja tapaturmavakuutuksen perusteella
niin ikiiiin eliikkeitii. Tavallisesti elikkeensaajalla oli myos kansaneliike. En-
nen tytieliikkeiden lakisiiiiteistimistii varsinkin julkinen sektori saattoi maksaa
niiiden lisdlai myds jopa tiiyttii tyo- tai virkaeliikettii. Eltikkeiden yhteen las-
kettu miiiirii saattoi joskus nousta menetettyi tydansiota suuremmaksikin.

TEl-lainstiiidiinn<in uutuuksiin kuului kasautumisilmidt estdvii yhteensovitus.
Sen mukaan eri eliikkeiden sulnma ei saa ylittitn 60 prosentin rajaa laskettuna
liihinne loppupalkkaa vastaavasta yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitussiidnto innovoitiin eri eliike- ja sosiaaliturvajiirjestelmii sitovak-
si " puuttuval<s i renkaal<s f' .

(f) Verotus (pakolliset maksut ml.) siiiitelee, mik6 osa palkasta ja eliikkeestii
jii6 sen saajalle vapaasti kulutukseen kiiytettiiviiksi. Hyodyllinen tapa on laskea
niikyviin bruttosuureiden oheen myds nettosuureet, ts. veroilla viihennet5rt
miiiiriit. Ntiin on tehty jeljempdnii kuviossa4.4.l ja jo edellii kohdassa 2.4i.

Mielestiini eliikeliiisiii ja palkansaajia tulisi kohdella tasavertaisesti siten, ettii
eliikeltiistii verotetaan yhtii ankarasti kuin samalla tulotasolla olevaa pal-
kansaajaa. Pienten elEkkeiden verotus jiiisi pieneksi tai kokonaan nollaksi jo
voimassaolevien veroasteikkojenkin ansiosta, jos eliikkeensaaja olisi aivan vii-
hfltuloinen. Jos tiimii hyviiksyttiiisiin, elikkeiti varten ei tarvittaisi eri asteik-
koj a esimerkiksi palkkatuloihin verrattuna.

Tiistii periaatteesta poiketen eduskunta I 95O-luvulla asiantuntijain varoituksia
huomioon ottamatta vapautti kansaneliikkeet ja muutamat muut elilkeet ko-
konaan veroista. Seurauksena oli vuosikymmeniksi tilanne, jossa eldkettd ve-
rotettiin tai ei verotettu pelktstiiiin sen mukaan, minkd lain perusteella se oli
my6nnetty. Siinii ei tietysti ollut jiirjen hiventilkiiiin; kysymyksessii oli ehkii
kallein virhesiirto sodan jiilkeisen sosiaaliturvan kohtaloiden tiellii. Asiaa us-
kallettiin korjata vasta 1980-luvun lopulla poistamalla verovapautukset. Kui-
tenkin veroasteikkoihin jiitettiin ns. eldkel[isvdhennys, koska sen poistaminen
olisi kerralla alentanut kovin lukuisten eliikeliiisten eldkkeestii klteen jiriivad
mddrydi. Se on osaltaan yhi aiheuttamassa eliikeliisen "tuloloukkua". Verovai-
kutuksiin palaan jtiljemptinfl kohdassa 4.4d.

(g) Tiedotus ja yhteydet, joilla on kuviossa kummallakin omat ruutunsa, ovat
tiirkeiimpiii kuin aluksi ymmiirrettiinkeiin. Puutteellisuudet olivat kaataa koko
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ty6eltikejtirjestelmfln jo sen alkuvaiheessa. Siitii puhutaan enemmiin luvussa
3.1. Niime ruudut on otettu palapelilatvioon paitsi asian merkityksen takia
myiis siksi, ettti niill[ on ja on oltava yhteydet jdrjestelmiin likimain kaikkiin
osiin oikean ja riittiiviin aineiston hankkimiseksi tiedotuskuntoon muokatta-
vaksi. Niime ruudut ansaitsevat sijansa siksikin, ettii niiden kautta kommuni-
kaation tuli olla kaksisuuntarsla tiedon keriimistii ja vtlittiimistii siitii, miten
jiirjestelmiin toiminta on onnistunut ja miten ulkopuoliset ja varsinkin tiirke?it
taustatahot sen kokevat. Nein saadaan raaka-ainetta jatkuvaan suunnitteluun,
mikii on "kehitysvalmiusruudun" osana.

Oman kokemukseni perusteella varoittaisin ylsiszuntaisesta tiedotuksesta.
Silloin jfiestelmin edunvalvontaa palveleva "lobbazs" pyrkii liian helposti
muodostumaan kaiken selittelyksi parhain piiin ja kiiiintyy itseiiiin vastaan. On
vaara, etfli sen kohteena olevat poliitikot ym. (ehkn aivan oikein) ovat varuil-
laan ja jo heti alkuun asennoituvat epiiilemiiiin yksipuolista tietojen tyrlclrtEi-
mistii ja yksipuolista etujen tavoittelua.

(h) Sisiiisii rakenteita. Tiimtin luvun lopuksi esitin vielii kuvioissa 2. I 1.2 - 4
ntikymie jfiestelmiin sisille, ikiiiin kuin sen "konehuoneeseen". Vailtcei yksi-
tyiskohtien selittiimiseen olekaan mahdollisuutta, kuvat antanevat kiisitystii
siitii, miten monia osia ja yhteyksiti tarvittiin jiirjestelmtn arkldtehtuuriin.

Kuvioon 2.11.2 on piirretty sisiiisten yhteyksien verkkoa, joka pytirittiiii tyti-
eltikejiirj estelmiin rahavirtoja.

Tydeltikejiirjestelmin ulkoisia vaikutuksia havainnollistaa kuvio 2.11.3. Se on
lainattu Sosiaalisesta Aikakauskirjasta 417 9 silundesitetysti koko niteen tiiyttii-
neestA analyysista j a tulevaisuuden visiosta.

Kuvio 2.ll .4 esittiiii reaktiopaineita, joita TEl-maksun voidaan olettaa aiheut-
tarian erityisesti yritystasolla, jos TEl-maksua korotetaan. Vaikutukset jakau-
tuvat monelle taholle. Niiden miiiiriillinen luotettava selvittiiminen lienee yli-
voimaista, mutta niiden laadullinen mielessd pitiiminen on hyodyllistii, jos
halutaan vtilttiiii liian yksioikoisia kiisityksiii, sellaisia joita valitettavan usein
kuullaan.

2.12. Lain muotoilun tuskia

(a) Kaaos uhkasi. Syntymiissti oli jfiestelmii, jolle ei ollut esikuvaa enempii
meillii kuin muuallakaan. Kail*ien suurten ja pienten asioiden yhdistiiminen
toimivaksi yksityiskohtia myoten viilatuksi kokonaisuudeksi ja muotoilu laki-
tekstiksi neyfti toivottoman vaikealta, kun komitea ajatteli resurssiensa riittii-
vnrttii. Lakitekstissii oli otettava huomioon runsaasti seikkoja. Osaa niistii kii-
sittelin jo tiissti lurnrssa. Ne olivat komiteavaiheessa viel6 kypsymiitttimflssii
muodossa, ja enemmin oli edellii mainitsematta jiiiineitii niiktikohtia ja vaati-

70



--------|rl ---------+
Eliikkeiden rf,*ir*ilu-- osat (tasausosat)

--f
Yhteisvastuuosat
(tasausosat)

I Vastuuvelan
yhteisvastuuosa
(tasausvastuu)

Vakuutustek-
niset osat

Eldkkeiden vakuutus-
tekniset osat ---------f

-V-satunnaistulos

M-satunnaistulos e vastuu

I-satunnaistulos

U-satunnaistulos

Maksun
palautuk-

Vasfuwelan vakuu-
tustekninen osa

varauli

vastuu

Omapdioma

Kuvio 2.11.2. Elcikevakuutusyhtidn tuottojen ja kulujen virran pdcipiirteet.
Satunnaistulokset on jaettu vanhuus- (V), maksutappio- (M, tydfuttdmyys-
(I) ja tyrittrimrysosiin (U).

muksia, paljon sellaisiakin, joita silloin oli mahdotonta edes huomata. Tunne-
tusti piru piilee yksityiskohdissa. Mitii tahansa detaljia koskeva ratkaisu saat-
taa heijastua moneen muuhun kohtaan, mikii on erityisen ongelmallista, kun
osatavoitteet ovat osittain ristiriitaisia.

Muistissa oli ensimmiiisen kansaneliikelakimme. Asiaa valmistellut komitea
oli yrittiinyt kirjoiuaa lakiin harkintansa ja luulojensa mukaan paljon yksityis-
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Ktvio 2.11.3. Ekikejdrjestelmien vailafiulaia lcansatalouden kenttissti. Pak-
sut nuolet laraavat rahavirtoja, niiden lcipimitta on veruannollinen ao.
rahavirran v o lyymiin (ne arvioi B o Lundqvis t Eldlceturvakes htl<s es s a).
Piklil nuolet osoittavat sellaisen laritteellisen impulssin levidmistd systee-
min siscillri, jonkn aikaansaa tydeltikemaksun pieni korotus.
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Kuv io 2. 1 L 4. T E L - mal<s un v a ilafiuks i a yr i ty s t as o l l a

kohtiinkin meneviii siiiinnOksifl. Tulevaa kAytiintite ei kuitenkaan ollut osattu
kovinkaan hyvin ennakoida, mink6 vuoksi lain sovellutus muodostui vaikeak-
si eikti toiminnallisen rationaalisuuden kannalta liiheskiiiin parhaaksi mahdol-
liseksi. Pyk6lia oli kertynyt 114 kappaletta. T6mtin listiksi olivat asetus, erilai-
set ohjes?iiinndt ja alemman asteen mEisriiykset.

Huvittava esimerkki oli vanhan KEL:n pykdlii, jonka oli tarkoitus sii6dellii ran-
gaistusta, jos vakuutettu laiminlyd vakuutusmaksunsa suorittamisen. Rankai-
suprosentti piti saataman murtolausekkeesta, jonka osoittajalle ja nimittiijalle
oli kidoitetru laskusiiiinndt. Lakia kirjoitettaessa kuitenkin osoittajaja nimittii-
j6 olivat vaihtuneet keskenEfln, jolloin lopputulos oli mieletdn. Huomasin vir-
heen joskus 1940-luvulla ja kysyin pykelAe soveltavalta matemaatikolta, miten
htin on tullut toimeen sen kanssa. Hlin naureskeli tekevtinsii laskut niinkuin ne
pitiiisi tehda eik6 sen mukaan, mitii lakiin on tullut kirjoitetuksi. Pykala on niin
mutkikas, ettei kukaan ulkopuolinen voinut huomata virhettli, joten oli turhaa
v aiv ata eduskuntaa sen korj aamisella !

(b) Lakien valmistelu yleensiikin on ollut liian juristivoittoista. Niiin saattaa
syntyti oikeaoppisen kauniisti kirjoitettuja pyk6li6, mutta tiirkeiimpi olisi nii-
den sisiiltti. Sen voi onnistuneesti tehdii vain henkilii tai mieluimmin Ut ryh-
m6, jolla on syv6llinen kokemus ja ntikemys itse kiisiteltiivdstii asiasta. Se vaa-
tii peruskoulutuksesta riippumatta poikkitieteellistii osaamista ja kokemusta
s66dettiiviinii olevan toiminnan isoista ja pienistii linjoista, heikkouksista ja
vahvuuksista.

Itsell6ni oli hyvin mydnteinen kokemus wosilta 1951 - 52 vakuutusyhtitilain
valmistelleesta komiteasta, jossa tydoikeuden professori Arvo Sipiltin puki
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lakitekstiksi silloisia, osittain varsin radikaalejakin tavoitteita, sellaisia jotka
sittemmin osoittautuivat suureksi menestykseksi. Laki on osittain vieliikin ai-
kaansa edellti!

(c) Runkolaki. TEl-komitean oivalluksia oli, etlti se kiisitti yksityiskohtiin
menevtin tavanmukaisen lain kirjoittamisen mahdottomaksi tai ainakin yntyk-
seksi, joka voisi johtaa onnettoman epiikiiytiinn6llisiin ja epetarkoituksenmu-
kaisiin tuloksiin. Ratkaisuksi tuli kirjoittaa runkolaki, jossa oikeus eliikkee-
seen ja muut perusasiat esitetiiiin lyhyesti. Lukemattomat yksityiskohdat jtitet-
tiin vasta sovellutustyon yhteydessii laadittavan asetuksen, ministeridn mii?i-
riysten, laskuperusteiden, vakuutusehtojen ym. varaan. Komitean ehdotta-
maan lakitekstiin tulikin vain l8 pyktiliiii.

Ei ole sffi unohtaa, et!5 komitea pyysi suunnitteluapua Suomen Henkivakuu-
tusyhtididen Yhdistykseltii. Se kuitenkin torjui pyynn6n, kuten jo kohdassa
2. lj kerroin. Komitean mietinndn valmistuttua vakuutusalan asennoituminen
kuitenkin muuttui. Ehke tiihiin vaikutti osaltaan, ettS ilmeni my<is tyonantajien
edustajien yhtyneen kannattamaan komitean ehdotusta lakisiidteiseksi elflke-
vakuutukseksi. Suomen Vakuutusyhti6iden Keskusliitto asetti tydryhmiin EH-
ke-Varman toimitusjohtajan C. G. Aminoffin johdolla analysoimaan komitean
ehdottaman jiirjestelmiin toimivuutta. Jisenenii oli mm. Suomi-yhtion silloi-
nen yliaktuaari Kari Karhunen. Tydryhmtin tulokset olivat suureksi avuksi
tekstien viimeistelyssi. Sen j?isenet perehtyiviit jo silloin asiaan, mikti oli my6-
hempii tehtiiviti varten tiirkeiiii.

(d) Suurtalkoot. Kun laki oli tullut voimaan, vakuutusalan huippuasiantuntij-
oita koottiin suuriin talkoisiin jiirjestelmtiil yksityiskohdin rakentamaan. Aluk-
si ministeridn asettamana ja sittemmin El?iketurvakeslcukselle siirtyneenti ty6
oli jaettu 26-lle tyoryhmelle. Tyotii johti ja palasia yhteensovitteli erityinen
koordinaatioryhmii. Tiilldin toimeenpanovaiheessa oli vielii mahdollisuus yrit-
tia ja erehtytikin, ko{ata virheitii ja edetii kohti toimivaa kokonaisuutta. Ase-
tuksen ja mtiiiriiysten pykiiliii kirjoitettiin sitii mukaa kuin tyit edistyi, ja mah-
dollisuus oli vielti muuttaa asetuksen ym. edellisiii versioita.Tydn laajuuden ja
mutkikkuuden takia vaikeudet olivat tavattoman suuret, mutta lopulta ainakin
tyydyttiiviisti onnistuttiin, joskin lain voimaantulopiiiviin 1.7 .1962 asettamasta
valmiuden takarajasta jouduttiin monelta osin joustamaan. Kuitenkin viilttii-
mitt6miit toimet kuten vakuutusten mydntiiminen ja elflkkeiden maksaminen
alkoi ajallaan.

Jo siiiidetyssii TEl-laissakin havaittiin sovellutuksia kehiteltiiessi epitarkoi-
tuksenmukaisuutta, esimerkiksi sen rahoituksen ja rahastoimisen siiiitelevdssl
(nykynumeroinnin mukaan) 12 pyktiliissii. Samalla kun LEL sd"ldettiin, my<is
TEL:iin esiteuiin muun muassa tiitii koskeva muutos, joka ehti vielii voimaan-
tulopiiiviiiin 1.7 .1962 mennessii.

(e) Voiko el3ikelaki olla selkefl? Runkolaki-idea poikkesi tavanomaisesta
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lainsiiiidiintokiiytiinn<ist[. Menettelyn syitii ja tehtiiviin tavatonta laajuutta ja
vaatiwutta tuntemattomat tahot ovat arvostelleet koko TEl-lakia kauhistut-
tavaksi esimerkiksi siitii, mitii tulee kun "matemaatikot p6dseviit lakia kirjoit-
tamaan". Tehiin huomautan, ettd runkolaki-idea lopulta pelasti sen, ettd tavat-
toman vaikea jiirjestelmii siftenkin saatiin ainakin tyydyftevesti toimimaan jo
alusta l[htien. Toimivuus on mielestiini muotoseikkoj a tiirkeiimpi.

Tyoeliikelakeja on moitittu sellaisesta monimutkaisuudesta ja vaikeaselkoi-
suudesta, ettei "kuka tahansa kansalainen" pysty niistd lukemaan oikeuksiaan.
Tiihiin vastaan, ettei meilld juuri liene monta muutakaan lakia, joka tiimiin lu-
kemishelppouden vaatimuksen tiiytttiisi. Esimerkiksi uuden kansaneldkkeen
piti olla iiiirimmiiisen yksinkertainen, tasaeliike kaikille. Tuskin on kuitenkaan
kansalaista, joka pystyisi lain ja asetuksen perusteella selviuiimiiiin oikeutensa
kansaneliikkeeseen ja sen m[iiriin. Tlmii johtuu kansaneliikkeiden indeksi-
miiiirtiyksistii, lykktiytymiskorotuksista, lukuisista muista lisukkeistaja tulovii-
henteisyydestti sekd my6hemmin tulleesta eliikeviihenteisyydestii.

Vaikeaselkoisuus tietenkin johtuu siit6, ettii laissa piti ottaa huomioon niin ko-
vin monta seikkaa. Tiirkeiimpflii toki on eltikeoikeuksien ja eltikkeiden mtiiirien
muodostuminen tarkoituksenmukaisiksi kuin siitintojen tekeminen niin simp-
peleiksi, effli ne jo sininsii sanoisivat kaiken. Tiime "vaikeaselkoisuus" ei siti
paitsi kiiytiinndssii ole mikidn todellinen hankaluus. Eliikelaitokset, Eliiketur-
vakeskus ja kansaneliikelaitos ovat laatineet selkeiit ohjevihkoset. Ne on
tdsmSsuunnattu siten, ett5 esimerkiksi tyokyvyttomyyseliikkeen, vanhuuseldk-
keen, perhe-eliikkeen jne. hakijat saavat eri vihkosista juuri heidiin tarvitse-
mansa tiedot helposti luettavassa muodossa.

Ajatukseen lakitekstien kirjoittamisesta uudeksi kokonaisuudeksi, kodifioimi-
sesta palaan luwssa 6.4.4.

(f) Kannattiko "hosua"? Vaikeuksia lisiisi ja aiheutti lain voimaantulolle an-
nettu lyhyt valmisteluaika, vain vuosi. Vakuutusviiki ja teknikot pitiviit jok-
seenkin yksimielisesti aikaa riittiimiittrimand jajopa mahdottomana jo edus-
kuntakiisittelyn loppuvaiheissa. Vastoin kaikkia hyviti neuvoja otin kuitenkin
riskin tydvdenasiainvaliokunnan kuulemana ja luottamana asiantuntijana eh-
dottaa woden voimaantuloaikaa. Perustelin tiitd sillii, ettti jokainen siirSruii
kuukausi jiittiii tuhansia ihmisiti ilman eliiketti. Toimeenpanijoilla oli varmas-
ti vaikeuksia - sen toki tiesin - mutta siitAhiin he saivat palkkansa!

Ilman tiukkaan aikatauluun vetoamista lainkiisittely keviiiin 1961 istuntokau-
della olisi saattanut jiiiidd kesken. Asiaan omistautunut kokoomuksen silloinen
puheenjohtaja Juha Rihtniemi joutui viemiiln sitii nytkin liihes tuntiaikatau-
lulla valiokunnasta ja istunnosta toiseen, ja laki valmistui vain muutamia tun-
teja ennen kuin eduskunta hajaantui kesiilomalle. Toukokuussa oli syntynyt
asian lflpiviemisestii poliittinen sopimus, mistii kenon j iilj empiinii.
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Suomalaisesta politiikasta puuttuu kuitenkin pitkiijiinteisyys, Jos jotain ke-
viiiillti sovitaan, epiivarmaa on, noudatetaanko sitii vielii syksyllti. Tiissd tapa-
uksessa ei ihan varmasti olisi noudatettukaan (mitii emme kylltiktiiin viel?i ke-
sdkuussa 1961 saattaneet tietiiii) sen takia, ettii ptiiiministeri Sukselaisen vii-
hemmist<ihallitus hajosi hovioikeuden KELA:n asuntokauppoja koskevan
p?ifltdksen johdosta. Siinii muun muassa kansaeliikelaitoksen piiiijohtaja Suk-
selainen tuomittiin pantavaksi viralta.

Jos lakia ei olisi hyviiksytty vuoden I 961 keviitvaltiopiiivillii, ty6eliikkeet olisi-
vat lykJ<iitintyneet eptimiiiiriiiseksi ajaksi ja varmasti joutuneet rajujen int-
ressiriitojen myrskyisiiiin aallokkoon ehkii pitkiiksi ajaksi ja epiivarmoin tulok-
sin.

Lenin puhuu vallankumouksen enkelistii, joka liihottelee maanpinnalle hetkel-
lii, jona vallankumouksen toimeenpanemiselle on suotuisa tilaisuus. Jos het-
keii ei kiiytetii heti hyviiksi, enkeli pian liihottelee pois ja tilaisuus menetetiiiin.

TiimA vertauskuva sopii moneen asiaan. Yrityksen tai ehkii yntysryluniin tai
kokonaisen alan, esimerkiksi tyoeliikejfiestelmdn, vastuullisella johdolla tu-
lee olla kassakaapissaan tarkoin analysoidut skenaariot tavoitteena olevista
projekteista. Asiaa estiivtit ja sitii puoltavat ulkoiset ja sisiiiset seikat usein het-
keksi ktiiintyvtit suotuisaksi yhdistelmiiksi. Silloin on oltava mdiiriitietoinen ja
nopea!

On kuitenkin korostettava, ettl kassakaapissa todella tulee olla hyvin valmis-
tellut stttwritelmat odottamassa toteutustaan. Jos valmistelua ei ole tehty tai se
on jiiiinyt hataraksi, nopeasta toteutuksesta voi olla seurauksena aivan kohta-
lokkaita virheitii.

2.13. Hyttty ja hinta

Maan sosiaaliturvan jiilkeenjiiiineisyyden takia tarvittiin kiireesti eliikkeet, jot-
ka olisivat tyydyttiived tasoa. Tetii tietenkin myds ty<intekijajii{est<it toivoivat
ja vaativat.

Toisaalta tydnantajapuolelta korostettiin, ettei yritysten toimintamahdolli-
suuksia ja kansainvdlistii kilpailukyky[ saisi vaarantaa tikkie voimaantulevilla
sutrilla eliikevakuutusmaksuilla.

Komitean omaksuma jiirjestelmtin voimaansaattamisen linja valittiin hyvin
varovaiseksi, mihin vaikutti osaltaan tydntekijiipuolen ehdoton kieltiiytyminen
osallistumasta vakuutusmaksuun.

Ensimm6isessd vaiheessa maksuun tulevat eliikkeet jiiiviit kohdassa2.4a esite-
tyn kaavan mukaan kovin pieniksi, koska eliikkeeseen oikeuttava palveluaika
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oli lyhyt. Jiirjestelmiin voimaantulo oli oleva asteittainen,40 vuoden pituinen.
Vertauksen vuoksi mainittakoon, ettd ruotsalaistenAlP ltihti liikkeelle paljon
rdviikiimmin ja voimaantuloaikakin oli vain 20 wotta.

Perhe-eliikkeet siirrettiin niin iktitin tulevaisuuteen.

Ty6nantajien kuormaa uskottiin keventdviin sen, ettd vakuutusmaksua ei ko-
konaan tarvinnut maksaa kiiteisenii, vaan osa siitii saattoi jeede takaisinlainak-
si. Jo aikaansaadut siititiri- ym. muotoiset jiirjestelyt voitiin kayttee hyvtiksi
tydnantaj akohtai s ina pe s iimunina.

Johtavana periaatteena oli ja on tydeliikejiirjestelmiissfl aina ollut, ettti suoma-
laista tyrinarfiajaa ei eliikekustannuksillakaan saa rasittaa enemp66 kuin tiir-
keimpiii ulkomaisia kilpailijoita. Tdssd on hyvin pysytty kuten jiiljemptinii esi-
tiin.

Tytintekijiipuolella tietenkin eliikkeiden heikkoa tasoa pidettiin valitettavana,
mutta niin kuin Vihtori Rantanen edellii mainitussa "testamenttipuheenvuo-
rossaan" korosti, piiiiasia silloin oli saada "piiS auki" (2.2e).

Suomen valtakunnallisen kokonaiseliikejtirjestelmtin suunnittelun kannalta
heikkoudeksi jtii, ettii tydeltikkeitii ja kansanelilk&eiti ei vielii silloin pyst5rtty
yhteensovittamaan sellaisella tavalla, joka ei olisi ollut omiaan johtamaan
myohemmin pitk?iksi ajaksi epiirationaaliseen kokonaisuuteen. Olisi vaadittu
muutoksia my<is kansaneltikelakiin, mihin silloin ei ollut valmiuksia. Asia kor-
jautui vasta Kuusen klubin suunnitelman toteuduttua (kohta 4.2). Niin kauan
kuin eliikkeet olivat pieni[ vahinkoa ei vielii ptiiissyt syntymtiiin.

TEl-LEl-jii{estelmii rajoittui aluksi vain tyosuhteessa oleviin, koska heidiin
eliiketarpeensa nflhtiin suurimmaksi. Maatalous- ja muiden yrittiijien ty<ieltike
jiii odottamaan woroaan.

2.14. Laki siiiidetiiiin

TydeHkejerjestelmiin tarpeellisuudesta ja sen sisdlldn piiiikohdista oli siis jo
piiiisty yhteisymmlrrykseen tyonantaja- jaty6ntekijnjd{estojen kesken. Komi-
tean mietinndn lausuntokierroksen aikana ilmeni, ettii myds eduskunnassa ai-
nakin kokoomuksen, sosiaalidemokraattien j a molempien kansanpuolueiden
kanta oli mydnteinen ja riitt[vii lain ltipi menemiseen. Silloin vallassa ollut
Sukselaisen maalaisliiuolainen vtihemmistohallitus oli kuitenkin haluton esi-
tyksen antamiseen.

Asiaan my<inteisesti suhtautuneet tahot kuitenkin pitiviit ty<ieliikejiirjestelmiin
toteuttamista tarpeellisena ja kiireelliseniikin. Syntyi ajatus, ett?i laki olisi to-
teutettava eduskunta-aloitteiden pohjalta. Menettely, jota tosin asian laajakan-
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toisuuden takia voidaan pittH varsin poikkeuksellisena, vastasi kuitenkin sen
ajan kiiytiintdii eriiissii muissakin sosiaalialan asioissa. Esimerkiksi tydtt6-
myysvakuutusta eduskunta ei hyviiksynyt hallituksen esiftemelle linjalla, vaan
rinnakkaisaloitteiden pohjalta kehittiimtillii entistii ammattikassajiirjestelmiiii
ja perustamalla erityisen keskuskassan. Vuosiloma-asiassa oli niin ikii?in edet-
ty aloitepohjalta.

Tammikuussa 1961 otettiin yhteyttii tyoeHkkeisiin my<inteisesti suhtautuviin
eduskuntaryhmiin ja kerrottiin aloitesuunnitelmasta. Aloitteet vuoden 1961
valtiopiiivien alkaessa saatiinkin sosiaalidemokraateilta, (ensimm[inen alle-
kirjoittaja Veikko Kokkola), kokoomukselta (Juha Rihfiriemi), ruotsalaiselta
kansanpuolueelta (Kurt Nordfors) sekd suomalaiselta kansanpuolueelta (Juho
Tenhiele). Kaikki noudattelivat komitean ehdottamia linjoja, poikkeamia oli
liihinnii siten, etti sosiaalidemokraatit esittivtit parempia etuuksia.

Eduskunnan tyoviienasiainvaliokunta otti aloitteet kiisiteltiiviksi 14. huhtikuu-
ta lg6l.Valiokunnassa ja puolueissa niiden erityisesti sosiaaliasioihin erikois-
tuneet edustajat aloittivat intensiivisen perehtymisen ehdotettuun jii{estel-
miiiin. Eduskuntakisittelyn koordinaattorina ja vauhdittajana oli kokoomuk-
sen Rihtriemi. Hiin kokosi avainhenkil6itii neuvottelukunnaksi, jota kokoon-
tumispaikkansa mukaan nimitettiin Kiimpin kerhoksi. Kerhossa sovittiin lain
lopullisesta sistillostiikin. Laki oli kiisiteltiivii nopeasti keviitistuntokaudella,
ko ska tyoeliikkeisiin epiiillen tai kielteise sti suhtautuneet maalaisliitto, SKDL
ja TPSL olisivat hyvinkin saattaneet onnistua ainakin jamrttamaan kiisittelyii.

Ilmeisesti ratkaisevaksi muodostui toukokuussa 1961 synfynyt yleispoliittinen
sopimus. Rihtniemi kertoi 2. toukokuuta 1961, ettii nyt on tehty suuri "lehmd-
kauppa", johon osana kuuluu myos tyontekijiiin eliikelain hyviiksyminen. Sil-
loin ei keynyt ilmi, mikd tiimii sopimus yksityiskohtaisemmin oli ja ketkii oli-
vat sen tekijditii, enkii ainakaan minl sitti tiedii vieltikiiiin. Luultavasti UKK:n
johtamissa neuvotteluissa oli soviffu liihiajan toimenpiteistI. Kaikesta p?i6tel-
len oli luvattu jatkoaikaa sekii Sukselaisen vdhemmist<ihallitukselle effii maa-
talouden katkolla olevalle tulolaille. Arvattavasti sosiaalidemokraatitja/tai ko-
koomukselaiset olivat vaatineet my<is jotain heitii kiinnostavaa samaan sopi-
mukseen, ja sellaiseksi oli ta{otnr ja saatu ty6eliikkeet.

Tiimiin jiilkeen asiat eteniviit vauhdikkaasti. Myos maalaisliitto yhtyi nyt kan-
nattamaan lakia. Ehdoksi kuitenkin asetettiin, etld metsdtyontekijoille ja muil-
le lyhytaikaista tydtii tekeville saataisiin joko eri laki tai muutoin oikeus vas-
taavanlaiseen eliikkeeseen kuin oltiin siiiitiimdssl normaaleissa ty6suhteissa
oleville ty<intekij<iille. fuhtniemen vastuulla olleen minuuttiaikataulun mu-
kaan asia eteni eduskunnan kaikki kiisittelyvaiheet SKDL:n viivytysyrityksistii
huolimatta siten, etti laki hyviiksyttin 2. p[iviinii kesiikuuta 1961 viihiin ennen
kuin eduskunta ltihti kesiilomalle. Aikaisemmista eriiiviste mielipiteistii ja
poikkeavista ehdotuksista huolimatta eduskunnan piiiitos oli lopulta yksimieli-
nen!
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2,15. LEL

(a) Ponsi. TEL:n sddtimisesti sovittiin jo kuvaamassani toukokuun 1961 tiir-
keiissii poliittisessa sopimuksessa. Maalaisliiton mukaantulo ratkaisi sen, eff5
laki saatiin sii[detyksi jo vuoden 1961 keviitistuntokauden aikana. Ehtona oli
kuitenkin lupaus, ettii my<is metsdtydt ja maataloustyot saadaan eldketurvan
piiriin. Alkuperiiiseen TEL : iin sisiiltyviit tyrisuhteen kestoa, vakuuttamistek-
niikkaa ym. koskevat ehdothan sulkivat useimmat noiden alojen tyrintekijdistii
lain ulkopuolelle. Arvelen, effti moottorina oli Atte Pakkanen. Toivottua lakia
ei pyst5rtty en66 kiireisinii keviitpiiivinii valmistamaan, vaan se j[tettiin edus-
kunnan lausuman ponnen varaan. Laki piti saataman voimaan samalla kun
TEL eli 1. heintikuuta 1962. Eduskuntakiisittelyssd tihtin, niin kuin silloin sa-
nottiin, "kausitriiden" ryhm[in lisiittiin rakennusty6t j a satamaty6t.

Ponnen edellytttimii laki valmisteltiin kesiilliil96l komiteassa. Tyonantaja-
puolta edusti mm. STK:n silloinen toimitusjohtaja Johan Nykopp ja tydnteki-
j[puolta maa- ja metstityrintekijiiin liiton puheenjohtaja Niilo Hiimiiliiinen. Hii-
miiliiinen sai ensimmiiisen tuntuman tyoeliikejiirjestelmiiiin, mikti varmaankin
oli hyodyksi hiinen my<ihemmiille uralleen SAK:n puheenjohtajana. Politiik-
kaa edusti kansanedustaja Matti Kekkonen.

Kysymyksessii oli niin iso ja teknisesti erittiiin hankala tehttivii, ettii normaali-
na komiteaty6nii sitii olisi varmaan junnattu vuosikausia. Parkinson on kuiten-
kin lausunut mainion lain, jonka mukaan jokainen tyo vie sille varatun ajan.
Ttimiin mukaisesti tyo todella oli valmiina jo syyskuun alussa.

Komitea ei pystynyt keksimdiin laille mitiiiin iskeviiii lyhyme nime6. Eduskun-
nan kiiyttiimii kausityrintekijii oli ktisitteenii liian suppea. Lain nimeksi tuli "ly-
hytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijiiin eliikelaki". Siitii keytetiiiin ly-
hennettii LEL.

@) Eri laki. Silloiset resurssit ja tietokoneet eiviit mahdollistaneet TEl-siiiin-
t<ijen soveltamista sellaisinaan LEl-ymptiristoon. TEL niiet edellytti aina va-
kuutuksen ottamista ja eltike karttui kohdassa 2.4a esittdmiini ansaintastiinn<in
mukaisesti verrannollisena ty<isuhteen kestimisaikaan ja palkkaan. Kun lyhyt-
aikaisia tditii usein oteffiin vain muutamiksi piiiviksi tai ehke viikoksi tai pa-
riksi, vakuutuksen tekeminen jokaista tyritii varten olisi ollut aivan liian tydltis-
tii. Lisiiksi osa t<iistii, esimerkiksi metsiipalstan kaato, olivat tavanomaisesti
urakoita. Niiden kestoaikaa ei edes miieritelle, kun sovitaan urakan kokonais-
palkka.

Komitea kutsui Kari Karhusen ja Erkki Palen ratkomaan ongelmaa. He olivat
osallistuneet jo TEL:n valmistelutdihin. Ratkaisu olikin yksinkertainen. Aika-
sidonnaisen ansaintakaavan asemesta kartutetaan eldkettti pelkistiiiin jokaises-
ta palkkasummasta tietyn prosentin mukaan laskettu palanen. Aluksi kerroin
oli | %. Jos urakan palklca on esimerkiksi 10 000 mk, el6ke karttuu mliiiriillii
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100 mk/vuosi. Huomattakoon, effti niiin karttuva kokonaiselilke olisi sama
kuin aikaan perustuvan TEl-stiiinndn mukainen e16ke, jos loppupalkan ase-
masta klytettiiisiin koko tydajan keskipalkkaa. Tiimiin voi todeta helpolla
arifinetiikalla. LEl-ymp[rist66n tiillainen elinkautinen keskipalkka niiytti so-
pivalta, koska tyriuran aikana palkkataso ei sillii tavalla yleensd kohoa kuin
muissa ammateissa, joissa tavallisesti siirrytiiiin aina vaativampaan ja vaa-
tivampaan entistli paremmin palkattuun tytihtin, jolloin loppupalkka on luon-
nollinen eldkkeen perusta. Tiimii johtop[iit6s oli osapuilleen oikea niin kauan,
kuin TEl-indeksi laskettiin palkkojen muutosten perusteella.

LEl-alojen tydnantajien, siis esimerkiksi urakan teettiijien ei tarvitse ottaa eri
vakuutusta. Riittee kun he liihettiivtit ilmoituksen ty6stti jarahaa kunkin vuo-
den LEl-maksuprosentin mukaisesti. Kun sama henkild eliimtinsii aikana saat-
taa olla sekii TEL- ettii LEl-t6issti, ansaitut eliikkeen osat lopulta yhdistetiiiin
viimeisen laitoksen periaatteen mukaisesti. LEl-ansainnatkin siis rekisteroi-
dii6n samaan valtakunnalliseen rekisteriin kuin TEl-eliikkeet.

On kysytty, oliko viiltttimiitdntii ensinkiiiin kirjoittaa uutta lakia lyhytaikaisissa
tyrisuhteissa olevia varten, eiko asia olisi voitu hoitaa lisiisiiiinndksillii tyonte-
kijnin eltikelakiin. Kuten jo totesin, silloisin resurssein ja tekniikoin erillislaki
omine s[tinndksineen oli ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Eri asia on,
ettii tiim6kin kuuluu kysymyksiin, joita aika ajoin saattaaolla aihetta uudelleen
harkita, mistii jokunen sana myohempiinI. Asiaan vaikutti my<is osapuolten
halu itse hoitaa alansa asiat.

(c) Organisaatiomalli haettiin merimieseliikej iirj estelmiisfi, j ossa ty6markki-
napuolista koostunut hallitus ja valtuuskunta olivat toimineet erinomaisesti;
merimieseliikekassan onnistumisesta oli erittiiin mydnteinen kiisitys. Sen mu-
kaisesti esitettiin perustettavaksi kutakin nelj?iii alaa varten oma eliikekassansa
j a j okaisen hallintoelimet koottavaksi tydmarkkinaedustaj ista.

Neljtin kassan perustaminen esimerkiksi yhden yhteisen asemesta johtui ky-
seisten alojen edustajien toivomuksista, jollen sanoisi vaatimuksista. Jokaisel-
la oli halu hoitaa juuri omat asiansa ja ehkii taka-alalla saattoi olla my6s pelko,
ettii jos kaikki pannaan yhteen, voi joutua maksamaan toisen alan puolesta.

Merimieseliikekassan organisaatiomalli osoittautui LEl-aloillakin hyviiksi.
Molemmat tyomarkkinosapuolet offivat asian todella omaksi. Se oli varmaan
tarpeen muun muassa sen takia, ettd jouduttiin menem66n tyonantajien, mytis
maanviljelij6iden ja metsiinomistajien kuk&arolle ja vaatimaan niiiltii ehkii
hankaliksi nehtyje tilityksiii joka ikisestit tyosuorituksesta. Muun muassa jiir-
jestdjen kautta tapahtuva laaja tiedotus ja ndiden vakaa kanta siitti, ettii "n[in
on hyvin" varnaan auttoi vaikeuksista selvitimiseen.

LEl-jiirjestelmii on mukautunut kiitettiiviisti toimintaymptiristd<insti, on suori-
tettu tutkimuksia terveydentilasta, eldkkeen tarpeesta, kuntoutuksesta ja jatku-
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vasti jii{estetty informaatiotilaisuuksia kautta maan. Tiillaisen hajautetun or-
ganisaation suuri meriitti on siin[, ettd palaute toiminnasta ja my<is eliikkeistd
ja niiden hoitamisen onnistuneisuudesta tulee kassaan viilittdmlsti ja antaaai-
hetta korjaaviin toimiin, jopa lakien muuttamiseen. Tyoeliikejiirjestelmiin dy-
naaminen luonne selitty}r niiin.

Nelijakoista LEl-organisaatiota on sittemmin yksinkertaistettu yhdistiimillii
nelj d kassaa yhdeksi "LEL Tyoeliikekassaksi".

2.16 Toimeenpanon kuumeinen vaihe

(a) Mikiiiin ei saanut olla mahdotonta. Jotta systeemit saataisiin kaikkia yk-
sityiskohtiaan myoten pelaamaan, vaadittiin alallamme ennen n[kemdtt6mtin
paljon ja vaikeaa suunnittelutyritii sekii keskustasolla (Eliiketurvakeskus,
keskusrekisteri) ettii eldkelaitosten tasolla ja mytis yhteyksien luomisessa va-
kuutusvelvollisiin tyrinantaj iin. Suunnitteluponnistuksia li sisi se, etti TEL oli
suppeaksi ki{oitettu runkolaki (ks. 2.12c), joten paljon oli jiitetty toimeen-
panijain varaan.

Heti kun eduskunta oli hyviiksynyt lain, sosiaaliministerion vakuutusosasto
laati yleissuunnitelmat tiiyttintoonpanon toteuttamiseksi ja asetti eri tehtevie
varten tyoryhmie. Lopulta niitti tarvittiin 26 kappaletta. Tyoryhmien tyrit tar-
kasti ja hyviiksyi tai hylktisi ns. koordinaatioryhmd, jonka puheenjohtaja olin.

Edellii (ks. 2.12f) kerroin, ettii lain voimaansaattamiselle oli varattu aikaa vain
yksi wosi, mitii teknikot pitiviit mahdottomana toteuttaa. Oma kiisitykseni
kuitenkin oli ja on, ettti tyoeltikeihmisten sanastoon sellaista sanaa kuin "mah-
doton" ei saa ensink66n kuulua.

Minua on puhutellut Yhdysvaltain avaruusohj elmista vastuus sa olleen Werner
von Braunin huomautus niille, jotka pitiviit ihmisen kuulentoa mahdottomana.
Menniiiinko kuuhun tai ei, riippui Braunin mukaan siite, oliko tahtoa (will)
menn6.

Tosin epiiilijiit olivat oikeassa siinii, ettii kaikkia valmisteluja ei saatu valmiiksi
voimaantulopiiiviitin 1.7.1962 meness6. Kuitenkin jii{estelmiin kdyntiin saa-
miselle olennaiset osat saatiin toimimaan ajallaan.

@) Pioneerifytitii mytis tietokoneiden kiiytttitinotossa. Eliikej[{estelmii oli
laadittu sellaiseksi, ettei sen kiisittely entisin manuaalisin tai reiktikorttitek-
niikoin ollut ajateltavissa. Luotettiin siihen, ettii juuri tuloaan tekeviit tietoko-
neet osataan hyodyntiiii. Toteutus rakentuikin kokonaan ttimiin varaan. Hankit-
tiin tietokoneet, jotka silloin olivat maan suurimmat.

ATK-hankkeen vetdjdksi ja yleensiikin TEl-suunnittelun "tekniseksi yliptiiil-
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likoksi" saatiin fil.tri Kari Karhunen Suomi-yhti<ist[. Perustettiin yhteinen yh-
tiri Oy Tietokonepalvelu Ab (TKP) mm. valtakunnallisia rekistereitii varten.
Mukaan tulivat Eliiketurvakeskuksen lislksi omine tarpeineen El[ke-Varma ja
Ilmarinen sek[ henkivakuutusyhti6t Suomi ja Salama.

Valtakunnallisen keskusrekisterin toteuttaminen luonnollisesti kuului Eltike-
turvakeskukselle, joka otti vastuun myos LEL-jiirjestelmdn laajaan tietoliiken-
teeseen johtaneesta toteutuksesta. Eliiketurvakeskus kuitenkin vasta aloitteli
toimintaansa ja ilman tarvittavaa aineellista ja henkistii kapasiteettia. Koko
TEl-jti{estelm[n onnistumiselle olennaista oli, ettii vakuunrsyhtiot Suomi,
Salama ja Eliike-Varma antoivat paitsi piitiomaa nimenomaan mytis kvali-
fioitua ty<ivoimaa. Listiksi koneen toimittaja IBM antoi keftoon lainamiehiii,
joista Gustav Tollet jiii joksikin aikaa TKP:uun.

Kunniamaininnan ansaitsee Salaman varatoimitusjohtaja Erkki Pale, joka pit-
kiiksi aikaa kokonaan omistautui tiihiin tehtiiviiiin. Tietenkin vtilttiimdton oli
myris muiden yhtioiden luovuttamien henkil6iden panos ja innostunut yhteis-
toiminta, johon vdhitellen liittyi TKP:n suoraan palkkaamaa uutta viikeii sitd
mukaa, kuin sellaista ehdittiin viirviit[ ja totuttaa tehteviin.

Pale oli saavuffanut legendaarisen maineen jo sota-aikana salaki{oitussano-
mien avaajana. Hiin oli myos virtuoosi reikiikorttitekniikassa ja ensimmiiisid,
jotka syviillisesti piiiisivdt sisdiin silloin viel6lapsenkengissii tuloaan tekev[dn
tietokoneiden maailmaan. Pale erityisesti korosti, ettii jiirjestelmien luotetta-
vuuden aikaansaaminen on suuri ongelma. Ohjelmiin on rakennettava tarkis-
tus tarkistuksen ptiiille. Hiin oli myris jo mainitsemani nerokkaan henkilo-
tunnuksen isii (ks. 2.8c). Keskusrekisteri saatiinkin toimintaan ilman sellaisia
katastrofeja, jotka ndissii systeemeissii aina ovat vaanimassa (a joista on esi-
merkkejii muilta aloilta).

(c) Etiiketurvakeskuksen perustaminen oli kiireellisimpiii alkutoimenpiteitii.
Sen tehtdvii oli vastata jiirjestelmiin yhteisistii asioista, muun muassa em. re-
kisteristd, indeksikorotusten ja muiden yhteisesti kustanneffavien eliikkeen
osien tasaamisesta eri el?ikelaitosten kesken, yleisten soveltamisohjeiden anta-
misesta ym. Toimitusjohtajaksi saatiin kansaneldkelaitoksesta ylimatemaatik-
ko Tauno Jylhii ja varatoimitusjohtajaksi varatuomari Heimer Sundberg.

Niiille huippuasiantuntijoille ei ollut loyqmyt heidiin kykyjeen vastaavaa ura-
putkea entisessd tyopaikassa, koska kansanelikelaitoksen johtajat nimitettiin
eri puolueita edustavista poliitikoista, entisistii ministereistd ja kansanedusta-
jista. Myris muita asiantuntijoita siirtyi kansaneldkelaitoksesta ty<ieliikejiirjes-
telmiiiin ja olisi siirtynyt enemmiinkin, jos tehtevia olisi ollut ta{olla.

(d) Aktuaaritekniikan, vakuutusvastuiden ja erityisesti vakuutusmaksujen
laskentaa varten oli asetettu matemaatikkojen tyoryhmd. Sen tyo toi yleffk-
sen. Komitean ehdottama ja sittemmin laiksi tullut s?iiinnosto oli jtiiinyt epn-
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miiiiriiiseksi. Ehke sen takia, ja kai vanhasta tottumuksesta tavanomaista tek-
niikkaa soveltaen matemaatikot laskivat heti alkaa piiiille tydnantajalta perit-
tdvin TEl-maksun suuruudeksi 8 - 10 prosenttia palkkasummasta. Kun
komiteanmietinnrissi oli ennakoitu 3 prosentin maksua ja kun maksujen taso
varmaan oli olennaisia seikkoja silloin, kun eri tahot olivat ottaneet kantaa
jihjestelmiiiin, ndin korkea maksu ei voinut tulla kysymykseen. TEL:n tek-
niikkapykiilii (oka sittemmin sai numeron 12) kirjoitettiin uusiksi siten, ettd
rahastoivan ja jakojii{estelmiin yhteispeli saatiin joustavasti toteuttaa ja alku-
kauden maksuprosentiksi viisi (ks. my<is kohtia 2.9g,n).

Pyktln tuli hyviiksytyksi samalla kun LEL-lait kiisiteltiin eduskunnassa.

Edellii sanotustakin kiiy episuorasti ilmi, effli rahastoimisaste ja sitii kautta va-
kuutusmaksujen miidritys olivat enemmdnkin poliittinen kuin matemaattinen
ongelma (ks. luku 2.9). Aktuaarien ehdotus olisi johtanut olennaisesti suurem-
paan rahastoimiseen. Jii{estelmiin j oustavuus salli valinnat leveillii asteikolla.

(e) Taistelu vakuutusmarkkinoista. Oli arvioitavissa, ettd ty<ieliikevakuu-
tuksen volyymi tulee olemaan yhtd suuri ja ehkii suurempikin kuin 10O-vuoti-
aan alan kaikkien vakuutuslajien yhteinen volyymi. Kokemuksen mukaan va-
kuutusyhticiiden markkinaosuudet kerran muodostuttuaan jiiiiviit likimain py-
syviksi. Kerran otettu vakuutus pysyy voimassa, jollei sitii irtisanota. Keviiiillii
1962 juhannukseen mentdessii markkinaosuuksien jako tuli tapahtumaan ja
Suomen koko vakuutustoiminta, vieliipd sosiaaliturvakin tulivat saamaan uu-
det kasvot. Kyseessii oli ainutkertainen tapahtuma Suomen vakuutustoimin-
nan historiassa. Sen merkitystii kuvaa vuotuisten rahavirtojen suuruus, nykyi-
sin noin 80 mrd mk vuodessa ja rahastotkin 200 mrd markkaa.

Silloin toiminnassa olleilla vakuutusyhtioillii oli ta{olla Hhinna kaksi vaihto-
ehtoa: joko olemassaolevat henkivakuutusyhtirit ottavat TEl-vakuutuksen uu-
deksi vakuutuslajiksi tai sitten perustetaan uusia erikoisyhtioiti vain tiitii lii-
kettii varten. Kun TEl-vakuutuksen tarvitsevalla ty6nantajalla oli ennestiiiin
tapaturmavakuutus ja erilaisia vahinkovakuuhrksia, oli luonnollista ja hyridyl-
listii rakentaa yhteistoimintaa ja paikallista palvelua nimenomaan vahinko-
vakuutusyhtitiiden kanssa.

Henkivakuutusvaihtoehdon valitsivat Aura-yhti<it, Kansa-yhtidt, Pohja-yhtidt
jaVerdandi. Tarpeellinen yhteys asiakkaisiin jiirjestyi ntiiden yhti6ryhmien va-
hinkovakuutusyhticiiden kautta.

Eltike-Varmalla oli ryhmiieliikevakuutuksen monopoliasema TEL : n voimaan-
tuloon saakka. Se perustui henkivakuutusyhtioiden aikanaan tekemtiiin sopi-
mukseen, jolla ndmii keskittivlit tiimiin vakuutuksen alkuaan yhteisesti omista-
maansa Varma-yhtititin. Eliike-Varma irtautui keskindiseksi yhti6ksi vuonna
1947. Yhtiollii ei ollut omaa kenttiiorganisaatiota, mutta lukuisten yhteisten
asiak&aiden kautta kuitenkin ltiheinen yhteys Teollisuuden vakuutusyhtioihin.

83



Pelktistiiiin el[kevakuutusta harjoittamaan perustettiin Ilmarinen ja Kalervo.
Ilmarisen takana olivat Pohjola ja Sampo sekii henkivakuutusyhtidt Suomi ja
Salama, lisiiksi ns. yhteistoimintayhti6ine tuli mukaan useita pieniii vahinko-
vakuutusyhti6it[.

Kalervon perustajia olivat Henkivakuutusyhtid Kaleva ynnii vahinkovakuu-
tusyhtidt Tarmo, Yrittiijien vakuutus ja Autoilijat.

(f) Eliikekassa oli pienyritysten vaihtoehto. Yritykset ovat tavallisesti jarjes-
tiiytyneet toimialoiffain ja lcunkin alan omalla liitolla saattoi olla intressiii pe-
rustaa omaa piiriniin varten eliikekassa. Tiilloin mukaan piiiiseviit pienetkin yri-
tykset, joille eliikesiiiitio ei ole mahdollinen. Mallina olivat esimerkiksi apteek-
kialan tahi osuustoimintalinjojen jo kauan toimineet kassat.

Vastavetona kassan perustamiselle vakuutusyhtiot tarjosivat ns. liittolainoja
(ks. 2.10e) siten, etti sitouduttiin ao. liiton ohjauksen mukaisesti sijoittamaan
kaikki liiton piiristd tulevat rahasto-osuudet juuri saman liiton kohteisiin.

Merkittiivifl uusia eliikekassoja ei lopulta syntynytkiidn, muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta (muun muassa Vammalan seudun eliikekassa, joka viime
vuosina on saanut kuuluisuutta).

(g) EHkesiiiititiiden yhteistoimintaa kehitttimiiiin ja tilta vaihtoehtoa edistri-
miitin perustettiin Eltikesti[tioyhdistys.

(h) Vakuutusyhtitiidenkin tulevaisuuden kannalta oli tulossa kaikki entiset
toimintavolyymit mullistava tapahtuma (ruotsalaiset saattaisivat keftee ku-
vaavaa adjektiivia "epokg<irande"). Ymmtirrettiviisti nlin suuren kakun jaka-
mise ssa taistelu oli kiivasta, eikti ylilyonneiltiiktitin siiiist5rtty.

Vakuutusyhti<iille oli kyllii selviid, etld tiimii uusi vakuutuslaji ei voi muodos-
tua miksikiiiin voittojen kultakaivokseksi, josta ne p66siviit osallisiksi olles-
saan yhteistoiminnassa tai jopa osakkeenomistajina ty<ieliikeyhtidssd. Vahin-
kovakuutusyhtioiden piiiiasiallisena motiivina voimalliseen tyoeliikevakuu-
tusten hankintaan "omaan" tyoeliikeyhtioon oli mahdollisuus palvella yhteisiii
asiakkaita ikiiiin kuin kaiken vakuuhrksen tavaratalona ja erityisesti myos tu-
kea yhteisten asiakkaiden p?iiiomatarpeen tyydyttiimistii lainoilla ja joskus
myos osakeanteihin osallistumalla (ks. 2.10f). Jos eliikevakuutus olisi lipsunut
jonkin toisen vakuutusyhtioryhmiin eliikeyhtiolle, tuo vieras ryhme olisi ikiiiin
kuin saanut jalan oven viiliin pitemmiillekin meneviii asiakashankintaa varten.

Kenttimiehille maksettiin vaatimaton palkkio, mitii enemmdn tehokkaaseen
motivointiin vaikutti juuri mainittu oman kannan puolustamisntik<ikohta.

Muistelen itsekin taisteluun osallistuneena (siirryin ministeri<in palveluksesta
vakuutusyhti6dn maaliskuussa 1962),ettti kovin kiidenvidnto kiiyiin - ei niin-
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ktiiin kilpailevien vakuutusyhtitiryhmittymien kesken - kuin eltikesiititi6vaih-
toehdon ja vakuutusyhtidvaihtoehdon vtilillii. Kuten jo totesin (katso jiilleen
taulukkoa 1.7.I) eliikesiiiitidt olivat saaneet ennen TEL:ia suuren markkina-
osuuden, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla suurtydnantajilla oli jo
eliikesiiiititi tai ainakin siiiinnot valmiina. Eliikesiiiiti<iyhdistys ja eliikesiiiitidi-
den laskenta- ja hoitopalveluja tarjoavat konsultit agitoivat voimakkaasti
siittiovaihtoehdon puolesta.

Niiissii olosuhteissa vakuutusyhtiriiden, jotta ne olisivat pystyneet kilpaile-
maan suurista ja keskisuurista yrityksistd, oli pakko ryhrye tarjoamaan saman-
laista takaisinlainausta, joka eltikesiiiitioillti jo oli (ks. 2.10d). Niin ikiiiin va-
kuutusmaksuun sisiltyvdstii kustannuskuormitusosasta annettiin ns. suuruus-
alennus. Ntiiden toimenpiteiden (a vain niiden) johdosta kilpailutilanne ta-
soittui ja lopulta keAnryi huomattavissa m6iirin vakuutusyhtidvaihtoehdon
eduksi, mik[ niikyy muun muassa jiiljempiinii taulukosta 2.16.1, kun sitii ver-
rutaan taulukkoon 1 .7. I .

(i) Eliikesiiiititin halkaiseminen. Oma ongelmansa oli niiden yritysten TEL-
vakuutusten jtirjestiiminen, joilla jo ennest66n oli eliikesdetid. Oli neljii mah-
dollisuutta: yrityksen koko TEl-vakuutus otetaan vakuutusyhtirist?i ja eliike-
s[iition toiminta rajataankoskemaan vain TEl-etujen yli meneviii lisiietuja tai
piiinvastoin tahi sekii lakisiiiteinen ettii lisiiedut, molemmat, joko vakuutetaan
tai j iirj estetii?in siiition kautta.

Suomen Tyonantajain Keskusliiton sosiaalijohtaja Thpani Virkkunen, joka hy-
vin keskeisesti oli ollut ty<intekijiiin eldkelakia aikaansaamassa ja oli sen van-
noutunut ystdvii kuolemaansa saakka, suorastaan raivokkaasti vaati sellaista
vaihtoehtoa, jossa lisdedut olisi vakuutettava. Perusteluna oli, ettii lisiieduista
piti voida peri?i vakuutusmaksu myds niihin oikeutetuilta henkildilte. Ihai-
seksi ei niitii saisi antaa, se olisi STK:n omaksuman politiikan vastaista. Ilmei-
sesti peliittiin, ettti lisiietuja koskevat vaatimukset helposti leviiiviit koko ty6-
markkinakentttiiin. Voitaisiin 1rysy6, mikseiviit kaikki tytisuhteessa olevat olisi
ansioituneita piiiisemtiiin osallisiksi lisiieduista, jos johtajatkin ovat hankkineet
itselleen tiimdn "ilmaisedun" !

KuitenkinVirkkusen vaatimuksista ja varoituksista huolimatta sai paljon kan-
natusta (niin lienee keynyt enimmissti tapauksissa) vaihtoehto, jossa TEL-va-
kuutettiin vakuutusyhtiossii ja eliikestiiitid uudelleenorganisoitiin antamaan li-
siiedut; eltikesiiiitio kuvannollisesti halkaistiin, lakistidteinen ja vapaaehtoinen
osa erotettiin eri laitoksiin. Eltikestiiitiolain mukaan tiilldin ei lisdeduista voi
periti ty<intekijoiltii maksua, mikii siis oli Virkkusen dokkiinin vastaista. Kun
kuitenkin eliikestititi6iden toimintapiiriin kuulunut toimihenkil<iporras j o en-
nen TEL:n voimaantuloa oli saanut huomattavan korkeat eliike-edut itse mak-
suun osallistumatta, oli kiiytiinn6ssii toivotonta ryhtyii niitti nyt panemaan
maksullisiksi.

85



O Tirloksena uusjako. Kun sitten hirmuisen markkinataistelun poly ja savu
vuoden 1962 kesiin aikana laskeutui, voitiin niihdii, millaiseksi vakuutustoi-
minnan maisema oli muodostunut ja millaisena se suurin piirtein sitten tuli
siiilymiiiinkin. Taulukossa 2.16.1 on erikseen woden 1965 luvut ynnfl viimei-
simpien tietoj en mukaiset j akautumat. Lukuihin sisiiltyviit sek?i lakisiiiiteisiI
etuja ettii lisiietuja saavat henki16t.

Vuoden 1994 rivin luwt eiviit kuvaa vaihtoehtojen todellista aktiviteettia, kos-
ka monet siiiitiot ja kassat on suljettu koskemaan vain ennen sulkemispdiviii
sen piiriin tulleita tyontekijoitii ja yrittejie.

Taulukko 2.16.1. Eri laitosryhmien piiriin latuluvien TEL-vakuutettujen hen-
kildiden jakautumia.

Eliikesii[tirit Eliikekassat Vakuutusyhtitit

Vuonna 1965
Vuonna 1994

r30 000
125 000

60 000
50 00

520 000
800 000

Verrattaessa taulukkoon 1.7.1 todella voidaan puhua markkinoiden "uusjaos-
ta".

Kuluneiden vuosikymmenien aikana ntiytttiii eliikesiiiitiovaihtoehdosta jonkin
verran luovutun. Tell6in on otettava huomioon, ett6 TEL-edut on osittain ko-
rotettu niin ykis, ettti lisiietujen tarvetta on vdhemmiin kuin heti lain voimaan
tullessa. Monet lisiietusiidtiot onkin suljettu uusilta jlseniltii.

Mielesttini kaikkien vaihtoehtoj en siiilyminen olisi valtakunnallisesti tarpeel-
lista, annettakoon kaikkien kukkien kukkia. Edellti jo kiivi ilmi, ettd el?ikesiiii-
ti6vaihtoehdolla oli todellisia kilpailullisia vaikutuksia siihen, millaiseksi
TEL-j [{estelmii keytannossii muodostui.

3. Turbulentti ensimmdinen vuosikymmen

3.1. Eliikesota alkaa

(a) "Vihollisuudet puhkeavat". Eduskunta siis hyvtiksyi TEL:n ja LEL:n lo-
pulta yksimielisesti. Suomalaisessa kulttuurissa kunniallisuuden ja rehellisyy-
den siidntoihin kuuluu, ettti annetussa sanassa pysytiiiin, vaikka olisi tullut so-
vituksi ehkii hiukan epledullistakin. Politiikassa tiillaisia siiiinttijii ei kuiten-
kaan kunnioiteta. Jo lain voimaantuloa seuraavana vuonna alkoi julkisuuteen
tulla sellaisia mielipiteitii, ettii tehty ratkaisu oli ollut erehdys. Maalaisliiton
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piiii-iiiinenkannattajassa (silloiselta nimeltdtn Maakansa) julistettiin, ettii tyo-
elikkeiden ja kansanel[kkeiden muodostama sekavaja mm. maatalousviiestriii
sydivii ty6elnkejtrjestelmti olisi korvattava yhdellii ainoalla kokonaiseliike-
jii{estelmiill[ siirtlmiill5 ty<ieliikkeet rahastoineen kansaneldkelaitoksen hal-
lintaan.

Myds SKDL teki vuoden 1963 alussa aloitteen, joka edellytti tyoeliikkeiden
siirtiimistii kansaneliikelaitoksen hoitoon. Samaan suuntaan niiytti myos liuku-
van sosiaalidemokraattien vasemmistosiipi, johon ilmeisesti oli vaikutusta
kansaneltikelaitoksen sisiillii omaksi klikiksi ryhmittyneillii sosiaalidemokraa-
teilla.

TEL:n tekninen voimaan saattaminen oli sitonutjdrjestelmiin voimat niin, ettei
tiedottamiseen kaikilla vtiltttimiittdmillii tasoilla ollut pysQrtty. Tiime oli kiiydii
kohtalokkaaksi.

TEL:n suosiota rasitti se, etti kustannussyistii jiirjestelmtin ulkopuolelle oli jii-
tetty kaikki ne, jotka lain voimaantullessa jo olivat tiiytt?ineet 65 vuotta tai tul-
leet sitii ennen tyolqrvyttdmiksi. Lisiiksi eliikkeiden m?iiiriist?ikin oli ehkfl syn-
tynyt liian ruusuisia kuvia. Vanhuuseldkkeet olivat usein vain muutamia pro-
sentteja palkasta, niin pieniii, ettii niiden antamista pidettiin melkein pilkan-
tekona.

Kansanedustajien kent?ilffi tuoma palaute oli surullista kuultavaa. Jokseenkin
jokaisessa tupaillassa oli ollut vihaisia 'yli-iktiisiii' vaatimassa selitystii: "Mite
ihmett[ sinii, toveri kansanedustaja ajattelit, kun j[tit meidiit ilman eliikeff5,
vaikka olemme ikimme tyossii raataneet, kantaneet sotienja jtilleenrakentami-
sen taakat, mielestiimme olisimme eliikkeen ansainneet". Vaadittiin todellista
kansalaisrohkeutta niiltii, j otka kuitenkin halusivat j iirj estelm[ii puolustaa j a
uskoa sen tulevaisuuteen.

(b) Ponsi. TyrmistSrtttivii ylliitys oli, kun sosiaalivaliokunta 15.10.1963 ja sii-
hen yhtyen koko eduskunta lausui kansaneliikelaitoksen valtuutettujen toi-
mintakertomuksen kiisittelyn yhteydessii pontenaan, ettti tyosuhde-eliikelain-
stiiidtinnrin johdosta on synfynyt voimakas tarve koko eliikelainsdiidiintdmme
tarkistamiseen ja sen kodifioimiseen siten, ettti yhteniiisen jii{estelmiin puit-
teissa voitaisiin tehokkaasti ja joustavasti hoitaa kaikkien kansalaisten laki-
sdiiteinen eliiketurva.

Lausuma oli likimain tulkittavissa niin, ettii eduskunta nyt olikin valmis purka-
maan sen, mikd vasta paria wotta aikaisemmin oli yksimielisesti siiiidetty.
Suurimmalta osalta kansanedustajatkin olivat samoja! Ponsi lienee ollut osa
suunnitelmaa, jonka jatkona tiimdn ponnen mukaisesti asetettiin pian ns. sosi-
alisoimiskomitea ja Pekka Kuusen johtama ohjelmatoimikunta, mistii kerron
jiiljempiinii.
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Kun muun muassa sosiaalidemokraattien mielenmuutoksen syytii kyseltiin, il-
meni ettti he olivat tirsyyntyneet erityisesti siit6, ettii Eliiketurvakeskuksen hal-
litukseen oli tullut kaksi SAK:n edustajaa ja SAJ (Suomen Ammattijiirjest<i)
oli sivuutettu. Sosiaalidemokraatit suhtautuivat vihamielisesti SAK:hon, joka
oli liittoutunut sosiaalidemokraateista irtautuneen TPSL:n kanssa. Heillii sen
sijaan oli yhteisymmiirrys SAJ:n kanssa ja olivat nyt jotenkin saaneet k5sityk-
sen, ettd ETK:sta ja ehki koko tydjfiesteLnissii olisi tullut TPSL:n ja SAK:n
tukilinnake.

ETK:n hallituksessa oli kolme paikkaa tyontekijoiden edustajille. Niistti kaksi
oli SAK:lla ja yksi TVK:lla. Ne oli jaettu jiirjestrijen jiisenmiiiirien suhteessa.
SAJ:n jlsenmiiiira riitti vain paikkaan ETK:n edustajistossa, mutta ei hallituk-
sessa. Suurten vaikeuksien jiilkeen riita lopulta ratkesi siten, ett6 ETK:n halli-
tukseen saatiin ylimiiiirtiinen paikka, joka annettiin SAJ:n edustajalle, sosiaali-
sihteeri "Piippu Manniselle".

Tuon ajan tulehtuneita suhteita kuvaaAarre Mannisen tulo sitten ensimmiiisen
kerran ETK:n hallihrksen kokoukseen hiinelle tydntekij6iden puolelle osoitet-
tuun paikkaan SAK:n Uuno Hiirosen viereen. Hiironen ilmoitti kovalla titinel-
16, ettei hiin suostu istumaan tuollaisen "henkisen koprofiilin" vieressd ja kan-
toi tuolinsa huoneen nurkkaan. Tilanne laukesi vasta, kun kannoin oman tuo-
lini mainittujen henkiltiiden tuolien viiliin ja tiukalla tiiinellii sanoin Hiiroselle
"Tule takaisin paikallesi!" Ja tulihan hdn. Seuraavassa kokouksessa Hiironen
ja Manninen sijoitettiin U-muotoisen p<iyd[n vastakkaisiin siipiin.Tydt saat-
toivat sujua asiallisesti, ja suhteet sosiaalidemolaaatteihinkin saatiin restauroi-
duiksi.

(c) TELA. Tyoeliikejtirjestelmdn tiedotus- ja kehittiimisvastuu oli alkujaan
ajateltu kuuluvan jtirjestelmiin keskuselimelle Eliiketurvakeskukselle. Mytis
Suomen Vakuutusyhtididen Keskusliiton kapasiteettia piti olla kiiytettiiviss[.
Niimii resurssit osoittautuivat sekii miiiiriiltiiln ettii laadultaan riittimit-
t<imiiksi. Elike-Varman toimitusjohtaja C.G. Aminoffja minut oli valitttr Kes-
kusliittoon perustehrn tiedotus- ja suhdetoimintavaliokunnan eltikejaoston ve-
tnjiksi. Meillii oli kuitenkin sellainen tunne kuin olisimme olleet kaksi kenraa-
lia ilman sotajoukkoja. Eliiketurvakeskuksella oli kapasiteetin rajoille ja sen
yli vielii jiirjestelmtin perustamistehtevie. Sen johtajatkin olivat enemmdn
jii{estelmtiteknikoita kuin suhdetoimintataistelijoita, ehkii kansaneliikelaitok-
sen ajoilta viel[ byrokratian hajuakin oli takertunut vaatteisiin.

Tilanteen pelastamiseksi tammikuussa 1964 perustettiin Tytieliikelaitosten
Liitto (TELA), joka de facto otti vastuun jti{estelmtin tulevaisuudesta. Liittoon
saatiin toimitusjohtajaksi varatuomari Juhani Salminen ja pieni erittiiin teho-
kas ja osaava henkildsto. Lisiiksi me suurimpien yhti<iiden toimitusjohtajat ja
muukin henkil6st6 suure ssa m66rin osallistuimme velvollisuuksiimme kuulu-
vana talkootytinii sekii tiedotukseen ettti jdrjestelmiin kehittiimistyohon. Pidim-
me yhteyksiii merkiffiivimpiin eduskuntapuolueisiin ja tydntekijiijiirj estdihin,
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keskusjfiestrijen SAK:n ja SAJ:n ohella myds niihin kuuluviin liittoihin erik-
seen. Tydmti[rii oli massiivinen ja voimia kysyvii, mutta olimme innostuneita.
Ehkii tuo innostus ja omaan asiaan uskominen tarttui niihinkin, joiden kanssa
olimme yhteyksissii.

Nykytermein TELA:a ehkii pidettiiisiin tyoeliikejtirjestelmdn "edunvalvonta-
elimen6". Itse vierastan tillaista termiii tiissii yhteydessii. Ymmdrsimme varoa
sitti, ettii kehuisimme sellaista, mikti ei kehumista ansaitse. Eliikkeiden matala
taso ja puutteet tuotiin peittelemiittl esillle. Informaation kulun tuli olla kak-
sisuuntainen ja mieluusti piiiiasiassa siten, ettd kansanedustajat ja ay-v[ki ker-
tovat, miltti ty<ieltikejii{estelmii heidiin ja heidiin kannattajiensa sekti tausta-
voimiensa silmin niiyttiiii. N[in syntyi hyvin hedelmiillistii keskustelua ja mie-
lipiteiden vaihtoa siite, mike jii{estelmiin silloisessa toteuttamisvaiheessa
oli hyvii6, mikii huonoa ja mist?i monet kielteiset reaktiot perimmiiltiitin johtui-
vat. Samalla tietysti keskusteltiin siiti, miten eptikohdat on korjattava ja jiirjes-
telmiiii kehitettiivii sekd hahmoteltiin suunnitehniakin, joihin yhteisesti sitou-
duttiin.

(d) Kiiynnissli oli hiiikiiilemattin valtapeli. Jo kansaneltikeasian eduskunta-
kiisittelyn yhteydessd vuosina 1955 - 1956 ja muutoinkin maailmanmenoa
tarkkailemalla aloimme oppia, ettii asiain tehokas liipivieminen vaatii niiden
iiiirimmiiistii pelkistiimistii. Sukselainen toisti koko talven ehdotustaan: "Lope-
tetaan yksil<illiset eliiketilit ja keytetiien hallinnossa siitisfyviit varat nekin el6k-
keisiin". Hiin voitti toistamalla ja toistamalla viiitettiiiin, vaikkei se ollut edes
tosi (ks. 1.3). Jo Niccol6 Machiavelli oli oivaltanut, ettd yleinen mielipide saa-
daan uskomaan vditteitd, tosia tai valheita, niit[ jatkuvasti toistamalla. Vehi-
tellen ne muodostuvat itsestiiinselvyyksiksi (konventionaalisiksi totuuksiksi,
paradigmoiksi), eikti eniiti kysytii niiden taustaa tai perusteluja.

Jos pieni huumorin pilke silmiikulmassa sallitaan, tiimiin (ainakin minun osal-
tani kantapiitin kautta opitun) idean mukaisesti tyoeliikepuolella lanseerattiin
ja ryhdyttiin toistamaal raa'an pelkistettyii v[itettii: "KEPU fittee tydnttiti
kouransa tyrimiehen taskuun ja varastaa eldkerahat".

Meidiin vtiitteemme ydin oli tosi, vaikkakin muotoilu oli raadollisen populis-
tinen. Se oli ilmeisen menestyksellinen omien ja ysttvien uskon vahvistajana.
Viiitteen uskottavuutta tehosti tuore muistikuva 'kansaneliikekaappauksesta'.
Sukselainen oli voittanut ensimmdisen ertn, nyt oli meidiin vuoro voittaa -
htineltii lainatuin asein!

Mutta - vakavasti puhuen - totta kai koko wosikymmenen jatkuneessa ja kai-
kessa my<ihemmiissiikin keskustelussa ratkaisevia olivat asiaa koskevat argu-
mentit, joita oli huolellisesti valmisteltu niin meidiin "pajassamme" kuin kan-
saneldkevaihtoehtoa ajaneiden pajassa. Voi sanoa, ettii politiikan ja tyrimarkki-
noiden piititoksentekijiit olivat siini onnellisessa asemassa, ettd he saivat jatku-
vasti informaatiota molemmilta tahoilta, jolloin oli hyvii tilaisuus vertailuun.
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Tiime tietysti koski mytis tiedotusvilineitd, televisiossakin esitettiin osapuol-
ten vtiittelyjii.

Tyoeliikejiidestelmiin tilannetta helpotti, kun naurettavan pieniii eldkkeitii saa-
tiin edes jonkin verran korotettua siiiitiimiillti ns. v[himmtiisellike. Se oli en-
simmiiisessii vaiheessa 22 prosenttia palkasta niille, joille prosenttisiiiintd (ks.
2.4a) olisi antanut pienemmiin eliikkeen.

Yleisen mielipiteen paradigma-hypoteesiin on aihetta palatajtiljempiinii pu-
huessani eltikepommivyorytyksestii.

Eltikepoliittinen debatti kiihtyi vtihitellen suoranaiseksi eliikesodaksi. Poliitti-
sessa kentdssti tyoeliikejiirjestelmdd olivat kaatamassa ja yhdistiimtissii kan-
saneliikejtirjestelmiiiin nimenvaihtonsa jiilkeen KEPU:ksi kutsuttu maalaisliit-
to ja SKDL. Tytreliikejerjestelmiin tulevaisuuteen jaksoivat viel6 uskoa kokoo-
mus ja sosiaalidemokraattien enemmistd sekii molemmat kansanpuolueet.
Tyomarkkinajti{estot olivat vankasti tyoeliikejiirjestelmdn ja sen jatkuvan ke-
hittimisen kannalla.

Erittiiin kiirjistynyt tilanne syntyi, kun keskustapuolue teki lakialoitteen "yhte-
niiisesti sosiaaliturvajiirjestelmiistii" keviiiille D66ja yritti saada sitii koske-
van maininnan myds hallitusohjelmaan. Tyrieltikejiirjestelmii olisi aloitteen
mukaan siinetty kansanelikelaitoksen hoitoon osaksi kokonaiseliikejiirjestel-
mdii. Vastavetona tyontekijiijtirjest<it laativat jyrkkiisanaisen muistion, jossa ne
totesivat kokonaiseliikejiirjestelmtin merkitseviin jiit'est<ijen jdsenistdn jo saa-
vuttamien etujen olennaista lout&aamista ja sangen suurisuuntaista tulonsiir-
toa palkansaajaryhmiltii muille viiest6ryhmille. Tiimiin vuoksi jiirjestot eiviit
voineet hyviiksyti esitettyii kokonaisvaatimusta ja ilmoittivat vastustavansa
sitii " kaikin jii{estollisin keinoin". Lehdist<i tulkitsi tiim?in likimain yleislak-
kouhkaukseksi (ks. Juhani Salminen, Suomen Vakuutusyhtioiden Keskuslii-
ton 4O-vuotisjulkaisu 1 982).

(e) Paasilinnan TV-ohjelma vuonna 1966 oli kohua heriittiinyt mediatapah-
tuma. Se kiisitteli tydeliikkeiden ohella my6s ja ehk[ enemmiinkin vakuutus-
toimintaa yleensti. Esimerkkeinii vakuutustoiminnan kelvottomuudesta esitet-
tiin muutamia korvaustapauksia. Ainakin jotkut niistii olivat ilmeisen tekaistu-
ja. Esimerkiksi pahiten Suomi-yhti<in korvauskefiintde kritisoiva henkilo tun-
nistettiin Suomi-yhtion asiamieheksi, joka oli erotettu viiiirinknytdsten takia.
Ohjelmaan sistiltyi my6s tarkastusviranomaisenja vakuutusyhtididenhallinto-
elimiin kuuluneiden kansanedustajien luokkaamista.

Taunot Angervo ja Suontausta edustivat vakuutusalaa ennakolta nauhoitettua
ohjelmaa seuranneessa keskustelussa. Menettely oli ep?ireilu siten, effii heille
ntiytettiin ohjelma vasta juuri ennen sen alkua, joten mahdollisuutta asiain tar-
kistamiseen ei ollut. Sitii paitsi alan edustajien valinta ei ollut ensinktiin sopi-
va tiimtin sortin 'keskusteluun', kenen suorittama valinta sitten lienee ollutkin.
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Ilmeisesti juuri keskustelu oli vakuutusalan kannalta "katastrofi"

Vakuutusala ei saanut aikaan sellaista jyrkkeA ohjelman heikkoudet paljasta-
vaa reaktiota, minkii se olisi viilittomiisti vaatinut. SuomenVakuutusyhtioiden
Keskusliiton tiedotusvaliokunnan vastuulle jaenyt viiitteiden oikominen me-
netti tehonsa, kun se venyi pitkiilliseksi jahkailuksi ja puettiin liiaksi alan
ammattislangin sanamuotoihin.

Paasilinna itse on viime aikoihin saakka viitannut joihinkin arviointeihin, joi-
den mukaan ohjelma sai aikaan sellaisen shokin, etta 167 (!) vakuutusalan eri-
laista uudistusta tapahtui paljolti juuri ohjelman synnyttiimien paineiden vuok-
si (Rissa 1982, sivu 79).

Varmaan suuri miitirii reformeja toteuteffiinkin, mutta uudistusten virta on ollut
jatkuva ainakin sen yli 50 vuoden ajan, minkti olen voinut vakuutustoimintaa
seurata. Jatkuvan muutosvirran olen konkreettisesti todennut, kun olen aina
muutaman vuoden vtilein piiivittiinyt Vakuutusopin oppikirjaa. Oliko niiillii
uudistuksilla syy-yhteyttdPaasiliwran ohjelmaan, jdd epiiiltiiviiksi. Oletan, et-
tii ne olisivat aikanaan toteutuneet muutoinkin. On mahdotonta arvioida, missii
miiiirin ohjelma niitii jouduui.

Itse tunnen parhaiten tyoelekeje{estelmdn kehityksen ja kehittiimisen enkii
saata ndhdii mitiiiin sellaista, mikii ei olisi tapahtunut ilman ohjelmaakin. Va-
kuutusalaan kohdistuvaan yleiseen asennoitumiseen se arvattavasti vaikutti
kielteisesti, mutta ei asennoituminen kovin myonteinen ollut aikaisemmin-
kaan. Eri asia on, ettd vakuutusalallakin oli hysteerikkoja, jotka s[ikiihtivtit
niin, etteiv2it kaikki ole vieliikiiiin toipuneet.

Totta kai vastuunalaiset vakuutusjohtajat olivat tietoisia alan huonosta ima-
gosta. Kyll[ heidiin kuuluu olla selvillii yleis<in reaktioista ja primitiivireakti-
oista paremmin kuin yleiso itse. Tutkimuksia kotimaasta ja ulkomailta oli han-
kittu sekd mietitty syitiija parantamisen mahdollisuuksia. Vakuutusalan koulu-
tuksen tehostamista koskevat suunnitelmat esimerkiksi olivat jo pitkiillti ennen
ohj elmaa, niin myos kuluttajaorganisaatio.

Olisi todella huono todistus vakuutusjohtajista, jos he eiv6t osaisi alaansa ke-
hiftee ilman, ettii jokin TV-ohjelma ensin ikii[n kuin henkisesti potkaisee heitii
takapuoleen saadakseen asiat liikahtamaan.

Sanottua iilkoon tulkittako niin, ettd suhtautuisin kielteisesti vakuutusalaa kos-
kevaan keskusteluun, kriittiseenkin sellaiseen. Paljon korjattavaa oli silloin ja
on vieliikin, mutta ei ala ollut liipeensii miitii, vaikka ohjelman katsojille ilmei-
sesti syntyi sellainen kiisitys. Kyllii ainakin 1950-luvulla ja vielii sen jllkeen-
kin henkivakuutuksen tuotesuunnittelussa ja markkinoinnissa sittenkin leski-
en ja orpojen asia oli tdrkeii, olkoonkin ettii kiiytettiin paatoksellista fraseo-
logiaa, joka oli saattanut olla paikallaan joskus viime wosisadalla ja antoi nyt
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Paasilinnalle oivallisen tilaisuuden irvailuun. Yhdyn myds korvausk[ytiinndn
arvosteluun. Se oli liiaksi jtiiinyt ahdasaivoisten juristien ja ltiiiktireiden harkin-
taan. En epiiile Paasilinnan rehellisyyttii, kiiyteu6vissti ollut aineisto ja 'asian-
tuntija-apu' arvattavasti antoikin asiaintilasta kuvan, joka oli vinoutunut.

Muistan omalta ministeririn ajaltanikin, ettti ne korvauksen hakijat, jotka epiii-
liviit tulleensa viiiirinkohdelluiksi, toivat valihrksia (vaikkei sosiaaliministeri-
dn vakuutusosato mikiiiin valitusinstanssi ollutkaan). Saamaansa palveluun
tlrytyviiiset eivtit sitd tulleet kertomaan. Valituksistakin suuri osa johtui viiiirin-
kiisityksistii, ja kun lopuista pyydettiin vakuutusyhtion selvitys, aika viihiin jiii
eniiti virheellisiksi osoittautuvia tapauksia.

Paasilinna muisteli ohjelmaansa Sampo-visiossa 6196 ja oli mm. sitii mieltii,
etti vakuutusala on korjautunut kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana.
Jos tdmii olisi tulkittavissa jonkinlaiseksi sovinnon eleeksi, omasta puolestani
olisin -jos ikinii tavattaisiin - valmis lyomtiiin kiittii piiiille; ympiiri on kiiyty ja
yhteen tultu. Mites niistti menneistd, eletliln tiitii piiivii[ ja tulevaisuutta!

Varmaan ala onkin monin paikoin korjautunut, painetaanhan vakuutusehdot-
kin nyt isommilla ki{asimilla, puhumattakaan paljon tiirkeiimmistii asioista.
Toisaalta on kielteistdkin. Markkinavoimat ovat rynnineet mytis tiinne. Edellii
jo hiukan murheellisessa iiiinilajissa kerroin mm. henkivakuutuksen luonteen
muuttumisesta.

Jiiiin herkuttelemaan ajatuksella, millaisen ohjelman nyt voisi tehdii. Tulee
mieleen Kouri-kaupat, niiden tappioiden rahastus ja varsinkin Kansa-yhti6t.
Siellii ulkomaanliikkeestii, lamasta ym. aiheutuneet tappiot on vyorytetty EH-
ke-Kansan tileihin ja tdmiin alistetussa asemassa ollut johto ollaan panemassa
vastuuseen konsernirakenteen turvin siti komentaneen Ekan ylimmiin johdon
asemesta. Uskoakseni en ole ainoa, jonka oikeustaju edellyttiiii, ettii jos jotain
menee vikaan, ylin johto siitd on ensisijaisesti vastuussa.

(0 Ns. sosiaalipoliittinen ohj elmatoimikuntakin voitaneen lukea kuuluvak-
si eliikesodan manriovereihin. Sen asetti vuonna 1966 II sosiaaliministeri Mat-
ti Koivunen (SKDL). Putreenjohtajaksi kutsuttiin Pekka Kuusi ja jtisenet olivat
kansanedustajia. Kansaneltikelaitoksella oli edustus, Jaakko Pajula, mutta ei
tyrieliikejiirjestelmiilld eikii liioin tyomarkkinajiirjestoillii. Ehke tiimii hanke oli
osa samaa projektia kuin eduskunnan edellii mainittu ponsikin?

Kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo veitdskirjassaan (1996, sivulta 219 al-
kaen) toimikunnasta liihinnei sen, miltii se ndytti Pekka Kuusen silminja aivoi-
tuksin. Toimeksianto oli hyvin laaja. Tuli laatia sosiaalipoliittisia toimenpitei-
td varten liihiajan toimintaohjelma. Kuusen haave ilmeisesti oli piiiistii toteut-
tamaan hiinen tunnetussa kirj assaan' 60-luvun sosiaalipolitiikka' esittiimiiiiin
periaatteita j a ideoita.
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Toimikunta valmisti ehdotuksen perhe-eliikkeeksi. Se oli miidritelty tasa-elii-
kelinjalle, siis ty<ieliikejiirjestelmtdn sopimattomiksi, mutta silloisen kansan-
eliikelain periaatteita noudattavaksi. Tyomarkkinajiirjestdisse ja ryoeHkepuo-
lella epiiiltiin, ettii kysymyksessii oli askel tydeliikejiirjestelmiin siirtiimiseksi
kansaneliikejtirjestelmiiiin eli yntys toteuttaa eduskunnan ponnen tavoite. Kuu-
si oli vielii kirjassaan suhtautunut tydeliikkeisiin myrinteisesti. Nyt kanta niiyt-
tikin muuttuneen. Epiiilyj[ vahvisti mm. Kuusen puheenvuoro eduskunnassa,
j os sa hin arvosteli tyomarkkinaj iirj estoj en otetta iosiaalipolitiikan kehittiimi-
seen.

Tydeliikej[rjestelmiin ja tyomarkkinajii{estojen reaktiot olivat tiukat ja nope-
at. Valmisteltiin tyoeliikkeeseen liitettiiviit perhe-eldkkeet, ja ne my<is toteutet-
tiin vuoden 1967 alusta. Thsaeliikepohjaisten perhe-eltikkeiden toteuttaminen
kansaneliikejii{ estelmiin liitiinneisenii siirtyi my<ihemmlksi .

Poliittisessa kentiissd tapahtui merkitt[vii muutos j iilj emplnii kerrottavan val-
tion eliikelain kiisittelyn yhteydessii. SKDL:n enemmisto, jolla oli liiheiset suh-
teet puolueen ammattiyhdistysmiehiin, asettui silloisessa valintatilanteessa
tydeliikevaihtoehdon puolelle. Eplluulot Kuusen johtamaa ohjelmatoimikun-
taa vastaan vahvistuivat, ja Anna-Liisa Tiekson (SKDL) ollessa sosiaali- ja
terveysministerinii toimikunta sai nuijanukutuksen. Tilalle muodostettiin mi-
nisteri Jussi Linnamon j ohdolla eliikej iirjestelmdkomitea. Siinti olivat edustet-
tuina silloisten hallituspuolueiden lisiiksi tydmarkkinaj 6{ estot, kansaneliike-
jihjestelmii ja ty<ieliikejiirjestelmii. Komitea rauhoitti villisti poukkoillutta jul-
kista debattia ja sai aikaan useita merkittiiviii mietint<ijii.

(g) Ns. sosialisoimiskampanja kuului osana 1960-luvun puoliviilin ty<ieliike-
j iirjestelmiid vastaan kohdistettuihin hyokktiyksiin, ehkii sekin oli yhteydessii
mainitsemaani eduskunnnan ponteen. Eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan
tarkastusjaosto esitti kesiillii 1966 yllattiien uuden ponnen lakisiidteisten vaku-
utusten valtion haltuun ottamisesta. Se kohdistui myds tyrieliikkeisiin. Ay-ta-
hon jyrktin reaktion johdosta eldkevakuutus kuitenkin pudotettiin suunnitel-
masta pois, joten jiiljelle jiiivnt vain tapaturma- ja liikennevakuutus. Niiiden
osalta asetettiin lopulta komitea suorittamaan kiireellisesti tutkimusta siitii,
olisiko vakuutuksenottajienja korvauksensaajien kannalta eduksi sek6 yleisel-
tii kannalta tarkoituksenmukaista, ettii lakisiiiiteinen liikenne- ja tapaturmava-
kuutustoiminta keskitettiiisiin valtion hoidettavaksi. Lisiiksi tuli tutkia valtion
oman vakuutuslaitoksen perustamisen mahdollisuuksia.

Komitealle perustettiin useita avustavia tydryhmiii, mm. niin sanottu professo-
rikomitea ja vielii kolmelta yliopistolta saatiin 'tutkimuksia'. Ne valmistivat
runsaan viiden vuoden aikana yhteensii 21 teosta, joissa oli kaikkiaan yli 2500
sivua. Sosialisoimiseen ei peedytty (Ilmari Ketola. 1982).

Ty<ieliikeihmiset voivat olla kiitollisia ay-ystiiville siit6, ettii jo heti kiittelyssii
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siitist;rttiin osallistumiselta tillaiseen turhaan, mutta aikaa ja tydkapasiteettia
runsaasti sitovaan kampanjaan.

Nyt kolmen vuosikymmenen kuluttua voitaneen jo muistella kampanjan yksi-
tyiskohtiakin, jotka antavat kuvaa sen ajan suomalaisen demokratian toimi-
vuudesta. Olimme saaneet kuulla tarkastusjaostossa vireillii olevasta hank-
keesta. Soitin siitii Merimies-Unionin Wiilliirille huomauttaen, ett6 kansanelii-
kelaitokselle siirtiimispyrkimykset voivat koskea merimieseliikkeitiikin. Var-
sin tunnepitoisesti siihen suhtaunrnut Weleri lupasi "hoitaa asian". Kuulin jiil-
jestii piiin tarkastusjaoston erdiin jiisenen kertoneen, effii kesken jaoston ko-
kouksen sen puheenjohtaja Kaino Haapanen (SKDL) haettiin kiireesti puheli-
meen. Hiin palasi pitktin ajan kuluttua hiukan sekavan niikdisenii ja sanoi aja-
telleensa, ettei eliikejiirjestelmiiti tarvitsekaan tutkia.

Sosialisoimisponnen esittiimisen ei voitane katsoa kuuluvan tarkastusjaoston
toimenkuvaan. Jollain tavalla Kaino Haapanen oli saatu asiaa ajamaan, ja hiin
stiiinn<iistii viilittiimiitte keytd viiiirin puheenjohtaja-asemaansa. Mikii oli se
'paja', joka varusti Haapasen tdllii suunnitelmalla? Ei liene aivan huono arva-
us, jos olettaa sen ja eduskunnan ponnen jiilkien johtavan yhteiseen 'syltr5rteh-
taaseen', samoin Paasilinnan varustamisen tietyn suuntaisella informaatiolla
ja myos j[ljempiind kerrottavan valtion eliikelain hiiirinniin omalaatuisella yh-
teismaksatuslailla. Samaan pajaan johtanevat jtiljet viel[ Ylioppilaslehdessi
julkaistusta minuunkin kohdistetusta hiipiiisyki{oituksesta (ota ei tissl kir-
jassa kannata ryhtyd referoimaan, vaikka sekin valaisee ajan kuvaa). Mike
mahtoi olla keino, jolla Wiilliiri sai Haapasen muuttamaan mieltiitin?

Kokoamalla ndit6 palasia alkaa niiky6, miten laaja ja suunnitelmallinen tyoelti-
kejirjestelmiin vastainen kampanja oli.

(h) Jiirjesttijen edustus. Epiivakaan eliikepoliittisen tilanteen vakiintumisen
kannalta arvattavasti oli my6s suuri merkitys silli, etti ty<imarkkinajii{estojen
edustajat tulivat voimallisesti mukaan koko ty<ieltikejiirjestelm[n hallintoon.
Eliiketurvakeslarksessa (Merimieskassan mallin mukaan) laki edellytti tiitii jo
alusta liihtien.

Vakuutusyhti<iiden hallintoneuvostoihin pyydettiin myos jii{est6jen ja tycr-
elikkeisiin my6nteisesti suhtautuneiden puolueiden (kokoomus ja sosiaalide-
mokraattien enemmistti) edustajat.

Jii{estdt myos vaativat piiiisyti tyoeliikeyhti6iden hallituksiin. Sekin saatiin to-
teutumaan, joskin kiiytiinnossii vakuutustoiminnalle hyvin vieraana ilmidnii
vaikeuksien jiilkeen. Kun on ehkii ollut epflselvyyttii siitii kenen aloitteesta,
vakuutusyhtididen vai j ii{ est<lj en, hallintoon osallistuminen j iirj estettiin, on
syytii todeta, effd se tapahtui je{estdjen aloitteesta, pikemminkin vaatimukses-
ta.
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3 .2. Elaketiedotustoimi sto

T?ime muistelu olisi puutteellinen, jos siihen ei sistiltyisi mainintaa Eltike-
tiedotustoimistosta (ETT). Sen syntymisen eriisti taustatapahtumista Pentti
Peltoniemi kertoo kirjassaan (Hajaannuksen vuodet, Vihtori Rantasen elii-
mii, 1990). Ammattiyhdistysliikkeen yhdistiimisprosessissa SAK:n entinen pu-
heenjohtaja Vihtori Rantanen menetti tydpaikkansa. Jfiestdystiiviit ja erityi-
sesti STK:n toimitusjohtaja Piiivi<i Hetemiiki ottivat asiakseen lt ytiiii Vihto-
rille uuden leipiipuun. Hetemiiki liihetti varsin kategoriset terveiset, etfJi tyoelii-
kejtirjestelmdn on sijoitettava Vihtori. Asiaa palloteltiin jiirjestelmiin sisiillii.
El?iketurvakeskus, TELA ja Ilmarinen kieltiiytyiviit johtajatasoisen vakanssin
perustamisesta, koska se ei olisi sopinut noudatethrun henkildstopolitiikkaan.
Kun oli pakko tehdiijotain, keksittiin perustaa uusi instituutio, tiedotustoimis-
to, jonka johtajaksi Vihtori oli tuleva. Ammattiyhdistysliikkeen yhdistiimis-
prosessin seurauksena ja muutoinkin myds muuta viikeii oli tulossa. Peltonie-
mi kuvaa jokseenkin kielteisin siivyin Vihtorin uutta uraa ja hiinen "dieetti-
iidnkin". ETT:tii kai pidettiin jonkinlaisena kaatopaikkana, jonne tarpeetto-
maksi tuomittuja ammattiyhdistyspomoja parkkeerattiin, kun ei kulttuuriin
kuulunut heidtin suoranainen llhett?imisensii kilometritehtaalle.

Oma kiisitykseniVihtorin ja varsinkin htinen seuraajiensa toiminnasta on kui-
tenkinpositiivinen. Minulle jiii erityisesti mieleenjo edelliikohdassa 2.2emai-
nitsemani "Vihtorin testamentin" ohella hflnen strateginen neuvonsa: ei rii-
td' etth yhteyttii pidetiitin pelkflstiiiin ammattiliittojen ylimpiiin portaaseen. Jos
liittojen varsinainen kenttiiviiki, ruohonjuuritaso, ei ole selvilld, mite ffdeliik-
keet ovat, mitii etuja ne tarjoavat ja erityisesti minkiilaisia kehittiimistarpeita
niissi on, silloin johtoportaan on vaikeaa saada ajan mittaan jiirjestelmiin arvi-
ointeja ja kehittiimistii koskevia piiiitoksiti aikaan. Kysymykset siitii, miksi jiir-
jestelmti on niiin monimutkainen, miksi tyoeliike ja kansaneltikejtirjestelm?i
tarvitaan kumpikin erikseen jne. tulevat vahvasti esille, jollei taustda ja todel-
lisia intressiristiriitoja ole ymmdnettiivdsti ja kentiin kaikille tasoille saatu
tiedotetuksi j a sisiiistetyksi.

TiimeVihtorin "ruohonjuuritaso-doktriini" jii erityisesti mieleeni ja itse aloin
siihen uskoa.

Ammattiyhdistysliikkeen piiristii ETT:on siirtyneet osasivatpuhua duunareille
duunarien kielellii. Yhteydenpito ammattiyhdistysviikeen on ollut itse asiassa
varsin massiivinen. Tilaisuuksia on vuosittain pidetty ympiiri maan noin 850,
yhteensd 35 000 henkildlle. Niissii on noin kahden tunnin ajan selvitelty eliike-
kysymyksiii. Osanottajat ovat paikallisia luottamusmiehiii ja mielipiteen joh-
tajia, joten heidiin informointinsa on levittiinyt tietoa moninkertaisesti mainit-
semiini lukuihin verrattuna.

Sanoin jo edellti kohdassa 3.1c, ettd tiedon kulun tulee olla kaksisuuntaista.
Hyvn tiedottaminen ei ole saarnaamista jfiestelmiin todellisesta tai viiitetystii

95



erinomaisuudesta, vaan paljolti keskustelua siiti, miki se on sekii ndyrtiii ja
tarkkaavaista kenttiivflen kuuntelua. Rantasen seuraajan Eero Santalan aikana
olikin sovittu, etti tilaisuuksissa tehdiin luetteloa kysymyksistii, joita osanot-
tajat halusivat ottaa esille; kirjattiin heidiin ntikdkohtiaan, huoliaan ja myds
kiitoksia. Tiime oli arvokasta materiaalia,larn jiirjestelmiiii kehitettiin.

Kisitykseni ETT:n meriiteistd on varsin mytinteinen. Oletan, ettii ETT:ll[ on
ollut osuutensa siihen, etfii tytieliikejiirjestelmii vihitellen sai mytis tyontekijn-
puolen hyviiksymisen, vieltipii tydviienliillceen eri leirien, jotka muuten kauan
olivat taisteluasemissa keskeniiiin.

Tytieltikejiirjestelmiin alkutaival oli hankala. Vanhuuseld}tceet olivat yleensii
niurettavanpienin ja lain voimaantulohetkellii jo eliikeitin tiiyttiineetikilluokat
oli jiitetty kokonaan vaille eliikettii. Tarvittiin todellakin Vihtorin lausuman
ajatuksen tunnehrksi tekemistd: "Piiiiasia etti saadaan jiirjestelmii alkuun, ke-
hitetiiiin sitii sitten paremmaksi". Ja kylliihiin kehitys aika nopeasti liihtikin
liikkeelle. ETT:lla oli osuutensa siihen.

3.3. Valtion ja kuntien eliikejiirjestelmdt

(a) Valtiolla oli oma eliikejiirjestelmfl nsi, jo ikimuistoisista aj oista pertiisin.
Siti koskevan lainsiiiidiinnon valmistelu ja ajan tasalla pitiiminen oli valtiova-
rainministeritin vastuulla jokseenkin ilman yhteyksiii valtakunnallisen sosiaa-
liturvan kehittiijiin.

Tiiysi virkamieseliike oli 66 prosenttia palkasta, mikd edellytti 30 vuoden
(eriiissti ammateissa lyhyempiitikin) palvelua. Ellkeoikeus oli l2ihinn[ vain va-
kinaisilla virkamiehillii. Sen sijaan tilapiiisten ja osittain ylimiiiirtiisten virka-
miesten eliike oli jii{estiimiitti tai puutteellinen.

Taustana oli eriiiinlainen"uskollisen palvelijan periaate".Elike-etuja karttui
vain sitii mukaa kuin kertyi palvelusvuosia. Esimerkiksi tyttknyttttmyyseli-
kettii ei voinut saada, jos tytilqrvyttdmyys alkoi ensimmiiisen l0 palvelusvuo-
den aikana, ja sen jiilkeenkin se oli vain aikaan verrannollisesti osittainen. Esi-
merkiksi jos I I vuotta palveluksessa ollut virkamies tuli tyt kyvytt6miiksi, hiin
sai vain 11/30 osaa tiydestii eliikkeestE.

Yleinen eliikeikii oli 63 vuotta, mutta varsin lukuisissa ammateissa tiiti alempi,
alimmillaan 53 vuotta.

Valtion eliikettii ei oltu yhteensovitettu muiden elikkeiden kanssa, joten virka-
mies saattoi saada lyhentiimiittdmiinti valtion eliik*een, kansanelekkeen ja
joissakin tapauksissa muitakin eliikkeitii. Koskemattomuusetu oli tuntematon;
jos virkamies siirtyi valtion palveluksesta ennen eliiketapahtumaa, hin menetti
kaikki eliikeoikeudet.
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@) Komitea. Sosiaaliministeri6n tavoitteena oli yrittiiii saada yhteniiisyyttd,
koordinointia j a j ohdonmukaisuutta valtakunnan eri eliikej fi estelmien muo-
dostamaan kokonaisuuteen. Ministeridn aloitteesta asetettiinkin komitea loka-
kuussa 1961. Putreenjohtajaksi kutsuttiin hallintoneuvos Torsten Tdrnblom ja
jiiseniksi virkamies- ja tydntekijtijiirjestdjen edustajia sekii valtion ja ty6nanta-
japuolen edustajiksi hallintovirkamiehiii. Sosiaaliministeridn ja valtakunnalli-
suuden edustaminen jiii minulle.

Ikiiiin kuin umpioissa elfineiden julkisten eliikejiirjestelmien modernisointi
osoittautui visaiseksi, siiiinnot olivat monimutkaiset ja sekavat sekii asenteet
luutuneet vanhojen perinteiden mukaisiksi. Tydntekijiit niikivdt kaikki TEL-
tavoitteita ylittiivtit etuudet ansaituiksi eduiksi, joista luopumista ei voitu aja-
tellakaan. Tavanomaista oli vedota fraasiin: "Valtion leip?i on kapea mutta pit-
ki", ts. monet virkamiehet olivat pysyneet valtion palveluksessa heikosta (?)
palkasta huolimatta silld perusteella, etf[ palvelu lopulta palkitaan hyvtillti
eliikkeellii. Tietysti jfiestelmiin aukkopaikkojen tiiyttiimiseen tydntekijiipuo-
lella oli valmiuksia, suorastaan paineitakin, mutta tyonantajapuolta edustavat
virkamiehet suhtautuivat niihin jokseenkin penseiisti. Puheenjohtaja niiki teh-
tiiviinsd liihinne rajoittuvan puheenworojen jakamiseen tissl suureksi muo-
dostuneessa komiteassa.

Lopulta ilmeni, ettd,66 prosentin tavoitteesta ja ammatin mukaan porrastetusta
eltikeiiistii ei haluttu luopua. Sen sijaan oltiin valmiit hyviiksymdiin yhteen-
sovitus. Kun aikaisemmin oli saanut virkamieseltiklceen 66 prosenttia ja sen
pdtille kansaneltikkeen, nyt yhteensovituksen ansiosta toki 66 prosentin eliik-
keestii vdhennettiin kansaneliike niin, effi eldkkeiden summalle tuli yhteenso-
vitusraja.

Uskollisen palvelijan periaate korvattiin modernilla ansaintaperiaatteella.
Tyttk) ryttdmyysturva esitettiin tulemaan heti tiiytenii voimaan palvelukseen
astumisesta alkaen. Sitd varten lainattiin TEl-jiirjestelmiistii tulevan ajan kiisi-
te.

Valtion eliikelain tekstit valmisteli komitean sihteerinii toiminut Jyrki Jiiiiske-
lflinen. H?in tuli niitii lain voimaan tultua soveltamaan valtiokonttorissa eltike-
toimintden piiiillikkonii. Jiiiiskeliiinen ja muutamat komitean jdsenet pitiviit
tiukasti kiinni kovin monista ikivanhan jiirjestelmiin erikoisuuksista, joiden
sekaan ymptittiin edellti mainitut modernimmat piirteet. Laki tuli vaikeaselkoi-
seksi. Joskus vitsailin, ettd valtion eldkkeet ymmtirtiiii vain Isi Jumala taivaas-
sa ja Jyrki Jiiiiskeliiinen maan p[iillii. Kuitenkin pahemmilta vaikeuksilta viil-
qrftiin, kun lain kirjoittaja ja soveltaja oli sama henkil<i. H?in oli kiistaton auk-
toriteetti sanomaan, mitii lainsiiiitiijii on tarkoittanut millti tahansa lain siiiin-
noksellti ja koukerolla.

Valtionsektoria koskeva mietintd valmistui joulukuussa vuonna 1964, mutta
sen ministerio- ja eduskuntakiisittely eiv6t sujuneet aivanhelposti. Eliikesodan
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laineet heiluttelivat tiitiikin purtta, vaikkeivat sitti kuitenkaan lopulta pystyneet
kaatamaan. Eduskuntakiisittely tapahtui vasta wonna 1966 ja laki tuli voi-
maan 1967. Ifunsaneliikejiirjestelmdn eriiinlaisena hiiirintivetona VJ. Sukse-
laisen nimissii valmisteltiin erikoislaatuinen laki siten, ettii kansaneltikelaitos
olisi maksanut myos tyrieliiklceet, valtionel[kkeen mukaan luettuna. Tytieliike-
jiirjestelmiin asiaksi olisi vain jiiiinyt hankkia rahat eliikkeitii varten. Tiitii kan-
saneliikelaitoksen johto tarjosi lisiitylle hallitukselleen laitoksen lausuntona
valtion eliikelakiehdotuksen johdosta. Johdon ilmeiseksi ylliitykseksi lisiitty
hallitus kieltiiytyi hyviiksymiistii sitii. Kieltiiytyjiit olivat liihinne ffrimarkkina-
edustajia, jotka heti oivalsivat aloitteen mahdottomuuden. Sitii kuitenkin tar-
j ottiin eduskunnassa Sukselaisen rinnakkaisaloitteena, mutta tuloksetta.

Eltikesodan kannalta oli merkittiivdd, etld SKDL:n enemmistri, ammattiyhdis-
tystahoja seuraten, asettui TEl-jii{estelmiin ja siis komitean ehdottaman val-
tion el?ikelain kannalle. SKDL:n perinteellinen KELA-linja siis vaihtui ty6-
eliikkeelle my<inteiseksi linjaksi. Muistettakoon, ettii SKDL tuolloin oli muka-
na hallituksessa ja muutoinkin oli integroitumassa suomalaiseen yhteiskun-
taan.

(c) Kuntien elflkejiirjestelmiillikin oli pitkii historia. Eliiklceet mtiiiriiytyiviit
ns. eliikesiiiintojen perusteella. Ne saattoivat olla erilaisia eri kunnissa, eik6
kaikissa ollut sellaista lainkaan. Eliikeoikeus oli ptiiiasiassa vain viranhalti-
joilla ja sen puutteet olivat muutenkin samoja kuin valtion jii{estelmiissti.

Esitys uudeksi kunnalliseksi eliikej ii{ estelmiiksikin valmisteltiin T<irnblomin
komitean erityisjaostossa. Se tehtiin eliike-etujen osalta valtion esimerkin mu-
kaiseksi. Eliikevakuutus tuli pakolliseksi kaikille kunnille, mutta tiettyjti valin-
nan mahdollisuuksia annettiin.

Lakitekstin kirjoittaja oli silloinen varatuomari Armas Miettinen. Htinestii tuli
my<ihemmin Kunnallisen eliikelaitoksen johtaja. Laki ja jiirjestelmii muodos-
tuivat mutkikkaiksi ja vaikeaselkoiseksi, mutta siitii ei ollut kiiytiinn<issii
kunnallisessakaan eliikejiirjestelmiissii suurta haittaa, koska pykllien kirjoitta-
ja ja niiden soveltaja oli sama henkil6!

Lain lyhenteeksi on vakiintunut "KVTEL" (hyvin ymminettlviisti muiden
elSkelakien kolmikirj aimisesta lyhynnektiytiinn6stii poiketen).

KVTEL:n eduskuntaktisittely tapahtui mutkattomasti ja laki tuli voimaan
vuonna 1964.

(d) Rahastoimisajatukseen kuntien eliikejtirjestelmissd suhtauduttiin aluksi
tliysin kielteisesti. T?imiin johdosta kunnallinen eliikejfiestelmd saattoi alku-
vuosina ylpeillti halvemmilla vakuutusmaksuilla kuin esimerkiksi TEL-jfi es-
telm6. Tiime tietenkin osoittautui lyhytniikdiseksi. Kun eliikeltiisikiiluokkia tu-
li vuosi vuodelta 1isti6, kustannukset nousivat ja tulevaisuuden ennusteet muo-
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dostuivat uhkaaviksi. Sittemmin onkin rahastoimattomuus tunnustettu vir-
heeksi, ja kunnallinen eliikejfiestelmii on vuodesta 1988 Hhtien ryhtynyt ke-
riiiimliin rahastoja suurten ikiiluokkien aikanaan aiheuttamaa menojen huip-
pua 0a kunta-alan tydvoiman viihenemisti) tasoittamaan.

Mytis valtion eliikkeiden rahoitus oli pitkiitin puhtaasti jakojtirjestelmiin mu-
kainen, rahaa keriittiin valtion budjetista sen verran ja sitii mukaa kuin juok-
seviin menoihin tarvittiin. Vasta vuonna 1990 heriittiin rahastoimaan uhkaa-
vasti kasvavia menoja varten.

(e) Koordinaation puutteita. Valitettavasti valtion ja kuntien jiirjestelm[t ha-
lusivat niin tarlJ<aan pitiiii kiinni itsendisyydestii?in ja erillisyydestiiiin, etteiviit
ne haluneet tulla mukaan edes viimeisen laitoksen periaatteeseen (ks. 2.8c).
Kuitenkin jonkinlainen rekisteritieto ETK-tietokantoihin saatettiin liittdii anta-
maan signaali, etlS asianomaisilla henkiloillii saattaa olla saatavaa myds julki-
sista j iirj estelmistii.

Kunnallisen eltikejiirjestelmdn tulevaisuudesta oli joskus jo ennen komitean
asettamista keskustelua. Edustin sitti kantaa, ettii kunnatkin voisivat tulla mu-
kaan TEl-jiirjestelmidn ja antaa perinteiset lisiietunsa joko perustamansa uu-
den vakuutusyhtitin tai kassan kautta. Myds voitiin viitata siihen, ettii kuntien
tapaturmavakuutuksenkin hoitivat yksityiset, kunnan valitsemat vakuutusyhti-
<it. Eliikejiirjestelmien osalta ei tiillaista jtirjestelyii kuitenkaan haluttu hWtik-
sy[. Perusteluna selitettiin, ettii kysymyksessfi oli sen sortin julkisoikeudel-
linen tehtiivii, ettei sitii voi antaa yksityisille laitoksille.

Itse mielessiini muistan epiiilleeni, etti julkisten jii{estelmien edustajien tiu-
kalle erillisyys- ja itseniiisyyspyrkimykselle saattoi olla motiivina sellainenkin
pelko, ettii silloinen elikesota lopulta voisi ptiiittye TEl-jtirjestelmiin viemi-
seen kansaneliikelaitoksen hoitoon. Julkiset jiirjestelmtit eivtit misstiiin tapauk-
sessa olisi halunneet mennd mukana, joten oli viisaampaa pysye erilliitin.

(f) Titlkintojen ankaruus tai lepsuus on eliikevakuutuksen ikuisuusongelmia
sellaisten ratkaisujen osalta, joissa mydnttimiskriteereitd ei voida perustaa mi-
hinkeiin yksikiisitteisesti todennettavissa olevaan seilt<aan. Niin on laita mm.
tyttkyr/ttttmyyden harkinnassa ja myds sellaisissa tapauksissa, joissa tydky-
vyttdmyys tai kuolema on ehkii aiheutunut tdrkeiin tuottamuksen seurauksena.
Kun ratkaisuja tehdiiiin lukuisissa suurissa laitoksissa ja rinnan ty<iskentelee
monta ratkaisijaa, vaikea ongelma on saada ratkaisut yhteniiisiksi siten, ettti
samanlaisissa tapauksissa pddt6s on sama riippumatta siitii, kuka sen on tehnyt
ja missii. Kun eldkeasioista on valitusoikeus viime kidessd Vakuutusoikeu-
teen, se aikaa myoten luo yhteniiistii ktiytiintdl. Pitktiiin kuitenkinjulkisten jir-
jestelmien valitustie johti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin koordinoi-
vaa yhteistii piiiitepistettii ei ollut. Tiilloin oli vaara, ettti VEL:n ja KVTEL:n
keytenndt erkaantuvat Vakuutusoikeuden ohjaamasta keytiinnostii yksityisen
sektorin piirissii.
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Sivuuttaen varsinaisen suuren ongelman, tydkyr/ttt myysratkaisuj en tason,
muistelen t[ssd vain eriistii hiukan surku-hupaista esimerkkitapausta, joka
mielestiini vahvisti sitii kiisitystini, ettii Kuntien eliikevakuutuksen kiiytiinto
oli ankara. Olin eridssii vaiheessa ensimmdisenti valituselimenii toimineen
kuntien elikelautakunnan jiisen. Kiisiteltiivliksi tuli tapaus, jossa eriidn kunnan
Hekeri oli olutpullon nautittuaan hlpiinnyt saunasta jiirveen ja huklcunut (il-
meiseen sydtinkohtaukseen). Kunnallinen elikelaitos hylkflsi leskeltii eliik-
keen, koska tulkinnan mukaan syynii vakuutustapahtumaan oli t6rkeii huoli-
mattomuus, siis tuo olutpullo. Muistan aiheuttaneeni viirikkiiiin ja iitinekk[iin
keskustelun, kun pidin ratkaisua kohtuuttomana, erityisesti kun se kohdistui
leskeen. Sainkin lautakunnan enemmistdn puolelleni, mutta ilmeisesti eliike-
laitoksen johdon vihat piiiilleni. Minua ei endii valitnr lautakuntaan seuraavalle
kaudelle (mistii tosin olisin muiden kiireiden takia kieltiiytynytkin, jos olisi
lrysytty).

3.4. MYEL - YEL

(a) Maatalousyrittijien j a muiden yrittiijien j iiiiminen lakistiiiteisen tydelii-
keturvan ulkopuolelle oli liihinnii juuri se kohta, johon TEl-LEl-jlrjestel-
m6iin suunnattu kritiikki pahiten iski vaatien tilalle kokonaiseliikejiirjestelmiiii,
joka kohtelisi tasapuolisesti kaikkia vlestdryhmi[. Tyoeliikepuolellakin tiimii
koettiin iktiiin kuin kupeessa olevaksi avoimeksi haavaksi, joka oli pian saata-
va tukituksi. Kovin monet henkil6t ovat eldminsti aikana sekii tyosuhteessa
etfii yrittiijinii, ja kaikki eliikkeen palaset pitiiii saada koottua tarkoituksenmu-
kaiseksi kokonaisuudeksi. Maatalousyrittiijien ja yrittiijienkin eliikkeet tuli
saattaa toimivaksi osaksi suurta ty<ieltikejiirjestelmiiti.

Alkoi ltihes l0 vuotta kestiinyt tapahtumaketju.

(b) MA[EK-suunnitelma. Maatalousalan Ty<ieliikekassa (MATEK) tunsi on-
gelman omassa piirissiiiin erittiiin poluavaksi ja kutsui kokoon toimikunnan
suunnittelemaan maatalousyrittiijien elikevakuutusta vuonna 1965. Sen jtise-
niksi tulivat varatuomari Torsten Mor6n (MTK), toimitusjohtaja Viljo Sirkiii
(Maaseudun Ty6nantajaliitto), puheenjohtaja Niilo Hiimiiliiinen (Maaseutu-
tydvden Liitto) ja toimitusjohtaja Erkki Halme (MAIEK). Minti olin puheen-
johtaja. Sihteerinli sekl asiantuntijana oli johtaja Markftu Kaikkonen Eltiketur-
vakeskuksesta. Lisiiksi jatkuvasti konsultoitiin mm. ETK:n toimitusjohtajan
Tauno Jylhiin kanssa.

Mietint6 valmistui seuraavana vuonna. Maatalousyrittiijille kaavailtiin eliik-
keiti, jotka miiiiriiytyisiviit samoin kuin tytisuhteessa olevienkin tytieliikkeet.

Vaikeutena oli loytee sellainen tytitulo, joka olisi elikkeen perusteena niin
kuin palkka tydntekij6illt. Sellainen konstruoitiin liihinnii maatilan pelto- ja
metsiihehtaarien perusteella. Niiden katsottiin sopivasti kuvaavan tilalla tarvit-
tavan ty6n miiiirtifl ja siksi kelpaavan laskennallisen ty<itulon pohjaksi.

100



Toimeenpanij aksi aj ateltiin perustaa maatalousyritttij ien eltikelaito s. Sen malli
oli liihinnii merimiesjii{estelmiistii. MTK saisi valita pii?iosan j6senistil hallin-
toelimiin.

Vaikein ongelma oli eliikkeitten rahoitus. Luonnollinen ajatus tietysti saattoi
olla se sama, jota sovellettiin merimieseliikkeisiin ja myds LEl-kassoihin, ts.
asianomainen piiri keriiii keskuudestaan niin paljon vakuutusmaksuja, et!6 sa-
man piirin eliikkeet voidaan niistd maksaa. Tiim?i ei kuitenkaan ollut sovellet-
tavissa maatalousympiirist<irin. Oltiin siirtymtssii pois maatalousvaltaisesta
yhteiskunnasta. Yrittiijien lukumiiiirii jyrkiisti viiheni nuoremmasta piiiistti, ja
oli ndhtdvissI, ettd jo lyhyen ajan kuluttua olisi enemmdn eliikeliiisiii kuin
maksajia. Toimikunta katsoi, ettii viljelijiit voisivat kyllii maksaa prosentuaali-
sesti samantasoista maksua kuin tyonantajat tyontekijoistiiiin, olivathan he ta-
vallaan itse omia tyonantajiaankin. Rahoitukseen syntyv[ suuri ja kasvava va-
jaus oli peitetttivii jostakin muualta tulevin varoin, ja tuskinpa niitii muualta oli
saatavissa kuin valtiolta.

Toimikunnan ehdotus ei saanut vllittomlsti kannatusta, ei edes Torsten Mor6n
onnistunut saamaan MTK:ta sen taakse. Tydile ofi kuitenkin suuri merkitys,
koska hyvin hankalat tekniset yksityiskohdat oli sen kuluessa saatu selvitetyk-
si ja olivat kiiytettiivissi tapahtumaketjun my<ihemmissii vaiheissa. Kuten jo
aikaisemmin mainitsin, mutkikkaiden projektien rakentamisessa on aina etu-
kiiteen oltava kassakaapissa valmiina hyvin tarkoin analysoituina skenaariot
mahdollisista ja mahdottomista vaihtoehdoista odottamassa hetke6, jolloin
poliittinen tilanne ktiiintyy suotuisaksi (ks.2.2c ja vertaus vallankumouksen
enkeliin kohdassa 2.12f).

(c) Tenhinliin komitea. MATEK- toimikunnan tyostii tietiimiitt<imiinti tai siitii
vilittiimiittii piiiiministeri Johannes Virolaisen hallitus asetti vuonna 1966 ko-
mitean pohtimaan tyoeliikejedestelmdn ulkopuolelle jiiiineiden kansalaisten
eldketurvaa. Ty<ieliikepuolella toimenpidettii epiiiltiin pyrkimykseksi toteuttaa
Kepun kokonaiseliikeidea, joko asteittain tai kertarys?iyksellti. Komitean jiise-
niksi tulivat kansaneliikelaitoksen johtaja Jaakko Pajula sekii MTK:n edustaja-
na varatuomari Bruno Mattila. Tydeliikelinjalle myonteisiii jiiseniti oli lisiikse-
ni yriuejejiirjest<ijen edustaja, fil.maisteri Raimo Lahtinen. Vaa'ankieleksi
muodostui puheenjohtaja, joksi kutsuttiin silloinen sosiaaliministeri, kansan-
edustaja Juho Tenhitilii.

Ratkaiseviksi muodostuivat ne kontaktit, joita tyoeliikejiirjestelmiin toimesta
otettiin keskustapuolueen puheenjohtajaan Johannes Virolaiseen ja talonpoi-
kien ptiiillikkririn Veikko Ihamuotilaan. Heidtin harkittavaksi tarjottiin tyoelii-
kevaihtoehtoa asiallisesti piiiiosin tiivistettynti edellti mainitusta MATEK-
muistiosta. Tapahtumien osittain viirik[stiikin kulkua kuvaillaan Ahtokarin
kirjan sivuilla 300 - 308.

Kertitesstiiin aineistoa maatalousyrittiijien eliikejiirjestelmdn historiaa varten
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Maatalousyrittiijien Eliikelaitos (MELA) pyysi haastattelua Johannes Virolai-
selta ja minulta 13.11.1992.

Eliikekysymykseen aikanaan kietoutuneet jiinnitteet ja aggressiot olivat nyt
haihtuneet, ja me molemmat - Viipurin poikia kumpikin - muistelimme lep-
poisasti tapahtumien kulkua. Virolaisen muistelun ydinkohtia olivat seuraavat
(nauhoitettua tekstiii tarkistamattomana):

"Olimme ajaneet kansanellkelaitoksen johtavaa ylivoimaista asemaa, koska
katsoimme, etfli kaikki kansalaiset ovat - ainakin pitiiisi olla - samanarvoisia.
Emme yleensi kannata sosialisoimista, muffa sanoimme kantamme selv5sti
kahdessa asiassa. Maantiet ja liikenne pitiiisi Suomessa sosialisoida. Ja sama
koskee eliikkeitii, jolloin olisi valtion yhteinen eliikelaitos ja sen varassa sitten
eri kansalaiset voisivat saada vaikkapa asteittain ellkkeen, mutta kukaan ei
jiiisi ilman. Ajoimme tiitti hyvin voimakkaasti sen jiilkeen kun TEL 60-luvun
alussa hyviiksyttiin ja me jiiimme osattomiksi. Aloimme kuitenkin havaita, et-
tii tytinantaja/palkansaaja-akseli tuli kokoomuksen ja yleensd oikeiston sekii
sosialidemokraattien kannattamana voimakkaaksi. Ilmeisesti TEL ja LEL to-
teutettiin niin onnistuneesti, etlii ihmiset olivat tlrytyviiisiti. Ei voi vastoin
enemmistciti tehdii mit56n, vaikka vtihemmisto miten riitrjtiisi. Sellainen pro-
testiliike kuin Vennamot ja muut ovat osoittaneet, etti ne eivit saa pysyvae
kannatusta, jos viiest6n enemmist<i katsoo asiat hoidetuksi.

Sen vuoksi rupesimme miettimiiiin, olisiko mahdollisuuksia saada eliiketurvan
piiriin syrjittyje ryhmiii, siis yrittiijiii yleensii ja maatalousyrittiijiii erityisesti ja
myos perheenemiintiii. Viihitellen tulimme siihen tulokseen, ettii meidiin on
otettava tosiasiat huomioon ja ryhdyttiivii tarkistamaan kantaamme. Vaikeuk-
sia tosin oli, kun puolellamme Sukselainen oli kansanelikelaitoksen johtaja.
Atte Pakkanen, ty<ivdenasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, omaksui sen
kannanjo 1960-luvun alussa, ettti TEL on toteutettava. Rupesimme tutkimaan
yhdessii MTK:n kanssa, miten maatalousyrittiijiitkin p?iiisisivtit mukaan. Mi-
nun tiytyy sanoa toisella puolella barrikadeja olleen Pentikiiisen kunniaksi,
ettii hiin ymmdrsi tavoitteemme niin, ettii piiiistiin lopulta 60-luvulla tulokseen.

Tietysti ernme pitdneet tulosta liiheskiiiin tyydyttiiviinfi, mutta se kuitenkin
merkitsi sifii, effiipiiiisimme systeemiinmukaan. Teyt).y sanoa, ett'i se oli oikea
ratkaisu. Kokonaiseliikeratkaisu olisi kuitenkin vietdv[ loppuun, esimerkiksi
indeksipohjat, aviopuolisoiden kansaneliiketurva, sekti sotainvalidien ja sota-
vammaistenja rintamamiesten osalta se ei ole viel?i tiiysin kunnossa, mutta nyt
kuitenkin aika on vaikea emmekti voi ldhteii valtion menoja lisiiiimiiiin, kun ei
ole tulojakaan."

Haastattelun jatkuessa Virolainen noteerasi senkin, ettii mm. SKDL:n enem-
mist6 ktiiintyi tyoeltikekannalle, jolloin Kepu alkoi jiitidii kovin yksin. Sekin
vaikutti kannanottoon.
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Komitean puheenjohtaja Tenhiiilii omaksui Virolaisen ja Ihamuotilan kannan
ja asettui kannattamaan ty6eliikelinjaa. Mietintd valmistui wonna 1967. Se
noudatteli ptiiilinjoiltaan MAlEK-esitysti. Pajula ja Mattila esittiviit erilviissii
mielipiteessi kansaneliikkeisiin tukeutuvaa ratkaisua.

Mietinn6n toteutus kuitenkin eteni vitkaisesti. Kepun sisiillii oli kansaneliike-
linjan suosijoita ja tydmarkkinajiirjestdt n[yttiviit epiiluuloisilta sen suhteen,
kuka maatalousyrittiijienja yrittiijienjiirjestelmiin predestinoidut vajaukset tu-
lisi viime kldessd maksamaan.

Asian ratkaisuun saamiseksi Juhani Salminen sai silloisen keskustapuoluelai-
sen ministerin J.E. Partasen neuvottelujen johtajaksi. Neuvottelup6ydiissd oli-
vat ty6markkinajiirjestdt ja MTK. Ratkaisuun ptiiistiin huhtikuussa 1969. Ty6-
markkinajflrjestdt tulivat riittiiviisti vakuuttuneiksi siit6, etteiviit ne joudu mak-
sumiehiksi,vaanennustetut vajaukset peitetiiiin valtion varoista. Otaksun, ettd
Kepun ja MTK:n puolelta kysymyksessti oli heille tavanomainen iltalypsy. Ei
se tuloksettomaksi jiitinytkdiin. Maatalousyrittiijien vakuutusmaksuihin saatiin
mm. "pienviljelij [alennuksia".

Maatalousyritttijien eliikelaki (MYEL) siiiidettiin tulemaan voimaan vuonna
t970.

(e) MELA, Maatalousyrittiijien Eliikelaitos perustettiin ja MTK sai siinii luva-
tun vahvan aseman. Tiiytiintoonpanoa varten viirviittiin koko maan peittiiviisti
paikallisedustajia. Tekniikka, erityisesti ATK, piti saada taas kerran kovin ly-
hyessii ajassa toimimaan. Talkoisiin tulivat mukaan Tietokonepalvelun, Elii-
kehrvakeskuksen, Eliike-Varman ja Ilmarisen asiantuntijat, ja asia hoitui lo-
pulta oikein hyvin.

Tiirkeii ongelma oli toimitusjohtajan l<iyt?iminen. Muistan, ettii MTK:n silloi-
nen toiminnanjohtaja Heikki Haavisto kyseli minultakin, sattuisinko tietii-
miiiin sopivaa henkil<iii. Hiin ilmeisesti hiimmlstyi, kun ehdotin maanviljelijii
Martti Rahnastoa. Rahnasto oli MTK:n edustajana kunnostautunut hyvin aktii-
visena, ja niin kuin p<iydiin vastapuolella istuneena saatoin todeta, hyvin nope-
asti asioihion sis56n piiiisseend ja jiimtiltciind neuvottehjana. Minun niikokoh-
tani ja pelkonikin oli, ettti ongelmia, napinaa, pahimmassa tapauksessa kapina
syntyy, kun menniiiin (kitsaiksi luulemieni) maanviljeldriiden kukkarolle peri-
miiiin eliikevakuutusmaksuja. Silloin on tarpeen, suorastaan vtilffiimiitdntii, et-
tr5 asialla on piirin oma luottamusmies ja laitos on oman jiirjestrin hallinnassa.

MYEL:n toteutus, jota olin etuktiteen peliinny hyvin vaikeaksi, sittenkin on-
nistui.

(f) Lisiitoimintoja. Melan hoidettaviksi annettiin mydhemmin luopumiseldk-
keet ja sularyolvenvaihtoeltikkeet, jotka monipuolistivat laitoksen tuottamia
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palveluja. N[iden perustelu ei ollut sosiaalipoliittinen vaan maatalouspoliitti-
nen.

Lakis rititeinen tapaturmav ahtutus koski perinteisesti vain tytisuhteessa olevia.
Niiin ollen maataloudessa mahdolliset palkolliset, 'rengit ja piiat' tuli vakuut-
taa, mutta isiintii ja emiintd itse ja perheenjisenet olivat vailla vakuutussuojaa.
Vakuutusyhtioiden hoitaman tapaturmavakuutuksen ulottamista myds maata-
lousyrittiijiin esitettiin komiteamietinn6ssii vuonna 1964. Se ei kuitenkaan saa-
nut vakuutusyhtioissii kannatusta ja Aura-yhtio sen sijaan ryhtyi markkinoi-
maan vapaaehtoista ryhmtitapaturmavakuutusta. Niiin tapahtui siitii huolimat-
ta, etfii Auran toimitusjohtaja Jussi Niemi oli komitean jiisenenii ollut puolta-
massa asian lakisldteisttimisti. Auran vakuutus jiii kuitenkin valtakunnan mit-
tasuhteet ja tarpeet huomioon ottaen mitiittomiiksi.

Viljeljein tapaturmavakuutuksen kuntoon saattaminen tuli ajankohtaiseksi
uudelleen 1980-luvulla. Sitii ei eniiii uudelleen ta{ottu vakuutusyhtidille, vaan
se annettiin Melan hoidettavaksi.

My<is tyontekijiiin ryhmtihenkivakuutusta vastaava maatalousyrittiijien ryhmti-
henkivakuutus on annettu Melan hoitoon. Melasta on ndin kehittymiissii moni-
puolinen maatalousyrittiij ien sosiaaliturvalaitos.

(g) Yrittejien elflkevakuutus (YEL) (tarkoittaen muita kuin maatalous-
ynttiijie) syntyi ikiiiin kuin NffEl-kampanjoinnin ja toteutuksen siivellti.

El6ke-edut olivat samoilla linjoilla kuin maatalousyrittiijillii. Tiissiikin ympe-
ristossii sopivan eliikkeen perusteena olevan tytitulon mtiiiritteleminen oli vai-
keaa. Se jiii alakohtaisten ym. ohjeiden ja normien varaan. Vakuutettu itse te-
kee sitii koskevat ilmoitukset.

Sekii MYEL- ett[ YEl-jiirjestelmissii eliikkeen perusteena olevalla ty6tulolla
on yliiraja eli katto, mikii siis rikkoo omaksuttua yleistii katottomuuden periaa-
tetta (ks. l.6b). Tiimii katsottiin viilttiimiittdmiiksi sen takia, effti vakuutetuilla
on mahdollisuus vaikuttaa tuloperusteeseen. Peliittiin (ehkti aiheettomasti?)
keinottelua. Samasta syysti eliike lasketaan koko tydkarrieerin ajaltakeskiar-
vona. Peliittiin, ettii lopputydtuloon voisi vakuutettu itse liiaksi vaikuttaa, joten
se ei sovi eliikkeen perusteeksi. Kun mydhemmin eliikkeiden indeksisidonnas-
sa siirryttiin puoliviilinindeksiin, tiimii keskiarvos[iint6 alentaa merkitEiviisti
eliikkeitd, jotka muutoinkin yleensi jiiiiviit mataliksi.

Hallinnollisesti YEL liitettiin TEl.-jnrjestelmiiln. Yrittiije voi vakuuttaa itsen-
sii esimerkiksi samassa vakuutusyhti<issl tai kassassa, missl hdnen tyon-
tekijiinsiikin (os sellaisia yrityksessii on) on vakuutettu. Eliikesiiiiti6 ei tullut
kysymykseen, koska siellii vakuutettu ei voinut osallistua vakuutusmaksuun.

Kun YEL:kin tuli voimaan vuoden 1970 alussa, syntyi minitaistelu markkina-
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osuuksista osittain eliikevakuutusyhtididen kesken ja paljolti vakuutusyhtiO- ja
kassavaihtoehdon vfllillI. Yleensd vakuutus lopulta otettiin vakuutusyhtitist6.
Harvoja poikkeuksia olivat mm. apteekkien, bensiinikauppiaiden ja turkistar-
haajien eliikekassat. Joillakin aloilla kilpailuviilineen6 olivat sellaiset liittolai-
nasopimukset, joista mainitsin kohdissa 2.10e ja2.l6f. Kun yrittiijien edusta-
jia mahtui suhteellisen v?ih6n vakuutusyhtididen hallintoneuvostoihin, perus-
tettiin ainakin joihinkin yhtidihin erityisiti yrittiijien neuvottelukuntia, joiden
vElitykselld liittosopimuksen tehneet liitot saivat tilaisuuden seurata vakuu-
tuksen toteuttamista ja esittiiii kritiikiA sekti toivomuksia.

3.5. Kehii sulkeutuu

Maatalousyrittiijien ja yrittiijien eliikejiirjestelmistii tuli valtakunnalliseen ko-
konaisuuteen hyvin integroituja osia. Toimintapiirinsd ja peittiivyytensl - ei
kyllekeen etuusrakenteiden - osalta valtakunnallinen tytieltikejfiestelm6 al-
koi olla jo varsin tiiydellinen. Se ntikyy kuviosta 3.5.1.

KiEL
ls 000

TaEL
7 000

MEL
7 000 IvtYEL

130 000 YEL
150 000

Kuvio i.5.1. Eri eltikelakien perusteella elciketurvaa ansainneiden luhtmtici-
rcit vuoden 1996 lopussa. Osa henkiltiistci voi samanaikaisesti larulua kahden
tai useamman lain piiriin esim. sivutoimien kautta.

Kepun ja MTK:n tydel6kelinjalle tulo likimain lopetti ikflvtin elhtesodan, jos-
kin viel6 kansaneltike laitoksen s is6llii stalinisteissa j a sosiaalidemokraattien
vasemmistolaidalla oli Jupittajia'. Ntidenkin tiiini paljon vaimeni sitten, kun
syntyi KPP-projekti (luku a.2).
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Oli otettu tiirke[ askel kohti taivaanrannalle maalattua lopullista valtakunnal-
lista eliikej iirj estelmdii (ks. 2.2c).

4. Jii{estelmdn sisiitinajo viedtiiin loppuun

4.1. Jaqestelmtin tila L970-1uvun alussa

(a) Skenaarioita. MYEL ja YEL laajensivat tyoeliikejarjestelmin peittiivyy-
den jo tyydyttiivessii mdtirin koko viiestoii koskevaksi. Sen sijaan valtakunnal-
lisen eltiketurvan rakenteellinen kokonaisuus oli viel6 puutteellinen, itse asias-
sa se sisiilsi virheitii, joiden voitiin peliitii kiiyviin aikaa myoten jopa kohta-
lokkaiksi. Tiimii koski kansaneliikkeiden ja tyoeltikkeiden rinnakkaiseloa. Sen
tilaa esittiid kaavamaisesti kuvion 4.1.1 lohko 0. Perustan muodosti kansan-
eliike, jonka piitille TEL-el[ke rakentui. Tiih?in asetelmaan oli tultu, kun TEL-
jiirjestelmiii siitidettdessi ei ollut mahdollisuutta tehdii kansaneldkejii{estel-
miiiin mittiin merkittiiviii muutoksia.

Kuvio 4.1.1. Eldkejdrjestelmien skenaariot: 0: sellaisina kuin tila oli 1970-
luvun alussa ja l-III sellaisina, joihin todenntiktiisesti olisi liu'uttu, jollei
valtakunnallista uudelleen organisointia olisi pystytty aikaansaamaan. Yaa-
kn-alrselilla on ao. valarutetun henkildn tydtulot ja pystyal<selilla eldkkeet.

Eliikkeet Eliikkeet

Skenaario 0 Tyotulo Skenaario I Tydtulo

Eliikkeet El?ikkeet

Skenaario II Tydtulo Skenaario III Tytitulo
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Huolestuttavaa oli, ett[ silloisessa huonosti hallitussa jiirjestelmien viilisessd
kilpailussa sekti KEL- ettii TEl-komponentit kumpikin olivat nousussa. ElAk-
keiden korottaminen oli kansanedustajillekin suosittu kansanhuvi, varsinkin
vaalien liihestyess[. Kuvion I lohko esiftea, mihin olisi saatettu joutua.

Kansaneliikkeeksi olisi ilmeisesti tullut kaikille yhteinen tasasuuruinen pohja-
osa ja lisi[, jotka riippuivat eliikkeensaajan yksilollisistfl muista tuloista. Nlmii
tulosidonnaiset osat olivat osoittautuneet meillii ja muuallakin hyvin hankalik-
si hoitaa ja erittiiin epdpopuldtireiksi. Jos eliikkeensaaja hankki jostakin lisiiii
tuloja vaikkapa osa-aikaisella tydllii, kansanelflke aleni. Verot huomioon otta-
en saattoi nettohyotyjeade hyvin pieneksi, erdissd ddritapauksissajopa negatii-
viseksi. Thlevaisuuden harkinnassa oli realistista olettaa, ettd tulosidonnaisuus
poistetaan ja menniidn, niin kuin Ruotsissakin, pohjaosa ja eriiitii tulosidon-
naisia osia yhdistiimtillti tasasuuruiseen eliikkeeseen, joka siis annettaisiin sa-
man suuruisena kaikille, yhtiiliiisesti koyhille ja rikkaille. Ttimii tasaeliike tulisi
olemaan viihintiiiin niin korkea, ettd se yksin riitttiisi kohtuulliseen vihim-
miiistoimeentuloon.

Ty6eliikkeen sovittaminen niiin kehittyviin kansaneldkkeen kanssa muodostui
ongelmalliseksi. Tavoitteena oli viihitellen korottaa tiiysi tyoeliike 60 Yo:n ta-
solle loppupalkasta laskien. Toistettiin iskulausetta "Virkamieseliike duunaril-
lekin". Jos niiin suuri tyoeliike rakennettaisiin sellaisenaan kansaneliikkeen
ptiiille, olisi vdistlmiittii seurauksena yliel?ikkeet, ts. palkan suuruinen tai sita
suurempikin eltike (KEL + TEL), keskipalkkaluokkiinkin kuuluvalle viiest<in-
osalle. Kustannukset, itse asiassa turhat kustannukset, kohoaisivat tasolle, jo-
ka tekisi tiimiin vaihtoehdon (kutsun sitii skenaario I:ksi) aikaa myriten mah-
doffomaksi.

Ylieldkeongelman vilttiimiseksi voitaisiin vaihtoehtoisena skenaariona II ty6-
eliike panna alkamaan vasta jonkin rajatyotulon R kohdalta. Silloin kuitenkin
t6rm[tii?in siihen vaikeuteen, ettii hajasijoitetussa jiirjestelmiissi ei voida tietiiii
jo koko eliimdnuran ajan ehrkdteen, mikii tulee olemaan lopullinen eldkkeen
perusteena oleva tulojen taso. Tiillciin joudutaan kaikista tuloista - pienistiikin
- perimtiin jonkinlaista tyoeliikemaksua, ja vasta el[kkeen alkaessa ndhddiin,
tarvitaanko tyoeliikettii ollenkaan. On kuitenkin jokseenkin mahdoton ajatus
peri[ eliikemaksuja, jos ei sitten lopulta mitiiln eliikettii annetakaan. Poliittiset
paineet pakottavat liittiimtiiin tydeHkkeeseen jonkinlaisen kaistan, joka ulottaa
tyoeliikkeen saantia rajatulon R alapuolellekin (skenario III). Mutta tiimtikin
vaihtoehto johtaa keskituloluokkiin saakka perustelemattoman korkeisiin
eliikkeisiin. Kun ao. kaistan alueelle tulee runsaasti populaatiota, kustannus
muodostuu korkeaksi, niin korkeaksi ettii se varmasti kaataisi koko systeemin
(sen jiilkeen kun se olisi jo ehtiny aiheuttaa suuria kustannuksia ehkii pitkitikin
aikoja).

(b) Ruotsin tauti. Kaavailuni ei ole pelkl<iiii teoretisointia. Juuri niin n?ihtiin
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tapahtuvan Ruotsissa. Kuvion 4.1.1 skenaario III:n kolmiokaista (ns. pension-
stilliigg) k[vi sielliikin poliittise sti viiistiimiittomlksi.

Me tydeliikejdrjestelmiin toiminnasta ja tulevaisuudesta vastuulliset ihmiset
olimme analysoineet tulevaisuuden skenaariot ja olimme selvillii niistl vaa-
roista, jotka Ruotsissa sitten 30 vuotta myohemmin todella realisoituivat. Kus-
tannukset tlstti suuren luokan suunnitteluvirheestd ovat olleet niin korkeat,
etti ne ovat - niin kuin nyt siellti jo julkisestikin myonnettiiin - horjuttaneet
rikkaan maan taloutta. Epiitoivoisesti haetaan ulospiiiisy6 enemmtn tai viihem-
m?in radikaalein koko valtakunnallisen eliikejii{estelmiin muutossuunnitel-
min. Annettujen eliikelupausten peruminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja
'haaskalle' ovat tulleet yksityiset vakuutusyhtiotkin omine tarjouksineen.

(c) Ratkaisu. Ttrlimme tyoeliikej iirj estelmin suunnitteld oitten piirissii siihen
tulokseen, ettii jiirkev?idn, tavoitteet hyvin tiiyttiiviiiin ja viihimmin mahdollisin
kustannuksin toteutettavaan kokonaiseliikejiirjestelmiiiin pyrittiiessii jiirjestys
olisi kiiiinnettdvd sellaiseksi kuin kuvan 4.L2 plirros osoittaa. Siinti tyoeliike
karffuu siten, etti normaalin ty<iuran piiiittyessii tiiysi eliike saavuffaa 60 oh:n

tavoitteen. Aivan pienituloisille ja sellaisille, joille eliikkeen ansainnassa on
ollut katkoja, ndin miiiir[ytyvii tyoeliike ei vielii riit[ hyv[ksyttdviin minimitoi-
meentulon antamiseen. Kansaneldkkeen rooli on tiiydentiiii tyoeliikettd, jos
tiimii jiiii pieneksi.

Esift emeni kuvat riittiineviit perustelemaan j ohtopiiitoksen, ettii rationaaliseen
kokonaiseldkkeeseen piiiisttiiin kuvion 4.1.2 mukaisella jii{estelmiillii, ts. vaih-
tamalla tydeldkkeitten ja kansanekikkeitten ensisijaisuusjrirjesfys. Ratkaisu
oli hyoty-hintasuhteeltaan ylivoimainen, jos valtakunnan kokonaisetu ja tule-
vaisuuden niikymiit otetaan huomioon. Se oli kuitenkin poliittisesti hyvin vai-
kea. Se merkitsi nimittiiin KELA:n perinteisen reviirin melkoisen suuren osan
siirtiimistii tyoeliikejiirjestelmddn. Jii{estelmiisodan tunnelmissa vielii eliiville
sen toteuttaminen olisi hirvittiivii tyoeliikejtirjestelmiin suorittama valtausope-
raatio.

Ensi niikymiillii tyonantajienkin puolella saattoi herltii epiiilyjii siksi, effii jos
suurempi osa eliiketurvasta tultaisiin antamaan tyoeliikkeiden kautta, ty<in-
antajille koituisi siit6 suurempi kustannusosuus. Isdnmaan kokonaisetua tiillai-
set ihmiset eivdt noteraa, eivdtkii sitiiktiiin, ettii olennaisesti paremmin suunni-
teltu kokonaisjii{estelmii aikaa myoten tuo siitistdj[, joista kaikki - myos tyon-
antajat - hy6tyvtit, varsinkin kun toimimattomuus olisi johtanut skenaarioi-
hin, joiden seurauksena olisi ollut hyvin kalliiksi kiiyvti Ruotsin kohtalo.

Ntiin suuren ja mullistavan muutoksen aikaan saaminen oli vaikeaa, luullakse-
ni jotkut sitii pitiviit mahdottomanakin. Edellii jo tulin maininneeksi, ettei oi-
keitten tyrieliikeihmisten sanastoon sellaista sanaa kuin mahdoton saa
kuuluakaan. Ja niin piiiitettiin aloittaa se tapahtumaketju, joka vuosikymme-
nen kuluessa tuli johtamaan ratkaisuun. Siihen kuului myds eliikkeiden koko-

108



Elflkkeet

Ty6tulo

Kuvio 4.1.2. Kcicinnettyyn ensisijaisuusjcirjestyl<seen perustuva skenaario IV

naistavoitteen,60o/o:n tason kirjaaminen ainakin asetuskokoelmaan fulemaan
voimaan jonkin 66rellisen ajan kuluttua.

Valtakunnallisen eliikejiirjestelmtin sisiitinajamiseen kuului myris eliikeikiiky-
symys ja elakkeiden verotuksen jErkeisttiminen, niite kdsittelen eri otsikoiden
alla jlljempiin[.

4.2. Kuusen Klubi (KPP)

(a) Suuren jlirjestelmiireformin (ks. kuvio 4.1.2) teknistii kypsyttelyfl suo-
ritettiin tyrimarkkinajiirjestdjen eliiketoimikunnassa. Se oli asetettu jiirjeskijen
toivomuksesta. Mukana olivat keskeiset ty6nantaja- ja ty6ntekijiijfiestdt sekii
joitakin meitti teknikoita. Puheenjohtajana oli sosiaali- ja terveysministeririn
silloinen osastopitiillikkO Erkki Pesonen. Jiirjesttijen edustajat saattoivat ilman
suurta kiirettii tutustua projektiin. Pfliitdksiii ei tehty, mutta jiiljempiin5 kerrot-
tavan tydmarkkinaratkaisun liitteeksi tulevaan suuren luokan ns. sosiaalipa-
kettiin tarvittava dokumentaatio saatiin aikaan. Sen linjat olivat samat kuin
kuviossa 4.1.2.

b) Poliittinen pelin avaus tapahtui Kdlnissti vuonna 1970 viiniravintolassa,
josta oli ihastuttava niikdala Reinille. ISSA:n (International Social Security
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Association) kokous oli ktiynnissii ja siellii oli mukana mytis Jaakko Pajula,
joka oli noussut de facto vahvaksi mieheksi kansaneliikelaitoksessa ja oli
myos piiiijohtajakandidaatti, kun Sukselainen pian jiiisi eliikkeelle. Totesim-
me, ett[ eliikesota oli viimeistiiiin nyt keynyt mielettomiiksi. Loan heittiiminen
toisen silmille puolin ja toisin vahingoittaa kumpaakin osapuolta ja oli jo saa-
nut Suomen kansan kylliistymedn tuollaiseen sotimiseen. Esitin ajatuksen
eltikejiirjestelmien tulevasta rationaalisesta tyrijiirjestyksestti ja roolijaosta lii-
hinnii skenaario IV:n (kuvio 4.1.2) mukaisena. Asia jiii mietifteveksi.

Seuraavan syksyn ja talven aikana luonnostelirnme suunnitelman jo melko
valmiiseen kuntoon. Informoin koko ajan APPS:iiii (: Tyoeliikelaitosten liiton
epdvirallinen tyovaliokunta: Aminoff, Palm6n, Pentikdinen, Salminen), joka
hyvtiksyi ajatuksen.

(c) Kuusesta ministeri. Kesiillii l97l maan hallitus taas kerran vaihtui ja nyt
sosiaaliministeriksi tuli Pekka Kuusi. Se oli ensi kuulemalta huono uutinen.
Olihan Kuusen johtama ohjelmatoimikunta saanut nuijanukutuksen, miki
Tuomiojan kirjan mukaankin oli PK:lle paha pettymys, koska se keskeytti h[-
nen haaveilemansa suuren valtakunnallisen sosiaalipolitiikan suunnittelu- ja
toteutumisprojektin. PK oli ohjelmatoimikuntansa yhteydessii ja sen jiilkeen-
kin ottanut tyoeHkejerjestelmdtn ja ty<imarkkinajii{estoihinkin niihden kiel-
teisen kannan, siis piinvastoin kuin 1960-luvun alussa ja mitii htin my<is kir-
jaansa oli kirjoittanut. Siltii ainakin meisti niiytti.

Toinen viaksemme luettava varsinaisesti paha synti liittyi PK:n eduskunnasta
putoamiseen vuoden 1970 vaaleissa. Vaalikentiiltti oli alkanut tulla tietoja
Kuusen ktiyttiimistii puheenvuoroista, joissa suorastaan alatyylisesti hyoklttiin
ryoeHkejerjestelmiii vastaan. TELA:lla oli tiilloin oikeus ja velvollisuuskin
toimittaa vaalikentdlle oikaisevaa informaatiota. Ttimii tietenkin oli tullut
PK:kin tietoon ja hiin tulkitsi sen vihamieliseksi teoksi, jonka tarkoitus oli lo-
pettaa hiinen uransa valtiomieheksi. Tuomioja kirjansa (1996) sivuilla 251-
252 esittdd viisi muutakin syytii, jotka saattoivat myotdvaikuttaa PK:n edus-
kunnasta putoamiseen.

Missii m?iiirin TELA:n toimet ja Tuomiojan esittdmdt muut syyt vaikuttivat
todelliseen lopputulokseen, ei tietenk[iin ole selvitettdvissi. Luultavasti PK ei
tuntenut eikii mieltiinyt Tuomiojan luettelemia syitii, jolloin h[n ilmeisesti piti
TELA:a ja minua niiytelmdn varsinaisina konnina.

Niiistii huonoista ennakkoniikymistii huolimatta otin noyrdnii lakialamaisena
yhteyttii PK:hon ja ehdotin tapaamista. Sellainen jii{estyikin. Tuomioja kuvaa
sitii ndtein sanakiiiintein seuraavasti (sivu 27I): "Yhteydenoffo ei alkanut ko-
vin lupaavasti, kun Kuusi aloitti keskustelun syyttiimiillii Pentiklistii putoa-
misestaan eduskunnasta. Pentikiiisen ja Kuusen onnistui kuitenkin sopia siitii,
et0i menneet ovat menneitii ja sopimaan asian eteenptiin viemisesti. Pentikiii-
nen esitti, effii Kuusi ryhtyisi vllitttij iiksi ellkej iirj estelmien yhteistoiminnan
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kehittiimiseksi. Kuusi, joka ei tiennyt Pentikiiisen ja Pajulan ennakkokeskuste-
luista ja jolle Pentikiiinen ei niistd mydskiiiin kertonut, varmisti ensin piiiimi-
nisteri Karjalaisen ja SDP:n puheenjohtajan puhemies Paasion tuen hankkeel-
le ennen kuin otti tehteviin vastaan".

Pajulan kanssa kiireesti viimeistelimme suunnitelmarnme ja esittelimme sen
PK:lle. Hiin hyvtiksyi sen 19.7.l97lja informoi asiasta mm. pliiiministeri Ahti
Karjalaista ja ilmeisesti puolueensa johtoakin. Sovittiin, ettii sopimusluonnos
viilitt<imiisti jaetaan myds tyomarkkinajtirjestdjen tietoon. Tarkoitus oli, ettii
kun jiirjestot olivat asiaan tutustuneet, heidiin edustajansa kutsuttaisiin kokoon
pohtimaan, voisiko suunnitelma olla toteutettavissa.

Suunnitelma sisiilsi valtakunnallisen eliikepolitiikan kaksi-ktirkisen tavoit-
teen:

I) Lcihinnti tytiekikkeen avulla oli aikaansaatava se, ettri ekikkeelle siirryttries-
s d p erheen lailutusmahdollis uude t kohtuullis e s s a mritirin s riilyvrit ; j a

2) lransaneltikkeen ja tydekikkeen yhteensd tulee aina riittrid hyvtiksyttdvtitin
toimeentuloon.

Olennaisen ttirked oli ekikejtirjestelmien tydnjako,joka sovittiin kuvion 4.1.2
mukaisena.

Lisiiksi suunnitelmaan sisiiltyi ehdotuksia
- sairausvakuutuksesta, jota olisi tehtiivii ensisij aiseksi

tyttkyv,/ttttmyyse I iikke i s iin ndhden,
- kuntoutuksesta,
- yhteiseste tiedotuksesta ja ettfl
- kansaneliikelaitos ottaa tehtiivdkseen my<is tyoeliikkeitii koskevien

hakemusten vastaanottamisen j a tyoeltikej ti{ estelmiille viilittiimisen.

Voidaan katsoa, ettii tiim[ ns. KPP:n paperi (nimien Kuusi, Pajula, Pentikiiinen
alkukirjainten mukaan) merkitsi iktiviin eltikesodan ptititttiviiti rauhansopimus-
ra. Sovittiin tiedotuksesta ja nimenomaan siitii, ettei vastaisuudessa eniiii pii6s-
tettiiisi j ulkisuuteen toista j iirj e stelmdd halventavia lausumia.

Asioiden ohjailua, toimeenpanoa ja yhteistoiminnan varmistamista varten
edellytettiin perustettavaksi neuvotteluelin, jotajohtaa ministeri itse ja jossa
sopimuksen alleki{ oittaj ien lisiiksi olisivat edustettuina tiirkeimmiit tydmark-
kinajiirjesttit. Se siis korvaisi nuijanukutuksen saaneen ohjelmatoimikunnan.
Sille tuli populistisessa ki{oittelussa lyhyt nimi "Kuusen klubi".

(d) Sabotointiyritys. Kuvaamieni valmistelujen ollessa vielii kesken Helsin-
gin Sanomat julkaisi suurin otsikoin kohu-uutisen "salaisesta sopimuksesta",
jonka lehti muka nyt paljasti. Uutisessa kerrottiin, ettii suuria osia kansanelii-
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kelaitoksen toimintakentiistii siirrettdisiin yksityisille ty6eliikelaitoksille, eliik-
keitii pantaisiin verolle ja asian vihjailtiin olevan yhteydessii tulemassa ole-
vaan Kelan piitij ohtaja nimitykseen.

Vuodon aiheuttajina oli pari vasemmisto-demaria, jotka olivat saaneet luvatto-
masti KPP-paperin haltuunsa. Heille Kelan reviirin leveys oli tiirkeiimpi kuin
jiirkiperiiinen valtakunnallinen jiirjestelmien kokonaisuus, ja he ilmeisesti
myds suhtautuivat vihamielise sti aj atukseen Paj ulan piitij ohtaj uudesta.

Uutisvuodatuksen tarkoitus oli tietenkin torpedoida koko suunnitelma. Uuti-
sen synnyttiimissd tilanteessa mielessdmme oli varoittavana esimerkkinS va-
kuutusalan lepsu suhtautuminen Paasilinnan ohjelmaan (ks. 3.1e) ja sen pitkii-
vaikutteiset vahingot. Nyt toimittiin ripe[sti (mikii oli muutoinkin tyoeliikejtir-
jestelmiin innostuneiden alkuaikojen tyyli). Tunnin varoitusajalla uutisen jul-
kaisemispiiivdn aamulla APPS kokoontui ja kiiynnisti vtilitttim[sti vastatoi-
met. Tehtiin kaikille relevanteille tahoille selvdksi, ettii kysymyksessi oli iljet-
t[v[ salajuoni.

KPP-paperi oli jo jaettu kaikille tiirkeimmille jii{estoille ja my<is politiikan
kenttiiiin, joten vditteet jostain salaseurasta eivtit ottaneet tulta. Niinpd jo sa-
man piiiv[n iltaan mennessd informaatiosota oli voitettu. Vahingon asemesta
siitii koituikin hy<itye. Salaseuravtiitteiden takia ihmiset olivat uteliaita saa-
maan selville, mistti oikein oli kysymys. N?iin KPP-paperi tuli yhtiikkiii laajasti
tunnetuksi ja jiii muistiin vieltijopa vuosikymmeniksi, mikii olennaisesti auttoi
sen toteuttamista.

Mm. tiistii oppineena olen joskus ottanut tavaksi iskeii kit'oittamiini muis-
tioihin kansisivulle punaisella ki{oitetun "top secret". Siite on se hy6ry ettii
muuten laiskat lukijat tulevat uteliaiksi ja tutustuvat papereihini riippumatta
siitii, onko niis sii lopulta mitiiiin salassapidettiiviiii.

(e) Toteutus. KPP-suunnitelman toteuttamisen valmistelua jatkettiin. Piiiimi-
nisteri Kadalainen kutsui tydmarkkinajii{estdt ja paperin allekirjoittajat neu-
votteluun tykdnsii Ke sirantaan.

Yksityiskohtia hiottiin tyomarkkinajii{estojen ja ty6eliikeihmisten toimesta ja
toteutukseen piiiistiin, kun vuonna 1974 tytimarkkinoiden suureen ns. Lind-
blom-sopimukseen otettiin sosiaalipakettina suunnitelman tiirkeitii osia. Sa-
massa paketissa esiteuiin tyrieliikkeisiin tasokorotus. Elekkeiden karttumis-
kerroin (ks.2.4a) korotettiin arvoon 0,015. Tiilldin siis tiiysi 60-prosentin eliike
voi karttua 40 palvelusvuoden perusteella.

Tasokorotuksen kustannuksia lisiiiivtii vaikutusta vtihennettiin myohemmin
korvaamalla elikkeiden sidonnassa palkkaindeksi ns. puolivtili-indelailailld,
jonka vuotuinen nousu madrirytyy puoleksi elinkustannusten ja puoleksi palk-
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kojen kohoamisen perusteella. Asian selviuelyyn ottamisesta oli maininta em.
sopimuksessa, ja se tuli voimaan vuoden 1977 alussa.

Poikkeuksena alkupertiiseen KPP-sutrnnitelmaan kansaneliikkeen pohjaosa
siiilytettiin kaikissa tuloluokissa. Suunnitelman mukaan sekin olisi pitiinyt teh-
dii eltikeviihenteiseksi ja siis sallia vain tuloasteikon alapdiissii (tiime poikkeus
poistettiin vasta vuonna 1996 voimaan tulleitten el?ikeleikkausten yhteydessii,
jolloin siis paljon myohiistyneen[ ttiysin omaksuttiin KPP-paperin linja).

(f) Arviointia. Thsokorotuksen ja TEl-ensisijaisuutta koskevan jiirjestyksen
ansiosta oli jo eldkkeitten miiiiriiiin ja struktuuriinkin niihden saavutettu se,
mitii edellii kohdassa 2.2c marnitsemissani taivaanrannan maalauksissa oli pi-
detty lopputavoitteena. Kysymyksessr oli yksi eliikejfiestelmien kehittelyn
merkkipaaluista. Jo ennestiijlin vakuutusalan suurimman lajin volyymi liihes
puolitoistakertaistui. Vielti tiirkeiimpiiii oli, ettii kansaneldlkeen ja tydeliikkeen
ensisijaisuusjtit'estys saatiin oikaistua. Se pelasti meidlt Ruotsin taudilta, jon-
kavaaraa kuvattiin kohdassa 4.1b. Taloudellisesti ja muutoinkin tiillii refor-
milla oli arvaamattoman suuri merkitys.

Ennakkoepiiilyt siitii, ettii syntyisi poliittisia vaikeuksia, kun tehtiiviti joudu-
taan siirtiim[iin jti{estelmiistii toiseen, toteutuivat mm. edellii mainitun uu-
tisvuodatuksen muodossa. Ne kuitenkin lopulta ktiiintyiviit suunnitelman hy<i-
dyksi. Kuuselle ja Pajulalle on lausuttava tunnustus siitii, ettl he asettivat isln-
maan kokonaisedun nurkkakuntaisten etutaisteluj en edelle.

4.3. Kaipaisen, Seijan ja Puron klubit ja seurat

(a) "Kuusen Klubi", joka oli sovittu KPP - suunnitelmassa, alkoi toimintansa
mielestiini hyvin lupaavasti, mutta pian hallitus vaihtui ja Pekka Kuusi poistui
kuvioista, itse asiassa hiin jfltti eltikepolitiikan lopullisesti.

(b) Osmo Kaipaisesta tuli uusi sosiaaliministeri ja my<is klubin jatkaja. Hiin
laajensi neuvotteluryhmtiti kutsuen sinne runsaasti viikeii. Kai ideana oli sala-
seuraleiman poistaminen. Tuloksia ei kuitenkaan syntynyt, ehkd ei ollut oikein
vilpitcintl haluakaan. Hiin oli ollut toinen niistti vasemmisto-demareista, jotka
olivat jtirjestlineet em. uutiswodon.

Kaipainen yritti saada poliittisia pisteitii esittiimiillii kansaneliikkeitten eriiitii
osia koskevia korotuksia, joita hiin vappupuheessaan nimitti suoranaiseksi
eltikepommiksi. Pommi kuitenkin riijtihti hdnen omiin kiisiinsti. Eduskunta sa-
botoi esityksen. Kaipainen oli sinisilmiiisesti j iittiinyt rahoitusmahdollisuudet
selvittimtittd, ja nyt kustannuksia lisiiiltiin vielti ainakin kaksinkertaisiksi. Thr-
koitus olikin saada laki sellaiseksi, ettei sitii voitaisi hyviiksyii ja siten perus-
teellisesti nolata Kaipainen. Ndin myds kiivi. Lakia ei vahvistettu ja tilalle lii-
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hinnii ty6markkinajiidest6jen toivomusten mukaisesti annettiin uusi esitys.
Kaipaisen poliittinen ura ptitittyi siihen.

(c) Seija Karkisen tultua sosiaaliministeriksi Kuusen klubin ideaa ja kokoon-
tumistapaa pyrittiin pitiimiitin vireilld. Hy6dyllistii informaation ker66mistii ja
vaihtamista saatiinkiin aikaan. Sen sijaan mihinkiiiin merkitt[viin tuloksiin
piiiiseminen osoittautui vaikeaksi.

STK:ssa oli tapahtunut johtajien vaihto, Piiivio Hetemdkeii seurasi Pentti So-
merto ja Tapani Virkkusta Tapani Kahri. Ilmeisesti tyoantajapolitiikan strate-
gia oli ajateltu uusiksi. Asiasta kertoo avomielisesti varatuomari Juhani Salo-
nius syntym6piiiv?ihaastattelussaan Helsingin Sanomissa 12.4.1994. Ty<inan-
tajat muuttivat kiiytdstiidn neuvottelupdydiissii. Ajatus oli lopettaa periiyty-
minen ja alkaa vaatiminen. Linjan kehitteli STK:n uusi toimitusjohtaja Pentti
Somerto.

Aikaisemmin oli suuretkin asiat voitu sopia luottamuksellisesti neuvotellen.
Sikali kuin olin itse tehnyt ehdotuksia tyrimarkkinaosapuolille, olin ynttiinyt
tehdii ne jo valmiiksi kompromissoiduiksi, jolloin pitkiillistii ja turhaa komite-
assa jahnaamista tarvittiin vtihemmiin.

Nyt Seijan seurassa ajauduttiin tavanomaiseen tytimarkkinaneuvottelujen
mentaliteettiin, jossa osapuolten alkuta{oukset ovat kaukana toisistaan. Sitten
pitkiilliseksi, ja sivullisen mielestii jonnin joutavaksi muodostuvan neuvottelu-
prosessin avulla pyntiiiin kohti jotain ratkaisua. Pahinta on, ettei ratkaisua ole
etukiiteen varmistettu, vaan se voi neuvottelujen kulusta riippuen tulla kovin
sattumanvaraiseksi.

Seijan setrassa asioiden eteneminen siten jumiutui. Seurauksena oli luonnol-
lisesti, ettii ptiiitokset sosiaalivakuutuksen kehittiimisestii alettiin tehdii muual-
la.

(d) PPP eli Puron, Pajulan ja Pentikiiisen ryhmii jatkoi Seijan seuran toimin-
taa. Kirjainyhdistelmii on sikdli puutteellinen, ettd mukana ainakin monissa
istuinnoissa olivat mytis tydnantajien, ty6ntekijiiin ja MTK:n edustajat.

Vireillti olleista sosiaalivakuutuksen ajankohtaisista asioista keskusteltiin
Kuusen klubin alkupertiisen idean mukaisesti. Sosiaaliministeritin vakuutus-
osaston silloisen pii[llikdn Altti Aurelan ym. apuryhm?it raportoivat mm. sai-
rausvakuutuksen j a el[ke-etuj en yhteensovittamisesta j a veroff amisesta, niin
myos kansaneliikfteiden rahoituskanavia miettinyt tyttryhma.

Isompia asioita oli kuitenkin vaikeaa saada etenemiidn yksimielisen kannan-
oton asteelle.
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4.4. Historiallinen kompromissi

(a) Titlosidontaa vaiko ei?! Alkuperiisen Kuusen klubin ideana oli, ettii kaik-
kinaiset eltikeuudistukset ja yleisemminkin sosiaaliturvauudistukset yritettiii-
siin sovittaa ja sovitella klubissa.

KPP-suunnitelman toimeenpano oli edennyt siten, ett[ 1970-luvun puoliviiliin
mennessi suunnilleen kaikki tyoeliikkeitii koskevat kohdat oli saatu toteute-
tuiksi. Sen sijaan kansaneliikelaitoksen uuden johdon tiirkeinti pitiimiii osia
sopimuspaperista ei ollut toteutettu, ja Pajula luonnollisesti kyseli niiden pe-
rtiiin ja vaati niisttikin sopimista. Niissii olennaista olivat pienehkrit etujen ko-
rotukset ja varsinkin sellaisen tulosidonnan purkaminen, jonka mukaan suu-
ri osa kansanel[kkeesti annettiin vain sellaisille eliikkeensaajille, joilla ei ole
merkittiiv[sti muita tuloja. Ttistii oli ktiytiinnrissd seurauksena, etti jos eltik-
keensaaja hankki tyotuloja, eliike aleni, joten nettohyoty jiii rajoitetuksi. Kan-
saneliikelaitoksen virkailijain velvollisuutena oli valvoa, oliko eliikkeensaa-
jilla tuloja ja miten paljon ja ryhtye toimenpiteisiin, jos tuloja loyfyi. Tiimii
elikkeensaajan pataan katsominen oli tietenkin puolin ja toisin epiipopul[tiri
tehteve. Muualla maailmassa tulosidontaa oli yleensii purettu ja paineet olivat
meilliikin suuret. Toisaalta kuitenkin varsinkin tydnantajien edustaja jyrk[sti
vastusti sen purkamista. Perusteluna oli se, ettii tulosidonta allokoi kiiytettiivis-
sd olevia varoja juuri niille, joilla tarve on suurin. Se on kustannuksiltaan mer-
kittiiviisti halvempi kuin viihentiim[tt<imdn eliikkeen antaminen kaikille.

Kun tuloksia ei alkanut kuulua, Pajula teki seuran ja klubin hyodyllisyydestii
omat johtopidt<iksensii ja ryhtyi ajamaan asioita niiden ohitse. Ehkii hiinen
mieleensi tuli ajatus tyoeliike- ja tyomarkkinamiehistii veijareina, jotka sopi-
muksesta ensin ottavat omansa ja sitten kieltiiytyvtit myritivaikuttamasta sa-
maan kokonaisuuteen kuuluneisiin kansaneldkereformin osiin. En tiedii, miti
eri ihmiset mahtoivat mielessdiin ajatella, mutta ainakaan minun ty<imoraaliini
ei sovi lupaaminen ja sitten lupauksen tiiyttiimiittii jiitttiminen. Tiimiin mukai-
sesti olin valmis mytitdvaikuttamaan kansaneliikkeiti koskevaan suunnitte-
luun. Uskoin, ettei tulosidonta en[ii kauan kestii poliiittisia paineita, joten pa-
rempi sopia kuin jiittiiii asiaa ajopuuksi. Sen voidaan tulkita kuuluneen mycis
KPP-suunnitelmaan, joten suunnitelman allekirjoittaminenkin velvoitti.

Pajulankaan yritykset saada asiansa etenemidn omia teittiiin eivdt kuitenkaan
johtaneet tulokseen, joten asia j[i takalukkoon.

(b) Hetetilahallitus. Asia sai ylliittiiviin kddnteen, kun Urho Kekkonen nmna-
si kokoon Miettusen ns. hiitiitilahallitusta maaliskuussa 1976. Puhelimeni soi
mytihiiiin illalla, tuli dramaattisesti kutsu Smolnaan avustamaan hallitusneu-
votteluja. Silloin mentiin eikii meinattu. Hallitukseen predestinoitujen puo-
lueiden KEPU:n, sosiaalidemokraaffien, SKDL:n ja ruotsalaisen kansanpuolu-
een johtajat oli kutsuttu kokoon ja pelin henki oli se, ettii paikalta ei poistuta,
ennen kuin hallitus sopimuksineen saadaan aikaan. Sosiaalipoliittista ohjel-
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man osaa laatimaan kutsuttiin Puro, Pajula, Pentikiiinen ja Eltikeliiiset ry:n toi-
minnanjohtaja Leevi Raitaniemi (olin mukana ruotsalaisen kansanpuolueen
mandaatilla puoluesihteeri Henry Olanderin aloitteellisuuden ansiosta!).

Kari Puro museokelpoisella ki{oituskoneella naputteli kokoon ohjelman jok-
seenkin tarkoin seuraten KPP:n paperin ideoita ja sitd, mite oli aikanaan jo
ta{oiltu kansaneliikkeitten osalta Seijan seurassa ja sittemmin PPP- ryhmiissti,
vaikkei asialle ollutkaan saatu yksimieli stii kannatusta.

Ohjelmassa ensin uudelleen vahvistettiin valtakunnallisen eliikepolitiikan
kaksikiirkinen tavoitteenasettelu: kulutustason turvaaminen ja viihimmlistu-
loon riittiivl eliike sekt jo toteutettu tytiellkkeiden ensisijaisuus (ks. 4.2c).

Kansaneliikkeiden tulosidonnaisuuffa tuli poistaa neliportaisena prosessina
(niistii kolme mydhemmin toteutettiinkin, neljiis raukesi). Niin ikiiiin verokoh-
telu piti saada jiirkiperdisille linjoille.

Ohjelmaluonnos valmistui parissa tunnissa. Me kaikki neljt saattoimme yhtye
sifii kannattamaan.

Arvelen, effd tavanomaisena komiteaj unnauksena ttillaisen ohj elman tekemi-
nen olisi voinut viedii aikaa kahden tunnin asemesta ehkl kaksi vuotta tai
kauemminkin j a j ohtanut tydmarkkinakiiytiinnon mukaiseen tinkimisproses-
siin, jollainen voi pddtya lapsuksiin ja huonoon kompromissiin.

Kun korkeat hallituskumppanit kuulivat, etti olimme yksimielisiii, ehdotuk-
sernme otettiin asiaa enempS?i kyselemiittii hallitusohjelman osaksi. Se ryhdy-
tiin silloisen muotitermin mukaisesti kutsumaan eliikejiirjestelmien tai elike-
politiikan historialliseksi kompromissiksi. Ttiytiint<itinpanossa oli viel6
monta vaihetta ja mutkaakin, mutta lopulta se muurasi valmiiksi valtakunnalli-
sen kokonaisel[kej iirj estelmiimme.

(c) Katri-Helenan johtoryhmii. Kela-reformia ja eldkkeiden verotusta val-
misteltiin ty<iryhmissii, jotka esittelivtit tyons[ tulokset silloisen sosiaali- ja
terveysministerin Katri-Helena Eskelisen j ohtamalle ns. johtoryhmiille.

Kuten jo kohdassa 2.1 lfkerroin, eduskunta asiantuntijain varoituksista vdlittii-
miittii vapautti kansaneldkkeet ja er[itii muitakin eliikkeit[ kokonaan veroista.
Tiist?i seurasi se jti{en vastainen tilanne, ett6 eliikeltiisten verokohtelu riippui
siitli, minkti lain perusteella eliike oli mytinnetty. Kahdella eliikkeensaajalla,
jotka saivat tiismiilleen yht[ suurta eliikettii, vero saattoi olla huomattavasti
erilainen. Jo KPP edellytti tiimiin kalliiksi tulleen virheen korjaamista. Tavoite
kirjattiin nyt hallitusopimukseenkin.

Piiiim[tiriinti tuli olla kaikkien eldkkeisiin liittyvien erityisten verovapauksien
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poistaminen. N[in siis eliikeliiisid, jotka saavat yhtd suuret eliikkeet, piti vero-
tettaman samalla tav alla.

Edelleen katsottiin, ettei ole syytii verottaa eldkkeitti eri tavalla kuin palkkoja.
Se effii pienistii eliilJceisti ei ole varaa maksaa veroja, toteutuu siten, ettJi
yleensdkin pienimmiit tulot niiden lajista riippumatta jiitetiiiin verottamatta.

Tiimiin logiikan tiiydellistii llpiviemistd esti se, ettii tuloasteikon tiirkeiltti koh-
dilla kansanel2ikkeen samanaikaiseksi suunniteltu korotus ei riiuiinyt korvaa-
maan veron listystii. Sen takia vanhasta verovapaudesta jtitettiin muistoksi ns.
eliiketulovdhennys, joka annetaan pienimmissd tuloluokissa. se on osasyynii
pysyviksi j[tineisiin vaikeuksiin, jotka hankaloittavat johdonmukaisen el6ke-
asteikon laatimista. Tiim[ niikyy kuvioista 4.4.1 ja4.4.2.

(d)Verotuserehdyksen korjaaminen oli hankalaa. Peliittiin reaktioita, jos sa-
tojen tuhansien eltikeliiisten kiiteenjtitivti nettoraha yhtiikkiii pienenisi (varsin-
kin kun vaalit olivat juuri tulossa). Tiimiin takia suunnitelmana oli korottaa
kansaneltikkeitii niin paljon, effii se kompensoisi verojen lisiiyksen, joten siis
nettotulos ei muodostuisi negatiiviseksi. Ktivi kuitenkin niin, ettei valtiova-
rainministeriri pystynyt (tai ymmtirtdnyt) saattaa verovapauden poistoa ja kan-
saneliikkeiden korotusta ajallisesti yhteen. Niinpii ensin tammikuun alusta
kansanel[kkeitti korotettiin, mutta vastajokunen kuukausi my<ihemmin saatiin
muutettu verotus perintiiiin, jolloin nettoeldkkeiden miiiirlt alenivat. Tdstii syn-
tyi suurta kohua, el[kkeensaajat eivdt osanneet - ehkti eiv[t halunneetkaan -
yhdistiiii veron kiristymistd saman vuoden alussa saatuun kansaneliikkeen ko-
rotukseen. Vihaiset eliikel?iiset kyselivtit kansanedustajilta, miti he ovat tiillai-
sella etuj en alentamisella tarkoittaneet. Eliikelakien muutokset esitellyt Katri-
Helena Eskelinen lienee joutunut erityisen tiukille ja hdnen iitinimiiiiriinsii laski
seuraavissa vaaleissa. Johannes Virolainen suurin otsikoin kyseli: "Kuka tuna-
ri tiimiin on tehnyt".

Opettavainen tiim[kin kokemus oli, koska se osoittaa, miten vaikeaa eri minis-
teri<iitten on saada yhteistoimintaa pelaamaan.

(e) Brutto- ja nettoasteikot. Kuvioon 4.4.I onpiirretty eliikkeiden nimellis-
eli bruttomtiiiriii ja lisiiksi verojen jiilkeen ktiteen jiiiiviii ns. nettomfliiriii eri
tuloluokissa osoittamaan, mihin kaikkien vaiheiden jilkeen lopulta ptitidyttiin
1980-luvun lopulle tultaessa. Erikseen on esitetty tapaus, jossa eliikkeensaa-
jalla ei ole (tulovfihenteistd) asumistukea ja tapaus, jossa se on tiiysimdiiriinen.

Silmiin pistiivdd on, ettd tdyden asumistuen tapauksessa nettoeliike on miltei
muuttumaton, kun kuukausitulot nousevat 2000 markasta 10 000 markkaan.
Tiimti on seurausta kauan jatkuneesta pyrkimyksestii toisaalta pitiiii eltike
alimmissakin tuloluokissa viihimmtiistoimeentuloon riiuiiviinn ja toisaalta ve-
roff aa suurituloisia Geytiinn6ssti keskituloisiakin) ankarasti.
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Erikoisuutena mainittakoon, etfd kun 1990-luvun laman kurimuksessa edel-
leenkin suunniteltiin 'suurten el6kkeiden' verotuksen kiristiimistii, nettoasteik-
koon uhkasi syntyii (a pienenii syntyikin) kuoppa keskituloisten kohdalle.
Joissain asteikon kohdissa nettoeliike olisi siis ollut pienempi kuin alemmissa
tuloluokissa. Kun tiim6 absurdi ilmit, saatiin verosuunnittelijain tietoon, as-
teikko pelastui kuvion oikeanpuoleisen lohkon nlyttiimtille vaakatasolle. Joka
tapauksessa tuli selvtiksi, ettfl ajatus pienten eltikkeiden korottamisesta irralli-
sena toimenpiteenii ja keskisuurten ja suurten elflkkeiden tiukemmasta ja
tiukemmasta verottamisesta oli jo kuljettu tiensti piiiihiin.

Ns. tuloloukkuja on haettu ja ltiydettykin myds eliikeasteikoista. Kuviontasan-
ne jo antaa sellaisesta vihiii. Selvemmin se tulee nElgrviin verotuksen margi-
naalivaikutukses sa, j ota havainnollistaa kuvio 4.4.2.
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Kuvio 4.4.2. Yerot ja maksut prosentteina 100 markan lisritulosta. Ylaintiinen
henkilti, v. 1 99 7 veroasteikot. Lcihde : Elciketurvakeslan.

Veron marginaalivaikutus syntyy kolmea kanavaa mytiten: l) lis[tuloa verote-
taan,2) lis5tulo pienent6ii eliiketulovtihennystii ja 3) eltiketulo vfientiit kan-
saneliikettii. Kuvion mukaan marginaalivaikutus on suurimmillaan 65 %o:a.
Asumistukea saavalle se voi nousta yli sadan prosentin.

Eltiketuloviihennystiikin kai pidetiiiin elEkeltiisten saavutettuna etuna, eikii ku-
kaan tohdi siihen puuttua, vaikka monenlaisia etujen leikkauksia on toteutettu.
Keino siitti asteittain irtautua olisi sen vtihennyksen indeksiin sidonnan poista-
minen.

(fl Kansaneltikemaksu. Keskustelua oli myds siitti, ettii palkkojen perusteel-
la miiiiritetty tydnantajien ja ty6ntekijiiin kansanel6kemaksu merkitsi erfliinlai-
sta tydvoimaveroa, jolla on tytillisyyden kannalta kielteisia vaikutuksia. Se ra-
sittaa vientiteollisuutta ja tuonnin kanssa kilpailevaa kotimarkkinateollisuutta
varsinkin, kun v6lttiimiittdm6sti nousussa ollut ty6el6kemaksu osaltaan lisesi
tiitil epiisuoraa tydvoimakustannusta. Vaihtoehtoiseksi veroperusteeksi kaa-
vailtiin liikevaihtoa tai jotain muuta perustetta, jolla olisi vfihemm?in kielteisid
vaikutuksia ja joka kohdistuisi tasapuolisesti tuontitavaroihin ja kotimaassa
tuotettuihin tavaroihin. Joitakin tutkimusraporttejakin saatiin aikaan, mutta
niiden toteutusta vastusti milloin mikin taho. Tietysti uudelleen muodostettu
maksukin olisi hyvin vfi6n tervetullut niille, joihin se kohdistuisi. Kun PPP
em. erimielisyyksien takia oli menettii:ryt iskuvoimansa, mitiiitn olennaista ei
saatu aikaan - valitettavasti.

119



4.5. Eliikeikti

(a) Gerontologiaa. TEl-jiirjestelmdssii samoin kuin kansaneltikejtirjestelmiis-
siikin vanhuuseliikkeeseen oikeuttava ikiiraja on 65 vuotta. TEl-komitea
omaksui Uimiin rajan mm. pyrkiessd?in yhtentiisyyteen kansaneltikejfiestel-
miin kanssa ja, kun tutkituissa lukuisissa suomalaisissa vapaaehtoisissa eliike-
jtidestelyissii tiimii ikii niiytti hallitsevan. Saman vaikutelman sai myos ulko-
maisista eliikejiirjestelmistli.

Arkipiiiviin kokemuksen mukaan, minkti my<is vanhuuden tutkijat eli geron-
tologit vahvistavat, vanhenemisprosessi on kovin yksil6llistii. Joillekin 65
vuoden ikd on jo liian korkea. Tiillaiset henkilot tietysti pyrkivflt tytikf,rytttt-
myyseltikkeelle. Toisille taas 65 vuotta voi olla sik[li matala, efiii tyokykye
olisi riittiiv[sti jnljellii pidempiitinkin palveluun. Neitii tapauksia varten lakiin
tulikin lykk[yspyktilii, jonka mukaan eliikettti korotetaan sitii enemmiin, mitii
pidempiiiin eliikkeen alkamista siirretiiin.

Neyfti olevan selviiii tarvetta peestii joustavampaan ratkaisuun kuin siihen, ettii
olisi vain yksi vuosilukuraja, 65 vuotta, kaikille ja liukumismahdollisuus vain
yltrspiiin. Ttitii johtoptititostii tukivat lukuisat gerontologiset tutkimukset, joista
kuviossa 4.5.1 on esimerkki. Se on kunnallisesta eliikeikiitutkimuksesta (Juha-
ni Ilmarinen et al, 1984), jossa konstruoitiin erityinen tyt kykyindeksi. Se ku-
vaa eri terveys- ja tydkykyominaisuuksin painotettuna keskiarvona tutkittavan
henkikin tyt kykya. Kuviosta niikyy, ettii viel?i 67 vuoden iiissii vasta vain puo-
let tutkituista tuli luokitelluksi tytikyvyltdiin merkittdvdsti alentuneiksi.

alentunut tyokyky, qo

50

40

E tyossaolevat, n=5 261

.. . vanhuuselekelaiset.
n=483 20

0 r,,l .1..1
45 47 49 51 53 55 57 58 61 64 67

ika, vuosia

Ktvio 4.5.1. Tytissd olleiden ja vanhuuseltikeldisten alentuneen tytilyvyn
osuudet.
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@)Valtion ja kuntien eliikejii{estelmissti yleinen eliikeikfl oli 63 vuotta, mut-
ta lukuisissa ammateissa se oli tiitii alhaisempi, aina 55 vuoden ikiirajasta alka-
en. Ammattikunnittain eltikeikii oli jatkuva kiistakysymys, sen alentamisvaa-
timuksia saatettiin tukea lakoillakin. Veturimiesten lak&o oli trurnethr ja niin
my6s junaselvittiijien lakko. Viimeksi mainittu kuitenkin piiiittyi, kun tasaval-
lan presidentti ilmoitti, ettei hiin koskaan tule allekirjoittamaan esitystii vaa-
ditusta eliikeiiin alentamisesta.

My6s kunnallisella puolella ammattikohtaiset paineet olivat vastaavasti suuria
ja lopulta Tydterveyslaitokselta tilattiin tutkimus siitii, millaisia eroja eri am-
mateissa on ty6n rasittavuudessa ym. el6kei6n kannalta relevanteissa seikois-
sa. Tutkimuksen perusteella piti sitten korjailla olemassa olevia asteikkoja.
Toisin kuitenkin kiivi. Tutkimus paljasti sen (itse asiassa jo ennakolta arvellun)
seikan, ettii ammatin ohella my6s yksildlliset eroavudet ovat suuria, itse asias-
sa ne olivat huomattavasti suurempia kuin ammatilla selitettiiviit erot. Kuvios-
sa4.5.2 on esimerkkejii havainnoista. Niistii voitiin niihdii, ett5 ammattinimik-
keisiin sidottu jti{estelmii ei ole perusteltu, vaan oli pyrittiivii hakemaan kei-
noja, joilla kunkin vakuutetun henkildkohtainen tila ja tilanne voitaisiin ottaa
huomioon. Tiime johtopiiiitds tuli olemaan ratkaisevan tdrkeii eltikeikiisiiiin-
ndksiti suunniteltaes sa.
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Ktvio 4.5.2. Tutkittujen henkildiden sijoittuminen ilui-tydlElE koordinaa-
tistoon. Indelain tasoa 15 tutkijat pitivcit lcriittisenri. Sen alittaneet luokitel-
tiin "tytilyvyttdmiksi " (Juhani llmarinen I 984).
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(c)Vaaran paikka. Kovia paineita oli julkisen sektorin mallin mukaisen am-
matin mukaan porrastetun eltikeikiijiirjestelmiin leviiimiseksi yksityiseen sek-
toriinkin. Esimerkiksi Metallitydviienliiton ponsiin jatkuvasti kuului, etrii
"rautakourille eliikeiiiksi on saatava 50 wotta". Vedottiin ammatin poikkeuk-
selliseen rasittavuuteen ja epiiterveellisyyteen. Vastaavia vaatimuksia tuli lu-
kuisten muidenkin liittoj en taholta.

Valtion ja kuntien piiristii saadut kokemukset kuitenkin varottivat, ettii jtides-
telmiin leviiiminen yksityissektoriin saattaisi olla suoranainen kansallinen ka-
tastrofi. Kun jokin ammatti olisi saanut alennetun eliikeiiin, vastaavat vaati-
mukset olisivat heti levinneet koko kenttiiliin, tuskinpa olisi l6ytynyt ammattia,
jonka piirissii olevat olisivat mydntiineet olevansa siinii miiiirin normaaleissa
olosuhteissa ja normaaleja ihmisiii, ettd65 vuotta olisi heille sopinut ilman ala-
kohtaista alennusta. Oli perusteltua peliitii, ettii jouduttaisiin kaaoksenomai-
seen taisteluun elflkei'isti ja tuskin tydmarkkinaheiri6t olisivat yksityisellti
puolella olleet sen enerlmin v[ltettiivissi kuin mitii ne jo olivat olleet julkisel-
la puolella. Pdinvastoin oli tarvetta irrottautua ammattinimikkeen mukaan
miiiiriiytyv[stti ikiiraj asta julkisellakin sektorilla.

Eliikeikiirajalla on varsin suuri vaikutus eliikevakuutuksen kustannuksiin.

Selvdsti ongelmat olivat patoutuneet. Asian ratkaiseminen tavalla tai toisella
oli kiireellinen. Onnettomuus olisi ollut, jos yhdelliikin yksityisen sektorin a-
lalla vaatimukset alennetusta eliikeidstii olisivat tulleet hyviiksytyiksi alan tyo-
ehtosopimusneuvottelujen yhteydessii. Klassisen menettelykaavan mukaan
ttill6in asetettiin vuonna 1977 valtton komitea, jossa kaikki osapuolet, niin yk-
sityisen sektorin kuin julkisen sektorin edustajat olivat mukana.

Komitea pyrki tekemiiiin huolellista tyotii kertiiimiillii kotimaasta ja ulkomailta
kaiken relevantin tiedon ikiiiintymisilmidstii. Kuultavina olivat merkittivim-
m[t gerontologimme ja kiiytiinjopa opintomatkalla Ruotsissa, jossa osa-aika-
eliike ja muita joustavia eliikkeelle siirtymisen tapoja jo oli kiiytossti.

(d) Joustava elflkkeelle siirtyminen. Komitea julkaisi vuonna 1981 kirjan-
paksuisen osamietinnon. Siinii jo alustavasti asetuttiin kielteiselle kannalle jul-
kisen mallin mukaisiin ammattinimikkeen perusteella porrastettuihin ikii-
jiirjestelmiin. Tilalle esitettiin joustavaa eltillceelle siirtymisjiirjestystii, joka
olisi koskenut 60 - 64-vuotiaita tyoeliikevakuutettuja. Ta{olla olisi perinteisen
ty6lc5rvyttt myyseliill<een lis?iksi kolme vaihtoehtoa:

l) Ammatillinen ekikeikii niitii varten, joille tyd kiiy kohtuuttoman rasittavaksi
(ruotsalaisten termi: orkar inte mera hdnga med), vaikkei tavanomaisten kri-
teereiden mukaan edellytyksid varsinaiselle tytikyvyttdmyyseliikkeelle vielii
olisikaan. Kyse itse asiassa oli siis lievennetystii tytikyr/ttomyyseltikkeestii.

2) Osa-aikaeltike tekisi mahdolliseksi sillii tavalla asteittain eliikkeelle siirty-
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misen, ettd vakuutettu voisi jatkaa tytitii osa-aikaisena. Osa-aikaeldke korvaisi
ansioiden alenemaa.

3) Varhennetun vanhuuseltikkeen voisivat saada ne, joille edellii mainitut vaih-
toehdot eiviit sovi. Eliike olisi kuitenkin varhentamisaikaan verrannollisesti
pienennetty.

Kun lausunnot oli saatu osamietinnostii, ty6 jatkui. Tavoitteena oli pyrkiI osa-
mietinn6n mukaiseen lopputulokseen.

(e) Mietintti valmistuu. SAK:n piirisssti oli vaikeaa luopua vaatimasta amma-
tin mukaan porrastettua jiidestelmte. Site koskevat toiveet ja odotukset olivat
syviiiin juurtuneet. Kiivin ystlvieni, mm. STM:n vakuutusosaston silloisen
piiiillikon Altti Aurelan kanssa sitkeitii neuvotteluja ja jaoimme informaatiota.
Ehkii lopulta erds ratkaisevista tapahtumista oli, kun saimme Ruotsin LO:n
asiantuntijan kuultavaksi SAK:n avainhenkiltiiden kanssa jtirjestettyyn pala-
veriin. Hiin selkeiisti katsoi, ettii joustavat eliikkeelle siirtymisjiirjestelyt, itse
asiassa likimain samat kuin edellii luetellut, olivat tehneet ammatin mukaan
porrastetun vaihtoehdon tarpeettomaksi. Lopulta SAK:n demarisiiven kanta
muodostuikin tiimiin mukaiseksi.

Tydnantajapuolella vastustettiin ehdotuksia loppuun saakfta, vain varhennettu
vaihtoehto olisi kelvannut.

Kun sopua ei l<iytpyt, piistettiin asia iiiinestykseen. Toisaalta tyonantajien
edustajat ja toisaalta SKDl:liiiset liittiviit mietintodn eri?ivflt mielipiteet. Vii-
meksi mainitut olivat joustojen alaiklrajan 55 vuoden kannalla, kun komitean
enemmist<i olisi t5ffimyt 60 vuoden rajaan. Arvelin, ettti vastakkaisiin suuntiin
menevdt eriiiviit mielipiteet neutralisoivat toisensa, varsinkin kun komitean
suuri enemmistd yhtyi mietintdrin, myos iknrajaan 60 vuotta.

Eliikeikiiratkaisua oli laajasti kypsytelty sekii Telan ettii Eliiketiedotustoimis-
ton tiedotuskampanjoissa jo vuosien ajan. Itse olin monessa tilaisuudessa mu-
kana ja sain myos mahdollisuuden jo ennakolta informoida asiasta eduskun-
nan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa. Mielialat kaikkialla olivat suotuisat, sama
koski my6s sosiaali- ja terveysministerid sekii virkamiehiii. Olin siinii uskossa
ja olen vieldkin, etti asia olisi voitu viedii ltipi, jos olisin saanut tilaisuuden
asian loppuun saattamiseen. Ylliityksekseni kuitenkin luin lehdistd, ettii mm.
ikirajasta oli ryhdytty neuvottelemaan ilmeisenii tarkoituksena sittenkin pAes-
tii tydmarkkinaosapuolten viiliseen yksimielisyyteen. Joitakin komitean ehdot-
tamia siiiinnoksiti muuteltiin monimutkaisempaan suuntaan (mutkikkuudet on
sittemmin poistettu) j a ammatillisen eliikeitin nimike vaihdettiin yla ild llis eksi
varhaiseldkkeertsi. Yksimielisyyteen tiirkeiistii ikiirajasta ei sittenkiiiin piiesry
ja asia jtii tuuliajolle poliittisiin myrskyihin. Lopulta laki tuli sellaiseksi, etti
yksildllisen varhaiseliikkeen saattoi saada jo 55 vuoden iiistii ja muut vaihtoeh-
dot vasta 60 vuoden iiist6.
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Ikien eriytyminen teki tyhjtiksi sen jo mm. Ruotsissa hyviin kokemuksen pe-
rusteella saadun menettelytavan, ettii alle 65-vuotiaan henkilon pyrkiessii
aikaistetulle elikkeelle, ikiiin kuin tarjottimella olisi neljii vaihtoehtoa, varsi-
nainen tyttlqrvyttt myyseliike ja mainitut kolme joustavaa. Niiiden kiiyttiikel-
poisuudesta ja soveltuvuudesta pitiiisi jokaisen eliikkeenhakijan kanssa neuvo-
tella ja pyrkie kussakin tapauksessa sopivaan ratkaisuun. Tiime tarjousideakin
nyt tuhriintui.

Piiiitettyii ikdrajaa 55 vuotta sitten heti ryhdyttiin katumaan. Siihen on vaivoin
saatu korotusta ja my<is piiiisty siihen, ettii yksiltillisen varhaiseltlt<een ja osa-
aikaelfll&een rajat ovat samat, jolloin tarjotinidea saattaisi tulla kysymykseen.
Se vaatisi kuitenkin eliikkeitti vastaanottavan paikallispisteen hyviiii osaamis-
ta, mihin ei ole piiesry. Osa-aikaeliiLrJceen keyftd on mm. tiimiin takia jiiiinyt
viihiiiseksi.

Olen nyt vuosien jiilkeen keskustellut eriiivdn mielipiteen esittiijien kanssa ja
ihmetellyt, "miten siinti niin kiivikiiiin". Mahtoiko Somerton mytinnyryksistii
kieltiiytymisen strategianjoustamaton noudattaminen selittiiS tapahtuman. Ao.
ty6nantajajfiesttijen edustajat ovat nyt periisti piiin olleet valmiit mydnti-
mditur, ettii tapahtui arviointivirhe. Eiviit he kuitenkaan koko syytii halua itsel-
leen ottaa, vaan viittaavat siihen, ett[ min?i puheenjohtajana, neuvottelijana ja
sovittelun ynttiijane esiinnyin jokseenkin aggressiivisesti, eivitkii kyseiset
henkilot silloin vielii tunteneet kovin persoonallista kiiyttiiytymistapaani. Olen
ndyriisti myontiinyt virheeni ja olen iloinen, ettii nyttemmin normaalit ja jopa
erinomaiset ihmissuhteet ovat palanneet ja voimme keskustella menneisti ja
nykyisistii asioista ilman, ettii kukaan eniiii vihastuu.

Haluan viel6 kerran vahvasti painostaa sitii, ettii komitean tyd sittenkin suurilta
linjoiltaan oli menestys hyvin vaikeassa asiassa. Ammatin mukaan porrastu-
van eliikeiiin vaatimukset saatiin pois piiiviltii ja niihin liittyve kaaoksen uhka
tuli torjutuksi.

(f) Jutkisen sektorin eliikeiit ovat vielii oma lukunsa. Asiaa koskeva lausuma
saatiinperiaatemietinn6n sivulle 157. Siiniikatsottiin, ettei ole syitii, mikseivlt
yksityissektorille kaavaillut linjat soveltuisi julkiselle sektorillekin. Lopulli-
seen mietint66n asia ei kuitenkaan vielii kypsynyt. Asia piti jattiiii hautumaan.
Uskoin ja moni muukin uskoi siihen, ettii kun yksityinen sektori on ensin saatu
jiirkevtille kannalle, se lisdisi paineita myos julkisen sektorin puolella. Muiste-
len joskus kirjoittaneeni muistionkin siitii, etti asiasta pitiiii puhua ja puhua ja
selittiiti, mikii olisi jiirkev?iii. Vail*a jfiestdjen edustajat ja kenttiiviikikinjupit-
taisivat jatkuvasti vastaan, lienee psykologian laki sellainen, etld vflhitellen
asia kypsyy, jos asianomainen kuitenkin mielessiiin vaistoaa olevansa vtitriis-
sii. Toteutuksen hetki tulee joskus, esimerkiksi, jos joudutaan tydmarkkinoilla
tai koko kansantaloudessakin kriisitunnelmiin (ks. jelleen tarinaa vallankumo-
uksen enkelistii kohtaz.lzf). 1990-luvun laman mukana sellainen tulikin. Asia
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jarjestyt silloin ylltittiiviin v?ihin vastuksin, se oli - niin otaksun - hedelmiiii jo
parikymmentii wotta kestiineesti informaatiokampanj asta.

4. 6. Tyrieltikej iirj estelmdn sisiiiinaj o saatiin ptiiitdkseen

Kun joustava eliikkeelle siirlymisen sddnndsto tuli voimaan vuosina 1987 -
1988, voidaan tydeliikej?i{estelmiin rakentamisvaiheen katsoa piiiittyneen.
Lopputulos oli piiiiosin sen mukainen kuin jo liihes 30 vuotta aikaisemmin oli
visioitu, silloin vielii taivaanrannalle fts. 2.2c). Kyse oli hyvin suurista sosiaa-
lisista ja taloudellisistakin arvoista, eliilkeiden yhteenlaskettu vuosibudjetti
on 80 mrd mk ja rahastot 200 mrd mk. Voidaan pitiiii (oloissamme ehk6l6hes
poikkeuksellisena) saavutuksena, etti johdonmukaisesti piiiimiiiiriiiin johtanut
linja pystyttiin pitiimiiiin moniin suuntiin repineistii voimista huolimatta.
Lakisiiiiteistetty jiirjestelmiimme sitoo tehokkaasti ja kustannuksia siiiistien
yhteen ne kolme pilaria, jotka muualla on toteutettu irrallisina ja huonosti
koordinoituina (ks. l. 1c).

Sit6, ettii totean jiirjestelmiin valmistuneen, ei missiiiin tapauksessa saa tulkita
niin, ettii me suunnittelun ja rakentamisen toteuttajat luulisimme, etli nyt ra-
kennelmat ovat sellaisessa lopullisessa kunnossa, jota ei muuttaa saa. Tiissii
suhteessa on niihty ja kuultu kovin virheellisiii k[sityksiii. Jotkut niiyttiivlt luu-
levan, ett2i etujen laat:u ja taso olisi jotenkin mitoitettu joidenkin menneiden
parhaiden aikojen taloudellisen kasvun ikuisen jatkumisen varaan. Jos kasvu
poikkeaisikin uraltaan, se voisi johtaa - niin on viiitetty - koko tydeliikejiirjes-
telmiin rahoituspohjan romahtamiseen. Lietsotaan maailmanlopputunnelmia,
etlti koko systeemi on kuin pommi, joka viiistiimefiii riijiihtiiii, eikl luvattuja
eliikkeitii lopulta voidakaan maksaa. Tiillaisia vtiitteitii on tullut suoranaisena
organisoituna vytirynii. Niihin palaan seuraavissa luvuissa. Tiissti riittiiii todeta,
etl5 emme me toki olleet niin osaamattomia, ettemme olisi ymmiirtiineet maa-
ilman muuttuvan. On epiirehellistd, etf/i muutoksista peliistyneet ilkkuvat hii-
dissiiiin eliikejiirjestelmin rakentajille "maailma muuttuu, Eskoseni" -henges-
sti, kun nimenomaan eliikejfiestelmii ei ole laiminlytinyt varustaa jiirjestelmiiii
dynamiikalla ja miettiii varastoon keinoja, joilla selvitiiiin millaisista olosuh-
teista tahansa.
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5. Markkinavoimat hyokk[tiviit
5. 1 Aatteiden aaltoliike

KeNsanqvAuNEN sLTuRsIJoITTAJA Geoncr Sonos per,rAA Nvr vALLALLA oLEvAN
LArssEz-FATRE-KAprrALrsMrN vrEvAN r-riNsttrlaer HARHAAN. HAteN rarrlssrAAN
usKo MARKKINoIDEN sREHTyMATTOMrTTEEN oN DocMI slrNA utssA KoMMLINISMI

TAI EASISMIKIN.
(Kauppalehti, 3. piiiikirjoitus 1 7. 1. 1 997 kysymyksin "Llutta fi losofi aa?")

(a) Ileiluri. Edellii ( kohdissa 2.lb jac) totesin, etti suhtautuminen sosiaalitur-
vaan vielii 1930-luvulle saakka oli maassamme timantinkovasti kielteinen (ks.
1.2). Sittemmin sodanjiilkeisinii vuosina 1950- ja 1960-luwlla ilmapiiri koko-
naan muuttui, mikii osaltaan mahdollisti suurten sosiaalivakuutusuudistusten,
ml. niistii tiirkeimmiin tydeliikkeiden aikaansaamisen. Kuvan 5.1.1 asennehei-
luri oli sosiaaliliberaalisessa dtriasennossaan. Sittemmin asenneilmasto ko-
vettui, heiluri kiiiintyi vastakkaiseen asentoon, jossa marlkinavoimat pyrkiviit
dominoimaan; jo rakennettua hyvinvointivaltiota halutaan purkaa. Muun mu-
assa intellektuellien puheenvuoroja toisensuuntaisestakin ajattelusta jo on,
mikii viittaa siihen, ettii heiluri on jo liikahtanut Sdriasennostaan takaisin.

NAme suuret asenneilmaston muutokset on tarpeen noteerata menneiden ym-
miirtiimiseksi. Ne ovat myos tiimiin piiiviin debateissa (tavallisesti lausumatta
j iitettiiviii) todellisia taustaselittiij iti.

Professori Olavi Borg kuvailee tiitii aaltoliikkeenii (Helsingin Sanomat
5.3.1995). Presidentti Dwight Eisenhowerin aikana 1950-luvulla USA:ssa
alettiin puhua tydnantajan sosiaalisesta vastuusta. Euroopassa sitii kutsuttiin
muun muassa kansankapitalismiksi. Nimi liittlf Liinsi-Saksan talousministe-
riin Ludvig Erhardiin. Hiin kiivi siitd saarnaamassa Suomessakin, jossa se ai-
kanaan kokoomuksen ohjelmissa sai nimen dynaaminen konservatismi.
TEL:n syntymtikauden tiirkeitii vaikuttajia olivat mm. STK:n toimitusjohtaja
Piiiviii Hetemiiki ja kokoomuksen puheenjohtaja Juha Rihtniemi (2.14). Heilu-
ri keiintyi kuvion vaserrman puolen iidriasentoon ja jopa ylitti sen 1960-luvun
lopulla uusvasemmiston, New Left nimellii. Meillekin se levisi ja sai tiiiilH
omaperiiisiii kansallisia piirteitii stalinistisen nuorisoliikkeen muodossa.
Markkinatalouden eeri-ilrnididen arvostelu muuttui kumoushenkiseksi koko
liinsimaisen yhteiskunnan ja myos hyvinvointivaltion vastaisuudeksi.

Uutena aaltona, siis heilurin siirtyessii jiilleen vastakkaiseen iiiiriasentoon, al-
koi esiintyti populistista oikeistolaisuutta. Ronald Reagan aloitti Kaliforniassa
keskiluokan verokapinan. Aatetta ryhtyi 1970-luwlla erityisesti toteuttamaan
Reaganin hengenheimolainen Margaret Thatcher Isossa-Britanniassa. Borgin
mukaan oppi-isiii olivat GordonTirloch sekii James Buchanan ja Milton Fried-
man monetaristeineen. Suunta kiivi privatisointiin eli yksityistiimiseen ja val-
tion hallinnon normien purkamiseen esim. lupahallinnossa ja kilpailun vapaut-
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tamisessa. Rautatiet, posti ja tie- ja vesilaitokset liikelaitostettiin. Lakisiiiitei-
seen sosiaaliturvaan "yksil0n vapauden kahlitsijana ja holhoajana" alettiin
suhtautua kielteisesti ja ryhdyttiin hyvinvointivaltion purkamiseen. Borg ktiyt-
tiiii nimeii libertarianismi. Websterin sanakirjan mukaan "libertarian is a per-
son who advocates liberty and maintains the doctrine of free will." Omassa
sanavarastossani pitiiisin osittain samaa tarkoittavina, tosin erivivahteisina ter-
meinti: reaganismi, thatcherismi, republikaanisuus, uusoikeisto ja Attesstupa
(ks. luku 5.4).

Keynesin perintdnd tulleet akfiivinen suhdannepolitiikka, pohjoismainen tulo-
politiikka ja sosiaaliturva ovat joutuneet ideologisen puhurin vastatuuleen.
Ajatukset valtion alijiitimien kuriin saamisesta, sosiaalietuuksien leikkaustar-
peista ja hajautetummasta tulopolitiikasta ovat yleismaailmallisia ja laajalle
levinneitii, liihes vaihtoehdottomia.

Sosiaaliliberalismi
- Sosiaali-eettinen aj attelutapa
- Hyvinvointivaltio
- Yhteisvastuu
- Asevelihenki
-Kristinusko, vuorisaarna

Kuvio 5.1.1. Asenteiden heiluri, aatteiden aaltoliike

Libertarianismi
- Puhdas markkina-ajattel
- Uusliberalismi
- Reaganismi
- Thatcherismi
- Republikaanisuus(iiiirisiivet)
- Uusoikeisto
- (Attesstupa, ks. kuvio 5.4.1)
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(b) Stakeholder-talous ja shareholder-talous ovat kesitteite, jotka niin i-
kiiiin kuvaavat maailmankatsomuksellista vastakohtaisuutta.

Stakeholder-talous (osallistujien talous) ottaa huomioon yrityksen kaikki si-
dosryhm6t: asiakkaat, tyontekijiit, paikallisen yhteison ja koko yhteiskunnan-
kin. Sidosryhmiit piiiistetiitin mukaan pddtoksentekoon perustamalla esimer-
kiksi neuvoa-antavia hallintoelimiii. Niiden pitiiti piitistii osallisiksi myos yri-
tyksen menestyksestii ja vauraudesta. Pelkk[?in tuottoon ja rahastukseen kes-
kittyneiden omistajien tilalle halutaan yritykseen sitoutuneita omistajia ja ra-
hoittajia, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen pitkiijtinteisestii kehitlimisesti.

Shareholder-taloudessa (omistajien taloudessa) yrityksen omistajat ovat kiin-
nostuneet liihinnii tuotosta ja rahastuksesta, k[ytiinnossii osittain jopa yrityksen
pitkiijiinteisen kehittdmisen kustannuksella. Nurkanvaltaukset ja yritysten
kaappaukset ovat tyypillisiii shareholder-yhteiskunnassa. Jos yrityksen tulos ei
tyydytii, omistaja ottaa ohjat omiin kiisiinsii. Kun yritys on pantu niin sanotusti

"kuntoon", se voidaan myydii sievoisin voitoin. Britit pelkiiiivlt kruunun jalo-
kiviens[ siirtyviin ulkomaille, Roverin autotehdas mainitaan esimerkkinii.

Shareholder-ideologia on tehnyt tuloaan myos Suomeen. Levitettiiin myytti6,
ettii omistajien pitiiisi etujensa valvomiseksi aktiivisesti osallistua yritysten
johtoon. Niiin on keynyt meillii vakuutusalallakin. Talousellmiin nokka-
miehet, kiiytiinnossi usein velalliset, ovat miehiffiineet suurten yhtioryhmien
Sammon ja Eliike-Varman hallitukset ja taistelu Pohjola-ryhmiistii on tiitl
sanellessani kiiynnissii. Aikaisemmin sen sijaan hallitusten jdsenet tai ainakin
piiiiosa heist[ oli vakuutusammatin (pitkiin linjan) osaajia, jotka tiesiviit mistii
piiltriksi[ tekiviit. Sidosryhmiit seurasivat asioita hallintoneuvostoissa, joilla
tulisi muutoinkin olla tdrkeii tehtiivii informaation kaksisuuntaisena viilittiijii-
nti.

Arvattavasti ulkopuolisten tunkeutumista vakuutusyhtitiiden avainpaikoille
alan perinteille vierain intressein on houkutellut vallan saaminen yhtididen
suuriin rahastoihin. Vakuutusyhtioiden ensisijainen yhteiskunnallinen tehteve
on vaarassa muuttua vakuutusturvan antamisesta piiiiomien keridmiseksi ja
ohjaamiseksi.

Tiimii kehitys on mielestiini vakuutusalalle onneton. Ulkopuolisten vallan li-
siiiintyminen todenniikoisesti siirtiffi toiminnan painopistettii lyhyen tihtiiyksen
tuloksen tekemiseen ja finanssiasioihin. Silloin vakuutuksen varsinaisen teh-
tdvtin hoitaminen ja kehittiiminen jtiii viihemmiille huomiolle. Kuitenkin olisi
tutkittava ja analysoitava riittiiviisti, mitii riskejii yhteiskunnassa esiintyy, mit-
kii niistti ovat vakuutuskelpoisia ja miten vakuutus- ja erityisesti korvaus-
palvelu toimivat.

Lakisiiiiteisiin vakuutuksiin shareholder-ideologia ei sovi ensinkliin, varsin-
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kaan ei tydeHkevakuutukseen. Tydeltikeyhtiri, osakeyhtirimuotoinenkin, on
ensisij aisesti sosiaaliturvalaito s, ei mikiiiin yhtio yhtididen j oukossa.

Kehityksen huonoon suuntaan on mahdollistanut vakuutusyhtidlakiin vuonna
1953 tullut sdiinnds, joka sallii keskiniiisen yhtion muuttamisen osakeyhtiriksi
kovin vtiljin ehdoin. Emme me silloin osanneet kuvitella markkinavoimien yh-
teiskuntaa. Jos olisimme osanneet, tiillaista sdinndstii ei olisi tehty.

(c) Keskustelua. Asenneheiluri on niiind aikoina kuvion oikeanpuoleisessa
iiiriasennossa, ehkd jo alkanut siitii hiukan kiertyii takaisinkin? Kuvioon 5.1.2
olen kertinnyt esimerkkej?i keskustelusta, sen tasosta ja tyylistii. Tulevaisuuden
ns. eldkepommin uhka (os sellaista olikaan) on jo purettu kolmessa aallossa
fts. 6.2f).Vaikka yritysten TEl-maksujen pitkiin tdhtiiyksen huipputaso on
puolitettu j a painettu niiin kansainviilistii tasoa matalammaksi, libertaristinen
informaatiovy6ry jatkuu iktiiin kuin ei mitiiiin olisi tehty. Eliikekustannuksia
arvostellaan olennaisesti vii[riin tietoihin nojaten, sikiili kuin perusteluja edes
esitetiiiin.

Samasta tuutistakloonatun ekonomistipapiston hyviiksyminen kaikkien alojen
asiantuntijoiksi pelottaa. He kyntiiviit hiirillii ja puhuvat niistii. Ei kirvesmies-
kiitin ilmoittaudu sairaalan kirurgisen osaston yliliitikiiriksi siksi, ettii hiin on
taitava teriiviilineiden kiiyttiijii omalla alallaan.

Populismilla itsetiiin kauppaava joukkotiedotus ja vaalijiirjestelmiimme sorta-
vat asiantuntevaa maltillisuutta j a suosivat puolue-ehdokkaiden iiiiri-ihmisiii.
Vaaleissa lasketaan vain kannatusiiiinet, mutta vastustavat iidnet eiv?it ptiiise
esiin.

Atirimmilleen viedyn markkina-ajattelun seurauksia voi niihdii ikiiiin kuin
laboratoriotuloksina Yhdysvalloissa. Kymmeniii miljoonia ihmisiii eliiii slum-
meissa, joissa tyott<imyys ja kurjuus ovat sanoin kuvaamattomia. Valtiovalta
on menettiinyt mahdollisuuden suojella kansalaisten turvallisuutta slummeissa
ja niiden liihist<illii. Tilalle on syntynyt aseistettuja jengejii, jotka suojelevat
jiiseniiiiin ja taistelevat keskeniiiin. Niin sanotut kunnon kansalaiset joutuvat
suojaamaan kotejaan linnoittamalla alueensaja pallkaamalla vartijoita. Tilan-
teeseen on varmaankin monia syitii, sosiaaliturvan heikkous on yksi niistii.

Thatcherismin seurauksena Lontoon kaduille ja maanalaisten aukoille ilmes-
tyy iltaisin asunnottomia, jotka keiiriytyvat makuupussehin tai pahvilaatikoi-
hin.

Meillii tuskin kukaan julkisesti ilmoittautuu hyvinvointivaltion alasrepijdksi,
mutta monenlaisissajo saavutettujen etujen leikkauksissa ja yhti uusien leikka-
usten vaatimisessa tiimti pyrkimys nnkyy ltipi, vaiklcakin perusteluna julki-
lausutaan esimerkiksi todellinen tai kuviteltu tai liioteltu tarve taas uudelleen
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stiiistiiii kustannuksissa (ty<inantajan ty6eltikemaksurasituksen hurppu on puo-
litettu, kuten jiiljemplnd esitiin, mutta tdml siwutetaan jopa ns. tutkimuksis-
sa).

Hyvinvointivaltion purkamiseen liittyvistii niiktikohdista arkkipiispa JohnWk-
strtim esitti puheenvuoron Kanavassa 411996. Hiin mainitsee, etfi luterilainen
etiikka ei ltihde liikkeelle yksilostii ja yksildn moraalisesta Jalostamisesta'
vaan liihimmlisestii, liihimm[isen tarpeesta ja hiidiistii. Loppuptiiitelmiissiitin
Vikstrdm viittaa siihen, ettii uhka sisdistii yhteenkuuluvuutta vastaan ttrlee nii-
den taholta, jotka suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle ja jotka yhii enemmdn
menettivtt luottamustaan valtiota ja sen instituutioita kohtaan. Taloudellisen
tasapainon vartiointi sosiaalisen tasapainon kustannuksella saattaa siis osoit-
tautua hyvin kalliiksi hanlkeeksi.

Pentti Sadeniemi Helsingin Sanomien kolumnissa 26.11.1996 analysoi ii?iri-
pisteiden, puhtaan markkina-ajattelu ja toisaalta puhtaan sosiaali-eettisen aj{-
ielun niikokohtia erityisesti minimipalkkakysymyksessi, mutia samat ajatuk-
set osittain piiteviit yleisemminkin.

Pghdas markkina-ajattelu ei tarvitse mitiiiin siiiidettyti viihimmtiispalkkaa.
Kaksi vapaatatoimijaa, tytinantaja ja tytintekijii tapaavatmarkkinoilla. He so-
pivat vapaasti ty6honoton ehdot. Kiiytiinndn minimipalk&a on se, minkii ala-
puolella ty6paikkojen kysyntiiii ei en66 ole.

Sosiaali-eettinen ajattelu sen sijaan kiiskee mtiiirittelemiiiin korvauksen, jota
halvemmalla kenenkiiiin ei endd sovi kiiyttiiti hyddykseen toisen ihmisen tiiy-
sipiiiviiistii tyt tii. Viihimmiiispalkka on silloin suunnilleen sama kuin alin yh-
teiskunnassa hyviiksytty toimeentulotaso.

Ktiytiinntissd asia on tietysti mutkikkaampi. Vapaa sopiminen voi olla nien-
naiitii viihiin kuin rotevan siillin ja hinteliin perhepojan neuvottelu pimeiillii
kadulla: kummalla on kaikki rahat kun erotaan? Mitii korkeampi tytittdmyys ja
mitii heikompi turvaverkko, sit[ vlhemmin tasavikisii osapuolet ovat juuri
alimmilla palkkauksen tasolla.

Analogisesti tiille filosofialle ennen TEL:ia yksityisen sektorin tydvoimasta
neljiiviidettd osaa oli jiiiinyt vakuuttamatta (ks. taulukko 1.7.1).
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5.2. Siiiistoliekille

(a) Irreversibiliteetti rikotaan. Sosiaaliturvalla yleensiikin ja mytis ty6eliik-
keillii oli kauan se maine, ettii niiden kehitysprosessi on irreversibeli, vain yh-
teen suuntaan etenevii, etuja listiiivii tai ainakin jo saavutetuista kiinni pitiivti.
Aikaisemmin luvattujen etuuksien poistaminen ei siis tiimiin doktriinin mu-
kaan kiiytiinnrissd olisi mahdollista. Meitii suunnittelijoita ja toteuttajia on
Uimiin mukaisesti leimattu ihmisiksi, joiden mielestii "miktiiin ei muuttua saa".

Tiime leimaaminen on, jos tosiasioihin nojataan, karkeasti viiird (a loukkaa-
vakin). Jo vuonna 1976 julkaisin Sosiaalisessa Aikakauskirjassa artikkelin
"Eliikepolitiikka siiiisttiliekille". Artil*elin henki oli, ettii on jatkuvasti tark-
kailtava paitsi eliikejiirjestelmien puutteita ja etujen korjaustarpeita myris sitii,
onko muuttuneiden olosuhteiden ja saadun kokemuksen perusteella aihetta ja
mahdollisuuksia ehkii tarpeettomaksi kiiyneiden etujen supistuksiin tai poista-
miseen.

Huomattakoon, etld tiimti artikkeli ilmestyi jo ennen kuin STK alkoi kohdassa
5.3 kuvaamani kampanjansa!

(b) Siiiisttikohteita, jotka oli juuri toteutettu tai saattoivat kuulua toiminta-
listalle, yksiltiin artikkelissa mm. seuraavasti :

- Perhe-eldkkeet olisi ehdollistettava, niin sittemmin tapahtuikin
(kohta c seuraavassa).

- Eliikkeiden erityiset verovapaudet olisi poistettava, sekin toteutettiin
piiiiosin jo I 980-luvun alussa (4.4d).

- I(El-pohjaosa olisi tehtivd eliikeviihenteiseksi, sekin mydhemin
toteutettiin.

- Eliikkeelle siirtymistii olisi mydhennettiivii sitten, kun tytittdmyys
alkaa vaihtua tydvoimapulaksi. Tiime on vielt tulevaisuutta, tiirkeiii
sellaista ks. 5.5). Lama ja j[ttity6tttimyys siirsivit toteutusta.

- Julkisen sektorin eliike-etujen mukauttamisesta yksityisen sektorin
tavoitteiden tasolle mainittiin; asian toteutus siirtyi vuoteen 1994,
mutta asiasta puhuminen jo wosilgrmmenii aikaisemmin todenn6-
k6isesti oli tarpeen muutoksia vastustavien paineiden asteittaiseksi
vaimentamiseksi.

- Julkisen sektorin ammatillisten eliikeikisysteemien leviiiminen on
torjuttava j a konstruoitava asiallisesti j a taloudellisesti
hyvtiksyttiivimpi ratkaisu (idean toteutuminen siirtyi, mutta pari
vuosikymmenti jatkunut informointiaktiviteetti valmisteli lopullista
ratkaisua, ks.4.5).

- Sovittujen reformien, ennen kaikkea tasokorotuks en (4.2e), voimaan-
saattamisen aikataulua venytettiin pitkiiksi (tiime ofi ptiiitetty jo
aikaisemmin, mutta sen eldkkeitd alentava vaikutus jatkui).
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Eliikkeen perusteena olevan palkan miitirittelyii tuli korjata
keinottelumahdollisuuksien viihentiimiseksi (kohta d edempiinii).

Lista oli mittava eikii jiiiinyt turhaksi hyllytavaraksi.

(c) Perhe-eliikkeitii koskevat siiinndkset eri ty6eliikelaeissa olivat periiisin
julkisen sektorin leski- ja orpokassoista, vanhimmat jo 1800-luvun alkupuo-
lelta. Silloin miltei yksinomainen perhemuoto oli sellainen, jossa isii oli ansio-
tydssti ja eiti hoiti kodin. Jos kuolema kohtasi isiii, leski ja orvot yleensd jou-
tuivat hyvin vaikeaan asemaan. Perhe-eliikevakuutus oli jiirjestetty heidiin
turvakseen. Leskelle ja orvoille (a aikaisemmin vieliipii iiistii riippumattanai-
mattomille tyttiirillekin) maksettiin elikettii. Perhe-elikkeet, aikaisemmalta
nimeltii leski- ja orpoeltikkeet, olivat silloisessa yhteiskunnassa hyvin tarpeel-
liset.

Olosuhteet muuttuivat, kun sodan jtilkeisinti vuosina naisten tydssii kiiynti
yleistyi. Jos kumpikin puoliso on sijoittunut tyoeliimiiiin, eloon jiiinyt puoliso
voi saada toimeentulonsa entistii tyotiiiin jatkamalla, eldkkeen tarvetta ei tiil-
Itiin endfl ole ainakaan entisessti miiiirin muuta kuin orpojen turvaksi. Lesken-
eliikkeen alkuper[iseltii perustelulta putosi te[6in osittain pohja, ts. lesken-
eliikkeen maksaminen sotii vahingonkorvausperiaatetta (ks. 2.4h) vastaan,
jonka mukaan vakuutuskorvauksen, eliikkeenkin, tulee korvata jotain talou-
dellista tappiota, esimerkiksi tulojen menetystii. Tiistii niikdkulmasta lesken-
eliil&een maksaminen hyvin ansaitsevalle leskelle on vailla perustetta, tarpee-
ton kustannuserii tydeliikejfiestelmiille. Sen sijaan perheissii, joissa puolisot
jakavat tytit siten, etti toinen kiiy ansiotydssii ja toinen hoitaa kodin, entisen
kaltaisen perhe-eliikkeen tarve on yhi muuttumattomasti olemassa.

Asia otettiinkin 'sryniin'komiteassa, jota veti sosiaali- ja terveysministeri6n
vakuutusosaston silloinen piitillikkd Altti Aurela. Tyd ei ollut helppo, koska
kyseessii oli eriiiltii osin 'saavutettujen etujen'viihentiiminen. Leskeneliike tuli
sikiili ehdolliseksi, ettii se rirppuu lesken omista tuloista ja eliikkeistii. Kaksin-
kertaista tai muutoin 'turhaa' turvaa ei eniiii ylliipidetti.

Sukupuolten tasa-arvosta huolehtivat tahot olivat jo pitkiiiin kritisoineet siti,
eff5 klassinen leskeneliike riippui sukupuolesta, nainen oli siihen oikeutettu
miehensd jiilkeen mutta ei mies vaimonsa kuoltua. Kun leskeneliike nyt tuli
juuri mainitulla tavalla ehdolliseksi, en6d ei ollut estettd tehdii myos mies-
lesket elflLr&eeseen oikeutetuiksi.

Perhe-elikkeiden muutokset tulivat voimaan vuonna 1990. Niiden mukaisesti
mafudytyvii TEL:n perhe-eliikemenon arvioitiin alenevan aikaisempaan ver-
rattuna noin 2 prosentilla, vuoden 2000 kohdalle laskettuna. Myohemmin ale-
nema vielti suurenee.

(d) Eliikkeen perusteena olevan palkan miitirittelyn muutos mainittakoon
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viel[ yhtenii esimerkkinii stidst6toimenpiteisti. Aikaisemmin se laskettiin otta-
malla huomioon ansioiltaan kaksi parasta neljtistii viimeisesti vuodesta. Oli
osoittautunut, ettii tiimii siiiintd antoi mahdollisuuden keinottelun luonteiseen
manipulointiin. Kasaamalla ylity6- tai muita tuloja viimeiselle vuodelle (oka
sai olla vajaakin), palkkaperustetta voitiin hissata yl6spiiin tavalla,jota lain-
siiiitiijti ei ollut tarkoittanut. Sii[ntoii muutettiin niin, etti perusteeksi otettiin
ansioiltaan keskimmiiiset neljiistii viimeisestfl vuodesta. Aurela muistelee, ettii
menojen arvioitiin alenevan jopa 5 prosentin verran siitfl, mihin keinottelun
yleistyessii olisi ptiiidytty. Siiiistdtoimena tiimii viihiille huomiolle jiiiinyt muu-
tos oli siten samaa luokkaa kuin indeksileikkaus ja perhe-eliikkeen saneeraus.
Terveen eliikepolitiikan kannalta se oli tiirkeiimpikin, koska keinottelu vei
moniin pahoihin sivuilmioihin.

Juuri mainittua neljtin vuoden siiiintriii muutettiin uudelleen vuoden 1996 alus-
ta levittien laskentaperiodi kymmeneksi vuodeksi (ks. 5.5b).

5.3. Tyonantajat alkavat hyokJceifn

(a) Vuosi 1978. Edellii kohdassa 4.3c kerroin, kuinka STK oli piiiittiinyt uu-
desta toimintastrategiasta: "Lopetetaan periiytyminen ja aloitetaan vaatimi-
nen". Kai siinii sovellettiin vanhaa viisautta: "Hy6kkiys on paras puolustus".

STK:n sosiaalivaliokunnassa laadittiin ohjelmaa, jonka toi julkisuuteen valio-
kunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Mauri Melamies. Julkisuutta tuki mm.
STK:n toimitusjohtajan Pentti Somerton Aamulehteen 12.2. 1978 antama lau-
sunto, jonka mukaan my6s eliiketurva saatka joutua viikisinkin "tarkastelun
alaiseksi". Teollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja Timo Laatunen katsoi
Teollisuuslehdessii tammi-helmikuussa 1978 , ettii on vaikeaa olla puuttumatta
lakistitteisiinjiirjestelmiin. Siis hydkeftiin voimalirkaasti niitii samoja ellkejiir-
jestelmiii vastaan, jotka oli toteutettu ty6nantaja- ja tytintekij[puolten yhteises-
ti sopimina.

Kun pidin itseiini eltikesuunnittelusta ja myos sen pitkin tulevaisuuden kestii-
vyydesti vastuullisena, tulkitsin nuo STK:n heitot suoraan vasten kasvojani
paiskatuksi taisteluhansikkaaksi (ollei likariitiksi). Asia ei voinut jiiiidii vas-
taamatta. Tutustuminen viiitteisiin ja niiden virheellisiin tai kokonaan puuttu-
viin perusteluihin osoitti ne heikolla ammattitaidoilla tehdyiksi. Tilastoilla va-
lehtelemisen trikkejiikin oli kiiytetty. Vastaaminen oli helppoa, minun tempe-
ramentillani suorastaan riemasfuttavaa.

Jotta vastauksen perustelut ja tausta saataisiin niin jiireiksi, effii eliikejiirjes-
telmien suunnittelun holtittomuutta koskevat viiitteet kerralla lydtiiisiin maan
tasalle ja vielii maan allekin, muodostimme ty<iryhmtin, joka ryhtf analysoi-
maan tilannetta. Tirlokset julkistettiin tiivistettyini Sosiaalisen aikakauskirjan
numerossa 411979. Niissii tultiin silloin kiiytettiivissi olleen parhaan tiedon

t34



mukaan siihen tulokseen, etteiviit eliikekustannukset ole kasvaneet htilyttiiviis-
ti verrattuna esim. vastaaviin tiirkeimpien ulkomaisten kilpailijamaiden jdrjes-
telmiin. Sama koski myris tulevaisuuden ennusteita. Silti artikkelissani totesin,
ettii on liipikohtaisesti selvitetttivii, voitaisiinko jti{estelmeste ldytee sellaisia
s66st6j ii, j otka sen perimmiiisie tavoitteita vaurioittamatta karsivat tarpeetto-
maksi osoittautuneita rdnsyjii. Artikkelissa my<is pohdittiin selviytymiskeino-
ja, jos Suomi joutuisi pitktiksi ajaksi matalan, jopa negatiivisen kasvun kau-
teen. Todettiin, ettii pitkiin laman ehkii kohdatessa, yhteiskunnan kaikkia toi-
mintoja joudutaan uudelleen jtirjestelemiitin. Tietysti eliikeliiistenkin voidaan
kohtuudella edellyttiiii osallistuvan talkoisiin, mutta ei niin, ettii heistii yksin tai
ensisij aisesti tehtiiisiin maksumiehiI.

@) Vuosi 1984. Julkinen debatti rauhoittui, mutta alkoi uudelleen, kun STK
vuonna 1984 julkaisi kirjasen "SosiaalipolitiikJ<a muuttuvissa olosuhteissa".
Sosiaali- ja terveysministerio pyysi Sosiaaliseen aikauski{ aan ll85 mm. mi-
nulta vielii kerran kommentteja STK:n viiitteiden johdosta.

Suhtauduin agressiivisen vihaisesti mm. siihen standardihokemaan, ettii eliike-
jfiestelmien suunnittelussa olisi muka rakennettu ikuisesti jatkuvan korkean
taloudellisen kasvun varaan. Toistin jo usein aikaisemmin lausutun toteamuk-
sen, etti jiirjestelmd joustaa kaikissa tilanteissa. Totesin tiimiin ja monen muun
v?iitteen johdosta meidiin keskustelukulttuurimme laadun. Itse kukin vain tois-
taa viiitteittiiin. Toisin ajattelevien argumentointiin ei vastata, ei ainakaan asial-
lisesti. Sivistyneissii yhteiskunnissa perdttomien puhuja vedetiiiin vastaamaan
sanoistaan. Hdn kadottaa uskottavuutensa ja menettid edellytyksensd esiintyd
asiantuntijan roolissa, politiikassa hiintii voi uhata uran piiiittyminen. Meill[
sellaista ei juuri tapahdu.

Esimerkki tilastoilla hiimiiiimisestii oli toteamus, ettd sosiaalimenot prosenttei-
na BKT:sta olivat alle 10 o/o:a wonna 1960 , mutta nyt (198a) ne olivat jo 23
oh:a.Tdtd'pidettiin todisteena sosiaalisuunnittelun taloudellisista faktoista piit-
taamattomuudesta. Jiitettiin mainitsematta, ettd koska meillii oli jouduttu liih-
temtitin muita vastaavia maita alemmalta tasolta, miltei nollatasolta, totta kai
prosentuaqlinen kasvu on korkea, kunnes saavutetaan tavoitetaso.

Kilpailukyvyn tiirkeydestii puhuessaan ki{anen vihjailee liipi linjan, ett.Ji me
suunnittelijat olisimme muka suhtautuneet siihen viilinpitiimiittdmiisti. To-
dellisuudessa jo komiteavaiheessa asettiin vaatimukseksi, ettd suomalaista
ty<inantajaa ei saa kuormittaa enemmtin kuin ulkomaisia kilpailijoita. Jos tilas-
tot tehdiiiin oikein, tdssii oli siihen saakl<a ja sen jilkeenkin pysytty hyvin. Jtir-
jestelmii on siniinslijoustavaja sisiltiiii s?iiit6nappuloita, joilla se voidaan pitiiii
hallinnassa.

Tiihiin lisiitttikd6n, ettd niin pyst5rttiin tekemtidn 1990-luvun alun hirvittiivtin
lamankin kohdatessa, misti puhutaan seuraavan otsikon alla.
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5.4. Lana

(a) Syitii ja sffiiimii. Suomea kohtasi 1990-luvun alkuwosina ennen ne-
kemdttdmdt mitat saanut ja jettitydtt<imyyteen johtanut lama, joka suurten
tilapiiishiiirididen listiksi jiitti pysyviii jdlkiii yhteiskuntaan ja my6s sosiaalitur-
vaan, eliikejiirjestelmiinkin. Laman aiheutti monien, samoina aikoina lauen-
neiden syiden surlma. Ulkoisia syiti olivat yleismaailmallinen taantuma, joka
alensi jyrkiisti vientituotteiden hintoja ja idiinkaupan romahtaminen. Sisiiisiii
syitii olivat eliikepolitiikankin oppimestareina esiintyneiden finanssi- j a raha-
politiikan linjanvettijien viivyttely viiiiristyneiden valuuttakurssien korjaami-
iessa sekd yhteistyiilqrvyttomyydestd johtunut rahamarkkinoiden epiionnistu-
nut vapauttaminen, joka johti massiiviseen spekulatiiviseen luottoekspansioon
ja sitten omaisuuden arvoja alas vetineeseen kuplan puhkeamiseen. Joiltakin
tahoilta syylliseksi yritettiin selitttiii my6s muka kauaksi kansantalouden kes-
tokyvystii riistiiytynyt sosiaalipolitiikka.

Esimerkiksi vuorineuvos Casimir Ehrnroothin kirj oituksessa Suomen Kuva-
lehdessii l1/18.3. 1994 niihdiiiin otsikkoa mydten sosiaalipolitiikka jokseenkin
piiiisyyllisenii lamaonnettomuuteen. V?iite perustui kaikesta p6[tellen tilasto-
jen viiiirinymmiirtiimiseen. Vaikka eliikkeiden kehittely oli meillii suoritettu
poikkeuksellisen maltillisesti ja yritysten sekii kansantalouden kantokyky tar-
koin huomioon ottaen (ks. 2.13), tilastoluvuissa kuitenkin tapahtui iikkinousu
1990-luvun alussa. Siihen kai C.E. vditteensii perustaakin. Tiissii piiiittelyssti
hiineltti kuitenkin syy ja seuraus olivat piiiisseet vaihtumaan. Eliikemenojen
nousun aiheutti lama eikii ptiinvastoin. Massoittain tyottomiti (liihes 100 000)
pelastautui el?ikkeelle. Tapahtui kylekin virhe - se mydnnettik6dn - kun heitii
ei kirjattu tyottomyystilastoon eikti heistii aiheutunutta suurta kustannusten
lisiiii (noin viisi prosenttiyksikkoii palkoista) laskutettu ty6ttdmyysvakuutuk-
sesta, vaan sekin jiitettiin rasittamaan tilastoissa eliikekustannuksia ja mm. an-
tamaan aihetta ignoranteille viiitteille eliikejiirjestelmien holtittomasta suun-
nittelusta. C.E. myds vaikeni tiiysin jo tehdyistii suurista eliikkeiden leikkauk-
sista (ks. luku 5.5) ja siteerasi vanhentuneita lukuja, joista leikkausten vaiku-
tus puuttui.

Asioita voidaan niihdii toisinkin. Siitii olkoon esimerlkinii professori Matti
Jantusen mielipide Talouseliimiissd:
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Miten htivitimme 140 miljardia ?
Suosulaiset pankit tainasivat ul-
komailta SGluvun loppupuolella
noh 100 miliardilla uurkalla va-
luuttoia, irtka kanavoitiin piii-
asiassa kotiruisih investointei-
hin- Usiksi suomlais€t fritykset
lalusivat suoraan ulkomailta ul-
komaisiin investointeihin noin rl0

^iliildiaKun Suomi romahti nkenhmi-
sen buunista laruan, |a poly oli
laskeutunut, coithutui, etti tyh-

iissa kiinteist<iis-*i seisoo piiomaa
50-60 miliardia markkaa'.

Suomalaiset pankit toimivat
vuosina 1987-1991 Suomessa ja
ulkourailla ikaiinkuin luottoriske
ii ei olisi oleuussa.

Kaiken kaikkiaan hullujen vuo-
sien 140 miliudin hvestointien
ii+ttomfys paljastuu ykinker-
taisimmin siiti tosiasiasta, ettii ne
eivit tehneetSuomea riklommak-
si vaan k6yhemmiksi.

Ilmiot voi selittiii vain silli, etti
pankkeja ia yrityksia ovat liian
usein iohtaneet ammaftitaidotto-
mat, tehtiviinsi alimittaiset rRie-
het - harvemin naiset - pile ase-
ma, valta ia edut merkitsevit
enemmdn kuin !yky, vastuu F
velvollisuudet.

Kansanten'eyslaitoksen
tu&imusprof essori Matti

]antunen Talouselimi-
lehdessi no 121313.1994.
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Kuva: Joma Nousiainen

Bilioonan
maflan vaic Bilj oonan markan aj atusharha

Kuvio 5.4.1. Hyvinvointivaltion purkajien ja puolustaj.ien visiot.
viikinkien kerrotaan tuupanneen vanhul$et rotkoon, Attestupaan.
halp aa s os iaalip olitiikkaa.

Muinaisten
Se oli tosi
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N[ytteen[ kiiydyn debatin tyylistti kuvion 5.4.1 vasemmassa lohkossa on piir-
ros nuorison niskoilla lohoiiviistii vanhuksesta. Suomen Kuvalehti oli sen liit-
tiinyt mainitsemaani C. Ehrnroothin kirjoitukseen. Oikeanpuoleisella piirrok-
sella varustin vastineeni. Biljoona markkaa viittaa joihinkin rahoitusperiaattei-
ta ymmiirtiim[ttomiin laskelmiin, joissa jakojii{estelm?iiin oli laskettu fiktiivi-
nen teysin rahastoitu eltikevastuu ja viiitetty site eHkejerjestelmien "vajauk-
seksi" (ks. 2.9b).



O) Pankkitoimintaa 1990-luvun lama romutti niin raskaasti, ett6 pankit pe-
lastuivat vain valtion massiivisen vtiliintulon avulla. Tappiot lieneviit olleet
100 miljardin luokkaa, kuten professori Janhunen edellii arvioi. Siitii liihes
puolet niiyttiiii jiiiiviin valtion, siis viime kiidessii veronmaksajien kustannet-
taviksi. Joku asiantuntija hiljattain arvioi, ettti meillii voisi olla 15 prosenttia
halvempi valtion vero, jollei tiitii onnettomuutta olisi tapahtunut.

Ehkti ei ole kuitenkaan riitttivdsti ihmetelty sitii, miten vakuutusyhtiotpelastui-
vat vastaavalta kohtalolta (paria patologista poikkeusta lukuunottamatta).
Tiime koskee erityisesti myos tyriellkevakuutusyhtioitii, joiden liike on enem-
mdn kuin puolet vakuutustoiminnan koko volyymista. Alan ja varsinkin
vahinkovakuutuksen pelastuminen perustui olennaisesti ns. tasoitusvastuujiir-
jestelmiiiin, joka pakottavasri velvoittaa yhtiot suhdanteiden huippuvuosina
tallettamaan satunnaisvoittonsa, jotta niillii voitaisiin peittiiii laskukauden ai-
heuttamat tappiot. Toinen pelastava tekijn on ollut varojen sijoituksen turvaa-
wuden stidtely.

Vaikka enemmilti vararikoilta pelastuttiin, tasoitusvastuita ja toimintapiiii-
omia jouduttiin purkamaan laman aikana. Onneksi ne oli mitoitettu riittiiviksi.

5.5. Etuuksia leikataan

(a) Eliikemenot kohosivat laman tultua osittain lukuisina tyott<imyyseliik-
keinii ja osittain siksi, ettii suuri miiiire ikeiintlmeitii henkiloitii haki tyttky-
vytttimyysel?ikettii tahi yksilollistii varhaiselikettii. Kun yrityksissii tydvoimaa
j ouduttiin supistamaan, pyrittiin ikiiiintyneitd'pelastamaan' el[kkeelle, j otta
nuorempien irtisanomisia voitaisiin viihentiid ja parhaassa tapauksessa rekry-
toida tydttomiii vapautuville vakansseille. Voidaan arvioida, ettii tyottdmyyden
vuoksi 55 - 65-vuotiaita siirtyi ty6eliikkeelle ltihes 100 000 henkikiti ja siis
tilastoi ssa li siiiimiiiin e liikekuormaa. Samanaikaise sti eliikevakuutusmaksuj en
perusteena olevat palkkasummat kasvoivat odotettua hitaammin, monissa yri-
tyksissii suorastaan viihenivdt. Yhteensti laman vaikutus eltikemenoprosenttiin
saattoi olla noin 5 prosenffiyksikkoii. Eliikkeiden aikaistuminen oli niin yleis-
t6, ettii vain noin l0 oh:a TEl-tyontekijoistii jatkoi tytitii normaaliin 65 woden
ikiiiin. Keskimtiiiriinen eliikkeelle siirtymisen ikti oli noin 58 vuotta.

Toistan, ettti jii{estelmien ja koko kansantalouden kirjanpidon sekti rehellisen
yhteiskunnallisen keskustelun kannalta olisi ollut korrektia kirjata tyottomyy-
destd suoraan ja vtilillisesti aiheutunut kustannus tyottrimyysjiirjestelmien
tileihin. Kun niiin ei kuitenkaan tapahtunut, se jtii rasittamaan tyoeliikejiit'es-
telmiln taloutta. Seurauksena oli tyrieltikemaksujen korotuksia, mit6 kiiytettiin
perusteluna eliike-etujen leikkaamiselle. Jopa sellaisia puheita kuultiin, ettd
jii{estelmien suunnittelu oli muka ollut holtitonta, kun nyt menot suuresti ylit-
tivtit ennusteet (ks. 5.4).
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Jflttityottdmyys oli sellainen kansallinen katastrofi, ettii sen seuraamusten
kantamiseen kaikkien viiestdryhmien osallistumista oli pidetttivti perusteltuna,
vaikkakin laman syiden muistelu teki sen katkeraksi, kun syyttomdt joutuivat
ja joutuvat yh[ maksajiksi. Todellisilta syyllisiltii ei heidiin aiheuttamaansa va-
hinkoa juurikaan kyselty tai saatu perityksi.

Laman torjunnassa oli tietenkin viilttiimltdntii alentaa viiestdn elintasoa. Voi-
daan pitiiti hyviiksyttiiviinti eliikeliiistenkin osallistumista niiihin talkoisiin.

Leikkaukset olivat niin suuret ja syville kdyviit, effd ne on aihetta kirjata aika-
kirjoihin, jotteivat unohtuisi nyky- ja tulevilta sukupolvilta.

(b) ElSikkeiden leikkausprosessi tapahtui kolmassa aallossa:

1) Jo ennen lamaa oli kehitys harkitusti kii2innetty siiiistdliekille. Ttirkeimpiti
stiiistdtoimenpiteitd olivat TEl-indeksin muuttaminen puolivtili-indeksilisi,
perhe-eliikkeiden ehdollistaminen, ty6ttrimyyseldkkeen ikiirajojen korottami-
nen ja muut kohdassa 5.2b luetellut toimenpiteet. Ne tydeliikejedestelmii suo-
ritti omatoimisesti tydmarkkinajtirjestdjen kanssa sopien. Siiiistdvaikutukset
olivat noin 20 Yo:aeldkemenoista.

2) Laman aiheuttamissa paniikkitunnelmissa toteutettiin vuonna I 994 varsin
merkittiivia elflkeliisten elintasoa joko tilapiiisesti tai (osittain) pysyviisti alen-
tavia toimenpiteitii. Indeksikorotus vuodelta 1993 rajattiin 0,4 o/o:ksija jiitet-
tiin kokonaan pois vuodelta 1994.

Ty<ieliikemaksusta osa, aluksi 3 prosenttiyksikkoii ja myohemmin kasvava
ofuus, siirrettiin tyontekijtiin maksettavaksi ja ttimii maksu vtihennetiiiin (!)
eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Yksildllisen varhaisel[kkeen ikiiraja
nostettiin 5 8 vuodeksi j a tyottdmyyseldkkeen ehtoj a kiristettiin. Eliikeltiisilie
asetettiin sairaus- ja kansaneliikemaksujen nimellii erityisveroa 4 prosenttia
eliikkeen miitiriistii.

Eliikeltiisten elintasoa alensivat lisiiksi palvelumaksujen korotukset (terveys-
keskus, kotihoito, laitoshoito, poliklinikkamaksut, sairauskorvausten omavas-
tuita ja sairauskuluviihennyksiii nostettiin). Monet niistii painottuvat vanhuk-
siin, tosin my6s esimerkiksi lapsiperheisiin.

Pitemm[n ajan niikymien kannalta merkitttivtiti oli, ettd valtionja kuntien eliik-
keet piiiitettiin siirtiiii asteittain TEl-tasolle. Tiimiin voidaan arvioida vastaa-
van noin l0 o/o:npalkan alennusta niille, joita se tiiysimdiiriiisesti tulee koske-
maan.

3) Vuoden 1996 alussa toteutettiin vielii uusia leikkauksia. Vanhuuseldkkeet
sidotaan tiistedes ns. taitettuun indeksiin, jonka vuotuinen muutos lasketaan
painotettuna keskiarvona elinkustannusten (80 %:a) ja palkkojen
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(20 %:a) muutoksesta. Vanhuuseliikl<eiden korotus vuonna 1995 oli 1,4 oh:a,

wonna 1996I,4oh:a javuonna 1997 l0lo, siis paljon alle em. wosina tyonsti
s[ilyntineiden palkansaajien yleisen tulojen nousun. Tiimii selittiiii edellii mai-
nittua elikellisten tulotason alenemista. Aikaisempaan indeksin leikannee-
seen poikkeuslakiin sisiiltyi lupaus palautua sille uralle, jolta indeksin leik-
kaukset poikkeuttivat eliikkeet. Tiimii lupaus peruutettiin. Se s[iisti menoja
noin2,2 mrd mk/vuosi.

Tulevan ajan (ks. 2.4c) ja palkan miiiirittelyjti kiristettiin ja kansaneliikettii ei
eniii anneta tietyn, matalahkon tulorajan ylittiivtin ty6eliikkeen saajille.

(c) Yhteensikuvaamani kolmen aallon vaikutus eltikemenoihin on olluthyvin
merkittdvi. Siitii esitiin tietoja j[ljemp[n[ kuvioissa 6.2.1 ja 6.2.2.

Jos eliikeliiisen kannalta kaikkien leikkausten yhtei svaikusta haluttaisiin kuva-
ta vain yhdellii luwlla, se voisi olla eldkkeen miiiird 48 o/o:a (ehkii jopa 40 45
%:a) eliikepalkasta aikanaan tavoitteeksi asetetun 60 oh:n asemesta. Tehan
lukuun on tultu ottamalla huomioon, effii vapaakirjat (ks. 2.4e) menetttiviit
reaaliarvoaan puoliviili-indeksin @.2e) takia, eltikepalkkaa on alennettu ku-
vaamieni leikkausten yhteydessd ja uusi, taitettu (80/20) indeksi koko ajan
rapauttaa juoksevien eliikkeiden reaaliarvoa sitti mukaa kuin kunkin eliikeliii-
sen eliikkeellii olo jatkuu. Laskelmien esimerkkieliikel[iseksi on valitttt 10

vuotta vanhuuseliikkeellii ollut henkil6, jolla on ollut tdyspitkti tyoura takanaan
uusien lakien ollessa voimassa.

Ulosmaksettavien eliikkeidenkin leikkaaminen lamavuosina oli silloisissa olo-
suhteissa tiettyyn raj aan saakka hyviiksytttivissii. Kohtuullista olisi kuitenkin
ollut, ett,i eliikeltiisten osallistumisaste olisi ollut samaa luokkaa kuin vastaa-
vassa taloudellisessa asemassa olevien ty6paikkansa siiilytttineiden ty<inteki-
joiden ja yrittejien. Etujen leikkausten ensi vaiheessa ilmeisesti kohtalaisen
hyvin niiin tapahtuikin, mutta myrihemmin eliikeliiiset joutuivat uhrautumaan
muita enemmdn.

Vielii epiiilevtimmin voi kTsy6, oliko oikeutettua keyftiia laman aiheuttamia
tilapiiisiksi jiiiiviii ja osiuain tyottdmyysmenojen vtidrlstii tilastoinnista johtu-
via menojen lisiiyksiii kaukaisen tulevaisuuden etuuksien leikkaamiseen. Tule-
vaisuuden eliik&eet olisi tietenkin arvioitava silloin vallitsevan tilanteen mu-
kaan. Jos se kiiiintyy huonoksi, silloin kaikkien viestoryhmien kohtalo on har-
kittava tasapuolisesti. Eliikkeiden osalta tarpeelliset toimenpiteet voidaan tar-
peen tullen suorittaa jii{estelmiin siititonappuloin. Asiaan palaan kohdassa 6.3.

Joskus eliikeleikkauksia, esimerkiksi indeksikorotusten kopelointia, on perus-
teltu myos valtion budjetin alijtitimdn supistamisella. Jos valtion kustantamia
eltikkeitii alennetaan, siitii tietysti koituu siiiistoii budjetin menopuolelle. Mutta
usein jiiii huomaamatta,tai ainakin mainitsematta, etliel?ikkeiden leikkaukset,
esimerkiksi yleinen indeksikorotusten jeedytys tai supistaminen tulee sovel-
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lettavaksi my6s kaikkiin muihin eliikkeisiin, niihinkin, jotka kustannetaan
TEL-, LEL- ym. jtirjestelmist[. Tiilloin aikaansaadut leikkaukset vdhentdviit
verotuloja. Tiistii koituu valtiolle tulojen vdhennystii ainakin saman veran
kuin valtio siitisti omien elIkkeittensd leikkauksista. Ndin ollen eldkkeiden
leikkaukset eivdt sovi budjettialijiiiimtin supistamiseen, jollei niitii jotenkin
saada rajattua vain valtion eldkellisiii koskeviksi, mutta tdmii lienee vaikeaa.

5.6. Hallinnon ongelmia

(a) Vakuutusala muuttunut. Luwssa 2.8 kerroin niistd vaihtoehdoista, joista
TEl-organisaatio valittiin. Ns. konsernivaihtoehto hyliittiin, koska sosiaa-
liturvatehtiivien ei katsottu sopivan tavanomaisen kaupallisen vakuutuksen
yhteyteen. Toteuttajiksi valittiin henkivakuutusyhtiot ja niiden hengessii toimi-
maan oletetut eltikevakuutusyhtidt. Henkivakuutusyhti6iden kulttuuri oli sii-
hen aikaan vahvasti sosiaalinen, oltiin leskien ja orpojen asialla, luvussa 5.lb
kuvaamani stakeholder-asenteen mukaisesti (ks. 2. 8).

Tilanne on nyt kokonaan muuttunut siita, mife se oli 40 vuotta sitten. Henkiva-
kuutusyhtiot ovat meneffiineet itseniiisyytensd, niistd on tullut vakuutuskon-
sernien osia. Niiden kulttuurin muuttuminen niikyy muun muassa myynti-
sorttimentin aivan uusina piirteinii. On vaara, ettti kehitys stakeholder-kulttuu-
rista shareholder-kulttuuriin lonkeroituu myos alkuaan itsentiisiin j a erillisiin
tyoeliikeyhtioihin, joiden varsinainen eduskunnan niille antamatehtevA on so-
siaalipoliittinen; huolehtiminen lakistidteisestii ansioeldketurvasta. Kohtalokas
virhe oli erityisesti Ilmarisen ja sittemmin Kalervon jakaminen ja osien teke-
minen myyntitavaraksi. Asiakkaita siirreltiin yhtidstti toiseen kuin karjan erot-
telussa niiiltii edes ennakolta lupaa kysymiittti. T[rkeiit osat ty<ieliikejiirjes-
telmiistdkin joutuivat konsernoitumista ltihentelev?iiin tilaan, siis jouduttiin
juuri siihen vaihtoehtoon, jota komitea ja sittemmin eduskuntakaan ei lakia
sddtiessiifln ollut pitiinyt hyviiksyttiiviinti.

(b) Ns. Iinanssikonglomeraateista keydin muutama wosi sitten kuumaa kes-
kustelua. Pitiiisiko vakuutusyhtioiden j a pankkien toimintaa liihentiiii toisiinsa
esimerkiksi alistamalla molemmat perustettavan holding-yhtirin komentoon.
Asia oli komitean tutkittavana. Vakuutusalalla konglomeraattia pidettiin ylei-
sesti hyvin huonona vaihtoehtona. Konglomeraatin ylimmiin johdon tavoiffee-
na voi olla omistajien ja markkinain valtapyrkimykset shareholder-tyyppisesti,
miki saattaa tormiitii ristiriitaan vakuutuksen perinteisten tavoitteiden kanssa,
niiin erityisesti tyrieliikeyhti<iissti, jotka ovat miiiiritelmiillisestikin sosiaalitur-
valaitoksia (eduskunnan perustuslakivaliokunta joulukuussa 1996). Erityisen
vaarallinen on tilanne, jossa konglomeraatti joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.
Alistetussa asemassa olevan vakuufusyhtion johdon on vaikeaa puolustautua,
jos emo ryhtyy rydv[timiitin vakuutuksenottajille kuuluvia varoja asemansa
pelastamiseksi. Hyvin tiedetddn, ettii varojen valtaosa on tyrieldkeyhtiriissii.
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Tillaiset epiiilyt eiviit ole jiitineet pelkiistiiiin teoreettiseksi. Niin sanotuissa
Kouri-kaupoissa satoja miljoonia markkoja tyoel?ikevarojakin menetettiin.
Karmeimmat kokemukset saatiin Ellke-Kansan kohtalosta. Vaikka El2ike-
Kansan oma liike ei koskaan tuottanut ainakaan mitiitin merkittiivid tappiota,
yhtio ajettiin vararikkoon. Tiitii sanellessani puhutaan miljardiluokan vajauk-
sesta. Se on vydrytetty yhtioon EKA:n komennossa olleen konsernin toimesta
El?ike-Kansan johdon ollessa voimaton sitii estdmitin. Vajauksen joutuvat
maksamaan muut tydeldkelaitokset ja viime kidessii niiiden asiakkaat TEL:iin
sisiiltyviin yhteistakuun perusteella, j ollei anastettuj en varoj en takaisinsaanti
onnistu.

(c) Erityislaki. Kuvaamani kehitys on johtanut tilanteeseen, joka ei voi eniiii
jatkua. Tyoeliikeyhtioiden itsendisyys on restauroitava ja annettava niille hiii-
riintymiitonmahdollisuus toimia sosiaaliturvalaitoksina, javain sellaisina. En-
sin sosiaaliministerion vakuutusosaston piiiillikko, ylijohtaja Tarmo Pukkila ja
sitten Suomen Pankin johtokunnan jisen, pankinjohtaja Matti Louekoski
(eduskunnan varapuheenmieheni aloittaen) laativat suunnitelmat korjaaviksi
toimenpiteiksi. Louekoski esitti erityislakia tyoeltikevakuutusyhtioistd, minkii
eduskunta hyviiksyi keviiiillii 1997. Se antaa tydeliikeyhtioille oman leimansa,
ne eiviit voi entiti olla mitti tahansa yhtiditii muiden yhtioiden joukossa, vaan
omaa laatua olevia instituutioita. Omistajien valtaa rajoitetaan ja estetiiiin mm.
varojen sijoittamisen joutuminen vieraisiin kiisiin. Tiillii on kasvavaa valta-
kunnallista merkitysrii, kun tyoeliikelaitosten rahastot ovat jo 200 miljardia
markkaa.

Sijoitustoiminnan tavoitteessakin tulevat vaihtoehtoina esiin shareholder- ja
stakeholder-ntik<ikohdat. Ensin mainittu edellyttiiisi varoille haettavaksi mak-
simaalista tuottoa eliikelaitoksen turvallisuutta vaarantamatta. Kyvystiiin tiiyt-
t6[ samanaikaisesti tiillaiset ehdot eivdt ainakaan suomalaiset pankinjohtajat
tai vakuutusjohtajat ole antaneet mairittelevia niiyttojii. Stakeholder-ideologia
sen sijaan ottaa huomioon sidosryhmien ja koko yhteiskunnankin niik<ikohtia
tuoton ja turvallisuuden ohessa, osittain tuottovaatimuksesta tinkimiilliikin.

6. Tiihiin on tuItu, ja tiistii eteenpiin
Kaneveam KULKEE, KoIRAT HAUKKWAT.

Roolini tiissii kirjassa on muistella tyoeliikejedestelmin synrye ja kehitystii
valoffaen samalla taivaanrannassa siintiineiden tavoitteiden filosofiaa ja suh-
deua kiiytiinnon ratkaisujen polveiluun taustoineen, syineen ja seurauksineen.
Minua pyydettiin myris kertomaan, miki mielestiini nykyisessii jiirjestelmiiss[
on hyviiii ja siiilyttiimisen arvoista ja mitii tulisi muuttaa. Pidiin kuitenkin oi-
keana jeffae tdmiin ensisij aisesti j ii{ estelmiin kehittiimisestii vastaaville nuo-
remmille seuraajilleni, joilla on kiiytdssiiiin tehokkaat valmistelukoneistot.
Hyviii tapoja rikkomatta voinen kuitenkin esittiiii lyhyitti arvioivia kommentte-
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ja tiihiinastisista saavutuksista, luetella minun sukupolveltani seuraajiemme
ratkaistaviksi siirryneitd asioita sekii kiinnittiid huomiota kysymyksiin, joita
alati muuttuvassa maailmassa pitiiii valppaasti uudelleen harkita.

Yleishuomautuksena en malta olla sanomatta, ett6 tyoeliikeprojekti, jonka
suunnittelu aloitettiin jo 40 vuotta sitten, onpyst5rttyjokseenkinjohdonmukai-
sesti viemiiiin toteutukseen ja seilyttemeankin, joskin lama ja aatteiden aalto-
liikkeen vasta-aallot ovat piidsseet vaurioiffamaan sitd jonkin verran. Mitiiiin
oleellista ja ko{aamatonta ei kuitenkaan ole tapahtunut. Ty6el[keprojekti on
esimerkiksi vuosibudjetin miljardeina mitaten suurimpia sitten sodan pysty-
tetyistii hankkeista.

6.1. EHkkeiden mAAriA ja mliiiritelmiii

(a) Ansaintakaavalle (ks.2.4a) rakennetuille eliikkeille alun alkaen omaksut-
tua 60 oZ:n tavoitetta voitaneen pitiiii oikeaan osuneena. Se niikyy kansainvtili-
sistii vertailuistakin. Lamatunnelmissa tehdyissii leikkauksissa tiistii tavoittees-
ta kuitenkin tingittiin jopa niin paljon, ettd tavalliseksi keskimiitiriiiseksi eliik-
keeksi tuli 48 %:a alkuperiiisen 60 o/o:n asemesta ja eliikkeellti olon pidetessti
vieli alempi (5.5c). Sikali kuin oli kyse laman aikaisista siitistotalkoista, viili-
aikaistoimenpiteeni tdtii saateffiin perustella, vaikkakin eliikel?iiset joutuivat
uhrautumaan enemmdn kuin vastaavan tulotason palkansaajat (ks. 5.5). Sen
sijaan voidaan keskustella siitl, oliko esimerkiksi taitetun indeksin ulottami-
nen koko tulevaisuutta koskevala, hetikoirye. Tiihiin palaan vielii jiiljempiinii.

(b) Vain yksi pilari. Edellii oli moneen kertaan aihetta huomauttaa kntottom-
uuden merkityksestii, joka yhdessti eldkkeen suhteellisen hyviin tason kanssa
yhdisti lakis[dteiseen jii{estelmtitimme piiiiosin sen, mik[ muualla on hajotettu
kolmeksi pilariksi (1.1c). Jos kokonaisuuksia verrataan,meid[n ratkaisumme
on sekd organisaatiorakenteensa ettii kustannustensa ansiosta erittiiin kilpailu-
kykyinen verrattuna muiden maiden kolmen pilarin rykelmiiiin. Emme ole kai-
nostelleet sen mainostamista hyoty-hinta-suhteeltaan "maailman parhaaksi".

Kansainviilisiii vertailuj atawitaan sekii sosiaaliturvaeduista ettii kustannuksis-
ta. Jatkuvana sekaannusten aiheuttajana on tilastojen erilaisuus. Kovin usein
muiden maiden sosiaaliturvatilastot rajoittuvat vain lakisdiiteisiin etuihin.
Tiilltiin ao. maiden kaksi muuta pilaria j[tiviit siis vertailusta pois, mutta meillii
ne ovatjiirjestelm[n yhteniiisyyden takia mukana. Tulokset ovat tietysti tiiysin
vertailukelvottomia, mutta silti sellaisia meilldkin levitelltiiin. Tutkimus, jossa
tiit[ virheliihdetti on pyritty eliminoimaan, on Olli Kankaan ja Joachim Pal-
men laatima (1989). Se tukee kiisitystii Suomen jiirjestelmdn ansiokkuudesta.

(c) Tirloloukkukeskusteluissa tavallisesti viitataan kuvioiden 4.4.1 ja 4.4.2
kuvaamaan ilmi<ion. Vastoin ansaintaideaa eliikkeen nettomddrii ei asuntotuen
saajilla juurikaan nouse eldkkeen perusteena olevien tulojen kohotessa. Lu-
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vussa 4.4 tdlrnd todettiin johtuvaksi eliikekaavojen ja verotuksen vaikeasta
yhteensovittamisesta. Naytftin siltii, ettii yhtiiloiln ei ole mitiiiin hyvtiii ratkai-
sua, jos kaikki reunaehdot on pidetttivd voimassa. Tilannetta voisi auttaa, jos
veroasteikkoihin jtitinyt elIketulovdhennys voitaisiin poistaa esim. asteittain.
Se on jiitinne kansael[kkeiden ym. verovapaudesta (ks. a.ad) ja asettaa
elikkeensaajat ja palkansaajat eri asemaan.

Eptitoivottu yhdistelmii koskee vain tiiyden tai ainakin suuren asuntotuen
saajia. Heitii on eldkeliiiskannassa noin 150 000 henkiloti, joten eplkohta ei ole
jiirin suuri ja yleinen. Se on luonteeltaankin enemmdn teoreettinen kuin kiiy-
tinnollinen.

6 .2 . TEL -jiirj e stelmiin taloudell inen tila j a tulevai suus

(a) Elikesuunnittelussa ja tulevaisuuden arvioinneissa ovat ttirkeitii tyovii-
lineitii laskelmat, joilla selvitetiiiin, millaisiksi keskeiset suureet, kuten eliike-
lflisten lukumiiiirii, aktiivien lukumiiiirii, eldkemenot, eliikevakuutusmaksut
jne. muodostuvat tulevaisuudessa. Niitii varten tarvitaan olettamukset muun
muassa syntyvyydestd, kuolevuudesta, tydkyvyttomyyselikkeiden ja yleensii-
kin eliikkeiden alkavuudesta, inflaatiosta, ansiotason reaalinoususta ja korko-
kannasta. Tulokset riippuvat palj on olettamusten valinnasta.

Tlllaisista laskelmista tavallisesti kiiytetiiiin lyhytte nimikettii "ennuste".
Todellisuudessa ne ovat "mit[ tapahtuu .. jos..." (what ...if...) tyyppisifi laskel-
mia. Viime aikoina esim. Eliiketurvakeslarksen julkaisuissa on vierastettu en-
nuste sanaa kokonaan ja ryhdytty puhumaan laskelmista. Niiin viiltetdiin pel-
koa jonkinlaisen ennustajaeukon maineesta. Tiistii huolimatta lyhyyden vuoksi
knfiin nimikettii ennuste, mutta pyydiin lukijaa muistamaan, mit'd se tarkoit-
taa.

(b) Eliikemenot. Luvussa 5.5 selostin sitii syviille kiiynyffe eliikkeiden leik-
kausprosessia, joka toteutettiin kolmena aaltona. Kuviosta 6.2.I nakyy sen eri
vaiheiden vaikutukset eliikemenoihin.
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Kuvio 6.2.1
kaan.

TEL-elcikemenot prosentteina palkoista eri skenaarioiden mu-

Ylin viiva esiftaid ennustetta jfiestelmiistii sellaisena kuin se oli ennen siiiistd-
liekkitoimenpiteitii 1970-luvun puolivtilissii. Toiseksi ylin viiva kuvaa n6ky-
miti 1980-luvun lopussa. Vuosien 1994 ja 1996 rajut leikkaukset alensivat
kustannusennustetta olennaisesti.

Vuoden 1997 kayriion Eltiketurvakeskuksessa laadittu ns. trendivaihtoehto. Se
on laskettu olettaen jtirjestelmtin s6ilyviin sellaisena, miksi se muovautui vuo-
den 1996 alusta lukien. Laskelman pohjana olevat vlest<iennusteet olettavat
syntyvyyden ja kuolevuuden pysyviin viimeisten trendien mukaisina, samoin
eliikkeelle siirtymiskiiyt6nndn. Ntiiden olettamusten mukaan Suomen vtiestrin
tyOllisen osan miiiird alkaa alentua noin vuodesta 2010 alkaen.

Eri skenaariovaihtoehtona on piirretty myds menok6yrd olettaen vtiest<ln uu-
siutuvan siten, effii viiestdn viiheneminen pystihtyy. Tdtii perustellaan seuraa-
vassa kohdassa c.

Lisdksi on oletettu nykyisen suomalaisten poikkeuksellisen varhaisen eliik-
keelle siirtymisiain 58 vuotta asteittain kohoavan kolmella vuodella osittain
luonnollisen kehityksen ja osiuain akfiivisten toimien ansiosta, kuten kohdas-
sa d. perustellaan.
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Ntiin saatu kuvion alin laiyrti vastaa tdlld hetkelld laiytettdvissti olevaa paras-
ta tietoa, joten sitd tulisi kiyttriti silloin, lan tulevaisuutta arvioidaan.

Kuviosta 6.2.1 niikyy myris, miten todelliset elIkemenot 1990-luvulla kohosi-
vat aikaisempia ennusteita korkeammalle. T[miin "kuhmun" selityksenii on
lama ja sen aiheuttama tyottdmyys kuten kohdassa 5.5a totesin. Kuviosta n6h-
dfliin, ettii ne korottivat eliikemenoja noin 5 prosenttiyksik6n verran.

(c) Uusiutumisvaihtoehto. Tydllisten miiiirii saavuffaa suurimman arvonsa,
noin 2,16 miljoonaa henkiltiii vuonna 2010 ja alkaa trendiolettamusten mu-
kaan sen jiilkeen laskea, jo vuoteen 2020 mennessti noin 50 000 henkildllti ja
vuoteen 2100 menessii 650 000 henkilollii. Voitaneen olla varmoja, etti viies-
trin viiheneminen panee hetekeUot soimaan; tulevat sukupolvet tuskin voivat
sallia Suomen kansan viihitellen hiiviiiviin maapallolta ja maan jo melko pian
2000-luvulla joutuvan kohtalokkaaseen tyovoimapulaan. TehokJcain viiesto-
poliittisin toimin viieston katoa voidaan ainakin osittain torjua, parhaassa
tapauksessa v[est6n uusiutuminen voisi pysiiyttiiii viieston viihenemisen koko-
naankin. Jos tlimii ei tiiysin onnistu, viimeisenii hitiikeinona on vierastyd-
voimantuominen. Asiaa pohditaan Ellketurvakeskuksen monisteessa 17 I 1997
(Korpela, Klaavo ja Lundqvist). Laskelmassa on oletettu, ettii viikiluvun vdhe-
nemiien jatkuttua l0 vuotta, vdestdn uusiutuminen saadaan riittiiv?iksi vakioi-
maan sen silloiselle tasolleen.

(d) Eliikkeiden alkavuus. Suomessa ihmiset siirtyviit eliikkeelle poikkguk-
sellisen nuorina, keskimiitirin 58 vuotiaina. Viralliseen 65 vuoden eltikeikiiiin
saakka on ty<issii vain l0 oh:a ao. ikiikohorteista. Tiimdn selittiii jettityotttt-
myys ja siitii seurannut paine siirtiiii eldkkeelle tytintekijtiitii vanhimmasta
ptitistii, jotta yrityksen vdhenfdessii tyovoimaa nuorempien irtisanomisia voi-
taisiin viilttiiii ja parhaassa tapauksessa jopa ottaa tilalle uusia tytintekijtiitti.
Paheksuin jo kohdassa 5.5a, ettii tillaisen menettelyn kustannukset on kirjattu
eliikejiirjestelmien taakaksi, vaikka ne ovat itse asiassa tydttomyyskustannuk-
sia.

Voidaan odottaa, ettii tyottomyys vdhitellen sulaa normaalille ns. kitka-
tydttomyyden tasolle tai ainakin liihelle sitii viimeisttiiin silloin, kun suuret ikti-
luokat alkavat tulla eliikeikiiiin ja tilalle tulee pienempiti ikiiluolkia, jotka eiviit
riitii ttiyttiimtiiin vapautuvia tydpaikkoja. Tiill6in ne voimat, jotka nyt tydntivlt
ty6ntekijoiti varhain eliikkeelle, muuttavat suuntaansa. Tyonantajille tulee int-
ressi kaikin keinoin pitiiii kokeneet tyontekijiins?i tydssd nykyistii paljon kau-
emmin. On lukuisia seikkoja, jotka tuolloin vaikuttavat eliillceelle siirtymistii
lykkiiiiviisti, ja kehitykseen voidaan aktiivisti vaikuttaa monin toimenpitein.
Jottei asia jiiisi pelkiistiiiin MUTU-tasolle, kiisitelin sitii Eliiketurvakeskuksen
raportissa lll995 (T Pentikiiinen), johon keriisin yli 30 syytiija vastasyytti sekti
toimenpidettd mm. kii5iien hyvtiksi gerontologien viimeisimpiti tutkimuksia.
Olettamus kolmen vuoden ik[siirtymiistii tuntuu varovaiselta. Sille on suuri
vaikutus eliikekustannuksiin ja yhteiskunnan toimivuuteen yleensiikin.
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(e) vakuutusmaksujen skenaarioita on piinetty kuvioon 6.2.2 osittain sa-
moin olettamusvaihtoehdoin kuin kuviossa 6.2. I .

Prosenttia palkoista
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Kuvio 6.2.2. Tytinantajan TEl-malcsuprosentista eri vuosina tehtyjci ennustei-
ta. Alin kayrti (1997 u+m) vastaa vuoden 1997 perusteita, joihin on listitty
vties ttin uus iutumis en j a eltikkeiden mydhentymis en vailafius.

Leikkausten j a uusimpien niikymien vaikutus tydnantaj ien maksuprosenttiin
on vieliikin dramaattisempi kuin eltikkeiden kokonaismenoon. Proienttiluvun
ennusteen arvo on pudonnut alle puoleen. Ttimii johtuu paitsi eltikeleikkauk-
sista myds siitA, ettii osa tydeliikemaksusta on siirrettyvuodesta 1993 alkaen
tyrintekij iiin maks ettavaks i.

Tydntekij6in maksu on vuonna 1997 4,5 %o: ja sen odotetaan kohoavan 5 - 6
prosentin tasolle.

Tydnantajien maksuprosenttia ei tarvitse eniiii kovin paljon korottaa edes suur-
ten ik6luokkien takia, koska TEl-jfiestelmtiii nyt rasittavat tytittiimyys-
kustannukset viihitellen sulavat normaalitasolle ja vapautuvat peittamiian
muutoin edessii olevaa korotustarvetta. Lis6ksi eliikkeelle siirtymisen
mydhentyminen alkaa v?ihitellen vaikuttaa. Tilapiiistii, suurista ikaluokista
johtuvaa menojen kohoutumaa voidaan myds tasoittaa rahastoa jonkin verran
purkamalla.

Maksuk6yriiiin 1 970-luvun puoliv6listii alkaen ilmestyneet ep6siiilnndllisyydet
johtuvat siitii, ettii TEl-maksua ktiyteuiin tyOmarkkinaneuvottelujen eriiiina
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pelinappulana lainaamalla tydntekijiiin eliiketalletuksia. Laina merkittiin "vas-
iuuvajiukseksi", joka tuli nopeasti kuolettaa. Tiillaista menettelyii kyllti ylei-
sesti paheksuffiin, kuten jo kohdassa 2.9f mainitsin.

Toistettakoon viel[ kerran se itsestidnselvyys, etlE laskelmat riippuvat teh-
dyistti olettamuksista (kohta a edellii). Sellaiset epdvarmuustetijgt, joita voi
oiettaa vastaisuudessa esiintyviin, eiviit kuitenkaan ole sitE luok&aa, ettii ne
kaataisivat olennaisesti nyt esiin saadut varsin suotuisat ntikymiit. Tietenkin
laskelmat tulee uusia tihein viiliajoin. Htidiin tullen on kiiytettlivissii siiiit6nap-
puloita (ks. 5.2b) kehityksen hallinnassa pitiimiseksi. Eliikkeelle siirtymiseen
vaikuttaminen on yksi tiirkeimmistii.

(f) Johtopflittis: Ennusteet osoittavat, ettti eltikejdriestelmien htstannus-
tilanne oi eritttiin vakaa ja kestriti tulevaisuudessa yritystaloulaia ja kansan-
taloutta heiluttelevat yld- ia alamciet.

Voidaan viel?ipti toiveekkasti niihdti sellainen mahdollisuus, etlli tulevaisuuden
kuva oleellisesti kirkastuu, kun sitii arvioidaan uudelleen muutamien vuosien
kuluttua epiinormaalin tyottdmyyden poistuttua. Tiilloin voi avautua mahdolli-
suuksia laman paineessa tehtyjen rankkojen leikkausten ainakin osittaiseen
purkamiseen. Liihinnii tulee mieleen eliikeindeksin palauttaminen entiselleen,
ts. taitetun indeksin hylk[iiminen.

6.3. Miten suuriin eldkekustannuksiin maallamme on varaa?

(a) Informaatiosota jatkuu. Edellti selostamieni leik&austen ja tyonantajien
maksujen dramaattisen alenemisen (kuvio 6.2.2) tapahduttua olisi luullut, ettii
puheei tydeliikkeiden romahtavasta kustannuspohjasta ja tulevasta ns. eliike-
pommista (os sellaisen vaaraa koskaan on ollutkaan) lal'r*aavat. Nein ei kui-
ienkaan ole ollenkaan tapahtunut, kuten niikyy mm. kuvio on 5.1.2 poimituista
otsikoista. Ne ovat kaikki vuosilta 1996 - 97. Hyvinvointivaltiota alasrepivd
vyorytys jatkuu niin kuin mitiiiin ei olisi tapahtunut. Aatteiden aaltoliike on
yhii uusliberaalisen raa'an markkina-ajattelun asennossa (ks. kuvio f.l,l).
Vaikka myonnytyksi[, suuriakin, tehddiin, vaatiminen jatkuu. Sellaisiin laiitti-
siin puheenvuoroihin, joita referoin kohdassa 5.Ic, alasrepijiit eiviit edes vas-
taa.

Jo Machiavelli lienee neuvonut, etti viiitettii - totta tai valhetta - tulee jatku-
vasti toistaa. Se muodostuu vdhitellen yleisessti mielipiteessii "yleisesti tun-
nustetuksi totuudeksi", paradigmaksi. Asian perusteluja ei eniiii edes kysytii.
Jos on kyse oikein isosta valheesta, sitii pitiiii toistaa ja toistaa hyvin monta
kertaa.

Jatkuva vaatiminen on my<is STK:n Pentti Somerton shategian mukaista
(4.3c).
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Kuviossa 5.1.2 vakuutusjohtajaksi siirtynyt entinen valtiovarainministeri Iiro
Viinanen viittaa siihen, ettii el5keliiiset eivtit voi tehdii lakkoa, joten eliikkeet
voitaisiin vaikkapa puolittaa. Ehkii tiimii ympiiristdstii[n irroitettu lausahdus ei
ollutkaan tarkoitettu vakavasti otettavaksi, ei ainakaan kovin kirjaimellisesti.
Se kuitenkin johtaa ajahrkset eldkeldisten mahdollisuuksiin puolustaa ettjaan.

Ennen muuta on ottava huomioon, ettii eliikeldisillti ja liihellii eliikeikiiii olevil-
la on kaksi miljoonaa adntir. Sellainen potentiaali voi paljonkin vaikuttaa mm.
eduskunnan suhtautumiseen ja seuraavan eduskunnan kokoonpanoon, jos asi-
at viediiiin 'sodan asteelle'.

Jo my<innettyjii eltikkeitii ei voida olennaisesti leikata eduskunnan yksinkertai-
sella enemmistollti. Kun eliikkeet perustuvat itsekunkin el[kkeensaajan saa-
maan lainvoimaiseen eliikelaitoksen pidtdkseen, niiden lakisuoja on korkeinta
luokkaa! Leikkaaminen olisi pakko rajoittaa koskemaan vain siitii eteenpiiin
ansaittavaa eliiketurvaa. Mutta se koskee silloin viel6 tydssi olevia, ja niiillti-
hfln on mahdollisuus lakkoonkin. Itse asiassa mistiiiin asiasta ei ole liihihistori-
assa ollut yhtti montaa jiireimmiin luokan tydtaistelu-uhkaa kuin juuri eliik-
keist[.

(b) Maksumiesongelma. Kun maata kohtaa laslarkausi, kasvun hidastumi-
nen, saati suoranainen lamaonnettomuus, joudutaan vtieston tai joidenkin sen
osien elintasoa tilaptiisesti alentamaan tahi ainakin sen nousua hidastamaan.
Seurauksena on tietenkin tulonjakotaistelu. Eri ryhmiit pyrkiviit tarjoamaan
juuri heidiin intressejii palvelevaa filosofiaa onnettomuuden seuraamusten al-
lokoimiseksi esimerkiksi seuraavien kahden vaihtoehdon mukaisesti.

l) Leikataan sosiaaliturvaa. Tavallinen hokema on, ettd sosiaaliturva voidaan
siiilyttiiii vain, jos taloudellinen kasvu pysyy v6hintiiiin jonkin tietyn rajan puit-
teissa (esim. 2%lv). Jos talous kasvaa hitaammin, voidaan joutua tekem66n
lisiiii menoleikkauksia. Tete niiytiiiin tulkittavan niin, ettiijos kasvujiiii heikok-
si, onnettomuus laskutetaan ensisijaisesti sosiaalietujen saajilta, mm. eltikeliii-
siltii niin kuin 1990-luwn laman aikana raskaasti tapahtuikin.

2) Koko kansan talkoot on vaihtoehtoinen periaate. Laskusuhdanteen aikana
kaikkien viiesttin osien elintason nousua rajoitetaan tasasuhtaisesti. Eliikeliii-
setkin kantavat osansa mutta vain samassa suhteessa lain vastaavassa talou-
dellisessa asemassa olevat muut kansalaiset.

Tekninen ratkaisu voi olla esim. palkankorotusten rajoittaminen tai kokonaan
pois jiittiiminen. Eliikkeitii voidaan siitidellii liihinnti indeksikorotuksia kope-
loimalla. Lisiiksi ovat kiiytetttlvissd mm. verokeinot, erilaiset maksut ym.

Eliikkeiden leikkaamisen mahdollisuuksista kuuluu jatkuvasti puheita, siis
vaihtoehdon 1) soveltamisesta pahimman mukaan. Liikkeellii ovat libertianis-
tiset hyvinvointivaltion alasajajat.
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Eliikeliiisten edunvalvonta on ollut heikkoa. Alasrepijiiin vyorytys on ollut
massiivista ja suuri yleiso on saatu yleisesti uskomaan, ettii eliikejtirjestelmiit
ovat vaarassa.

Onkin selviiii, ettii nyt on kiire jiirjestiin el5kelSisten puolustus pitiiviiiin kun-
toon. Ehki mallia pitiiisi kiiydii oppimassa USA:n harmailtapanttereilta?

Ja varsinkaan ei pidii unohtaa, ettii mm. tydeliikkeet ovat ty6ntekijiije{est6jen
suuria saavutuksia jiisenistrins[ turvallisuuden takaajina, joten siltii taholta on
lupa odottaa valppautta (reagoitiinhan niinkin mitiittomiiiin asiaan kuin ty<itt6-
myysturvan alentamiseen hyvin rajusti).

Jos talkoovaihtoehto 2) hyviiksytiiiin - niin kuin pitiiii - , silloin k[yviit mielet-
t6miksi sellaiset viiitteet kuin ettii

- maallamme ei ole varaanykyisen tasoiseen el[keturvaan,
- jos kasvu jiiii heikoksi, joudutaan leikkaamaan,
- on jokin kasvun vihimm?iisura, josta jiidminen kaataa kaiken jne.

Aina on varaa palkkoihin ja eliikkeisiin yhteensri, lEse ei ole riittdvyydestti
vaan jako-ongelmasta. Jos niin kiiy, ettii kasvu j?iii viihiiiseksi, ehkii viilillii ne-
gatiiviseksi, silloin onnettomuus jaetaan aktiivi- ja passiivivtiesttin kesken ta-
san (olen joskus tiitii nimittiinyt altiivien ja eliikeliiisten kohtalonyhteysperi-
aatteel<si).

Talkoovaihtoehto on llhellii elinkaariteoriaa,jonka mukaan eliikkeet on jiir-
jestettiivti niin, ettii elinaikainen ansio jakautuu jiirkevtisti eri ikiikausille, osa
sii[stet]i[n eliikkeisiinkin (ks. 2.4e). Kyse ei siis ole eltikelilisten ja palkansaa-
jien eturistiriidasta, koska yleensii jokainen on eliimtinsii aikana kumpaakin.
Eliikkeelle jiitiminen ei saa muodostua perheelle taloudelliseksi romahduksek-
si.

(c) Verokiila ja muu tilastoilla kikkailu ovat informaatiosodan viilineitii.

Kokonaistyovoimakustannuksen ja siitii kdteenmaksettavan miiiiriin erotusta
kutsutaan verokiilaksi. Site on pidetty mm. tydllistimisen vaikeuttajana, ja se

on listinnyt paineita tyoelikemaksuj akin kohtaan.

Verokiilanpintaa kannattaa raaputella ja katsoa, mitii se pitiiii sisiilliiiin. Suuria
eriii ovat erityisesti vuosilomista,vapaapdivistii ja lomaltapaluurahoista aiheu-
tuvat eriit. Mielestiini ne eivdt ole veroja vaan palkkaa, jonka maksamisen
ajankohtaa on myohennetty esim. lomakauteen.

Verokiilaan on viime vuosina Hhinne kai valtiovarainministeri<in propagan-
distisena innovaationa ryhdytty sisiillyttiimi^dn myos ty6eliikevakuutusmaksut.
Ty6eHkejiirjestelmdn taholta tiitii vastaan on voimakkaasti protestoitu ja ve-
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dottu siihen, etfii tydeliikemaksut ovat vain mydhempddn aikaan siirrettyii
palkkaa (ks. 2.4h), eivtit veroa.

Kansainvdlisissii vertailuissa mainitsemani kirjaamistapa on synnyttiinyt ab-
surdin tilanteen, koska monissa maissa sikiiliiiseen 'verokiilaan' luetaan eliike-
kustannukset vain silti osin, kuin ne ovat lakisiiiiteisiii, ts. kohdassa 1.lc mai-
nituista kolmesta pilarista vain yksi otetaan huomioon. Kun meillii TEL ka-
tottomuutensa ansiosta peittiiii suureksi osaksi kaikki kolme pilaria, Suomen
luvut tiimdn tilastovirheen takia usein niiyttiiviit korkeilta ja ruokkivat sitii
virhekiisitystii, ettii meillti eliikekustannus olisi jotenkin erityisen korkeaja elii-
keturvan taso perustelematon. Ehkii siihen eliikekiilan keksijiit pyrkiviitkin?

On niin ikiiiin vaikea hyviiksyii tydeltikerahastojenkin sisiillyttiimistii valtion
pEIornataseisiin. Asialla on syvempi periaatteellinen merkitys kuin keplottelu
EMU-kelpoiseksi.

Verokiilaa pohdittaessa olisi muistettava, etli tulovero voisi olla 15 prosenttia
nykyistii matalampi, jos pankkitukimenoja ei olisi ollut!

(d) Korrekti laskutapa on k[yttiH indikaattorina kokonaistydvoimalantan-
nusta,joka koostuu rahapalkasta, veroennakoista ja sivukuluista, sikdli kuin
niitii perustellusti voidaan tiissii ottaa huomioon. Ty<inantajan talouden kannal-
ta vain tiimii kokonaiskustannus on relevantti, ei niinkiiin se, mik[ osa sii3ii on
kiiteispalkkaa j a miki sivukuluj a.

Mittaa sen arvioinnille, ovatko tydvoimakustannukset ja niiden jakauma
viilillisiin ja viilittdmiin osiin kohtuullisella tasolla, voidaan saada kansainviili-
sistd vertailuista. Jo TEl-komitea ltihti siitii, ettei suomalaisia yrityksiti saa
rasittaa enempiiti kuin yrityksiii tiirkeimmissii kilpailevissa maissa. Maiden
v[liset vertailut osoittavat, ett6 tavoitteessa on pysffi oikein hyvin. Kiiytettii-
vissd olleet tiedot eivit tue sitii informaatiosodan palkkasoturien viiitettii (ks.
esim. luku 5.4), etta"holtittomasti kasvatetut" eliikekustannukset olisivat Suo-
messa turmion aiheuttaj ia.

(e) Iltintekijtiiden nikdkulmasta kustannustilastoja voidaan parhaiten tulki-
ta kohdassa 2.4h selostamani eliimiinkaariteorian avulla. Kyse on elinaikaisten
ansioiden jiirkiperiiisestii jakamisesta eri iktikausille. Eltikkeelle jiiiiminen ei
saa johtaa perhettii taloudelliseen romahdukseen, vaan kulutusmahdollisuuk-
sien tulee voida kohtuullisesti jatkua. On tyydyttiivii pienempiin tuloihin tydi-
iissii, jotta siitistyneillii varoilla voitaisiin saada riittiivti eliike. Se on miellettivi
jiirkevtiksi asiain jiirjestykseksi. Ilman sitii perheen turvallisuus olisi horjuva
eikti asia olisi viiest<in suurilnman osan kohdalla korjattavissa milliiiin muilla
jiirjestelyillii (ks. luku 2.3). Kun eliikemaksu on tyiintekijiin omaa tuloa, joka
siirrettitin myohemmin maksettavaksi, sen ikeiin kuin veroksi leimaaminen on
viiiirin.
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Huomautettakoon, ettii yksilon kannalta ei ole relevanttia eroa sillii, sisiilly-
tetiitink6 eldkekustannus verokiilaan vai maksetaanko vastaava maksu sen ul-
kopuolella esim. yksiltillisenti eldkevakuutuksena, jollaista henkivakuutusyh-
ti6t nyt tarjoavat (ks. kohta fjeljempiinti).

(f) Poliittisia riskejli. Luvussa 6.2 totesin, ettii TEl-jfiestelmfrn talous on
turvattu hyvin. Se ei anna aihetta huoleen nykytasoisen lakisiiiiteisen eliiketur-
van varmuudesta. Jos vaaroja on, ne ovat poliittisia. Luvussa 5.1 kuvaamani
uusliberaalisen suunnan pyrkimyksenii on yhii leikata lakisiifiteistii sosiaalitur-
vaa sill6 perusteella, et*i "itsekunkin perheen tulee ottaa vastuu omasta tule-
vaisuudestaan". Tiit5 viiitettii toistetaan siitii viilittiimittii, ettei korvaava va-
paaehtoinen turva koskaan toiminut tyydyttiivesti. Se ei ulottunut silloin, kun
oltiin vielti sen varassa, muuta kuin pieneen osaan v6esttistli, eik6 voikaan ulot-
tua (perusteluja mm. luvuissa 1.7 ja2.3 sekii seuraavassa kohdassa g).

(g) Vakuutuksen tehtivit yhteiskunnassa j a henkivakuutusyhtitit. Henki-
vakuutusyhtiot ovat kiiynnistiineet voimakkaan kampanjan yksiltillisten eliike-
vakuutusten ja siitistotylppisten henkivakuutusten myymiseksi. Pankit ovat
perustaneet yhteyteensi omat henkivakuutusyhtionsii.

Kuvioon 5.1.2 sisiillytetyssii lehtileikkeessii Sampo-yhtididen piiiijohtaja Jou-
ko Leskisen ehdottaa, ettii lakisiiiiteistii sosiaaliturvaa olisi supistettava, jotta
yksityiselle elikevakuutukselle tulisi tilaa. Aivan piiinvastaisella kannalla on
Suomen Vakuutusyhtioiden Keskusliiton teettimi keskusteluvihkonen'Kohti
kilpailukykyisti hyvinvointiyhteiskuntaa' (1997). Siinii katsotaan, ettii yksil6l-
lisen vapaaehtoisen vakuutuksen tehtivii ei ole korvata lakistiiiteistii turyaa,
vaan tiiydentiiii sitii.

Tiime keskustelu antaa aiheen palauttaa mieliin, mikii on vakuutuksen tehtiivti
- itse asiassa sen olemassaolon oikeutus, raison d'0tre. Se on etsiii yhteiskun-
nassa perheitii ja fityksie uhkaavia riskejii ja saada ne vakuutetuiksi, ts. sosi-
aalisen ja taloudellisen turvan mahdollisimman hyvii aikaansaaminen ja yllii-
pitiiminen. Aina 1970-luvulle saakka ntimii tavoitteet katsottiin parhaiten saa-
vutettavan ja myds saavutettiin vakuutusyhti6iden keskiniiisessii yhtitimuo-
dossa, joka olikin vallitseva Suomen vakuutustoiminnassa. Silloin selketisti
liihdettiin siitii, etti yhtion johtokin on asiakkaiden palvelija - eikii piiinvas-
toin. Heiluriliikkeen (5.1) seurauksena tiirkeitii keskiniiisiii vakuutusyhti6itii
on nyt kuitenkin muutettu osakeyhtitiiksi. Avoimesti julistetaan, ettd johdon
tehtiivi onkin palvella omistajien etuja. Tiitii on kiiytetty perusteluna sille, etti
ylin operatiivinen hallintoelin - tahi kaiken omistava ja hallitseva holding-yh-
tiri - on miehitetty omistajien edustajilla ja alan ammatti-ihmiset on tydnnetty
alempiin kerroksiin. Kehitykseen liittyy ilmeinen vaara, ettii pankit pyrkivtit
valtaamaan vakuutusalaakin vaikutuspiiriinsii.

Toimintaan muutoinkin liitt)'y arveluttavia piirteitii.
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Sikeli kuin yksiltilliset eliikevakuutukset tiiydentivtit lakisiiiiteiseen turvaan
monien perheiden kohdalla jiiiineit[ puutteita, asiaan on suhtauduttava pelkis-
tiiiin mydnteisesti. Yksildllinen eliikevakuutus on paikallaan myris silloin, jos
aviopuolisot haluavat siirtyti yhtaikaa elikkeelle. Te[6in nuorempi heistii voi
sen toteuttaa oman eliikevakuutuksensa avulla.

Yksil<illisten elikevakuutusten marlkinointiin on kuitenkin hiipinyt piirteiti,
jotka oikeuttavat kritiikkiin. Ei ole ensinkii?in hyviiksyttiivdd, ettdmyynnin yh-
teydessd ehkii vihjaillaan lakisii^ilteisen jirjestelmiin olevan vaarassa romahtaa
tai ainakin tulevan suuresti riisutuksi, joten olisi muka viisasta pelastautua ot-
tamalla yksildllinen vakuutus. Vakuutusalan ammatti-ihmisten tulee olla sel-
vilH tydeliikejiirjestelmiin vakaasta asemasta, sellaisena kuin se kuvattiin edel-
le 6.2.luvussa, joten pelottelu on henkistfl epirehellisyytte.

Kun vakavana valtakunnallisena ongelmana on viiestrin liian varhainen el[-
ktiityminen, ei ole hyviiksyttiiviiii mydsktidn se, ettii yksil6llisten vakuutusten
myynnin edistiimiseksi pyrittiiin ihannoimaan aikaista 'eliikkeelle piiiisemistii'.
Se vaikuttaa juuri piiinvastaiseen suuntaan kuin vastuuntuntoisesti johdetulta
vakuutustoiminnalta on lupa odottaa. Kun viiesttin ikiirakenteen vanhetessa
eliikeliiisten lukumiiiiriin suhde tyossii kiiyvien lukuun (ns. eliikeltiissuhde) pyr-
kii muodostumaan epiiedulliseksi ja haittaamaan paitsi eliikejiirjestetmiii myds
koko yhteiskunnan toimiwutta, on vdlttiimiitdntii saada elikkeiden alkavuutta
my6hentymiiiin (ks. 6.2d). Ttitii hyvin tiirkeiiii ja vaikeaa piiiimiiiiriin haittaava
toiminta on saatava loppumaan.

Ja edelleen: vakuutuskuluttajille on vaikeaa vertailla vakuutus- ja pankkisdis-
tiimisen vaihtoehtoja, koska verokohtelu on erilainen, vakuutukseen voidaan
liittiiii indeksiehto mutta ei pankkitalletukseen, ja hallintokustannukset lasku-
tetaan eri tavoin. Viimeksi mainittu vaikeuttaa mm. todellisen korkotuoton ar-
vioimista, niin my<is se, miten raukeaminen (takaisinostot) otetaan huomioon.
Ei saisi synrye sellaista vaikutelmaa, etti vakuutuksen ottamisen todellinen
motiivi onkin aidon vakuutusturvan tarpeen asemesta verojen kiertiiminen.
Sanoihan piinjohtaja Jaakko Lassila muistelmissaan vakuutusalan uusista tuu-
lista, ettii ryhdyttiin myymiiiin veronkiertovakuutuksia johtajille. Nyt niiti
myydiitin muillekin kuin johtajille. Tiimtin ndkeminen ja kuuleminen suoras-
taan itkettiiti. Osallistuin jo 1950-luvulla ja mydhemminkin vakuutusta koske-
vien veropyktilien suunnitteluun. Korostin veroviranomaisille ja komiteoille,
etti leskien ja orpojen asiaa pitiiii suosia myds veroeduin, mikti hyviiksyttiinkin
hyviissii uskossa. Tytimarkkinapuolten suuressa ns. valtalakipalaverissa tais-
telin samoin argumentein henkivakuutuksille etuja, joita ei ole pankeilla. Ja
nyt niiitii erityisetuja keytetiiiinkin sellaisissa yhteyksissii, joilla ei ole mitiiiin
yhteyttii leskien ja orpojen turvaamiseen.

Siitistiimistii vastaan sintinsii tuskin on huomautettavaa, mutta sen edistimisen
voisivat pankit ja niiden yhteydessii toimivat sijoitusrahastot hoitaa kehittii-
miilH perinteisii palvelujaan. Vakuutusta{onnan ulottamisen tarkoituksenmu-
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kaisuutta niiden alueelle voidaan ainakin valtakunnallisten kokonaisuuksien
kannalta arvioiden epiiillii.

Ehkti nykyisen tai tulevankaan lains[tidiinn6n awlla vain tai melkein vain
si[stimistii sisiiltiiviii henki- ja ellkevakuutuksia ei voida suorastaan koko-
naan kielt[ii ottaen huomioon mm. EU-kiiytiintokin. Sen sijaan sellaisen suosi-
minen verotuksen awlla tai muutoin pitiiisi lopettaa esim. tekemiillti niiden
verokohtelu samanlaiseksi kuin pankkisiiiistiimistenkin.

Veeriin tietoihin perustuva myynti on epiiilyksittii hyviin vakuutustavan vas-
taista, ja viranomaisella olisi oikeus - ja velvollisuuskin - kieltiiii sellainen
uhalla, ettii toimilupa peruutetaan.

Huom. Juuri edellii olevan jokseenkin kielteisen tekstin olin ki{oittanut jo en-
nen kuin tiimtin kohdan alussa mainittu keskusteluvihkonen oli julkaistu. Toi-
von, ettd vihkonen kiiytiinn6ssiikin tekisi kritiikin vanhentuneeksi !

(h) EU ja EMU (os siihen liityttiiisiin) antavat nekin aihetta huolestuneisiin
ajatuksiin eliikejiirjestelmien tulevaisuudesta. Alkuaan sosiaaliturva oli tarkoi-
tus jtittiiii EU-stiiitelyn ulkopuolelle. Nyttemmin on kuitenkin alkanut kuulua
keskustelua senkin tuomisesta direktiivien piiriin. Ttilloin on kaksi periaate-
linjaa: joko direktiivit miiiiriiiivtit vain sosiaaliturvaetujen, ml. eliikkeidenkin,
minimivaatimukset tahi pyritiiiin ettjenyhtentiisttimiseen. Viimeksi mainitus-
sa tapauksessa arvelen syntyviin vaikeuksia, koska siiiitely koskenee jokseen-
kin yleisen kansainviilisen kiiytiinn<in mukaan vain turvan yhtii tai korkeintaan
kahta pilaria. Sen normit eiviit sovi meidiin kolme pilaria integroivaan yh-
distelmiilmme.

EMU-keskustelussa ovat siiriihtineet korvaan suoraan lausutut arvioinnit siitti,
ettii kriisien tullen joudutaan sosiaaliturvaa taas leikkaamaan. Kriisi voi syn-
rye, kun maata tulevaisuudessa kohtaa laskukausi, saati lama. Tiihiin asti on
viime k?idess6 selvitty turvautumalla devalvaatioon. Jos tiimd keino puuttuu,
voi syntyii v?iest6ryhmien vtilillii hirmuinen taistelu siiti, kenen on uhraudut-
tava. Reilun pelin mukaan tietenkin onnettomuus olisi jaettava tasapuolisesti
kaikkien kesken, kuten esitin edellii kohdassa b. Se voisi merkiti jopa palkko-
jen alentamista tai ainakin nollakorotuksia. Silloin myos eldkelIisten kulutus-
mahdollisuuksia olisi vastaavasti supistettava. Jo itse ansaintaperiaate sisiiltiiii
tiillaisen koht alonyhteysp eriaatte en. Eldtkeldisten kulutusmahdollisuuksien tu-
lee seurata muiden viiestcin osien vastaavaa tasoa ja sen vaihteluita.

Vaikeuksia syntyy, jos jokin ryhmti esim. lakoilla uhkaillen kieltiiytyy tilanteen
edellyttiimiistii pidtittyviiisyydestd. On vaara, ettii silloin taas kiivelliiiin (tai ai-
nakin yritetiiiin) eltikeltiisten yli. Olisiko eliikeliiisten jo ennakolta varaudutta-
va tehokkaaseen torj untaan?

Usein on kuultu, vieliipii tydeliikeihmistenkin lausumana arvelu, etti kansanta-
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louden huonon kehityksen ehkii kohdatessa maatamme elikkeitiikin voidaan
joutua viel6 uudelleen leikkaamaan. Se tarkoittanee samaa kohtalonyhteyttii
kuin juuri mainittiin, mutta sanonnan muotoilu on sikiili epiionnistunut, ett6
sen voi tulkita (a on tulkittukin) predestinoivan sellaista politiikkaa, ettii elii-
kelfliset yksin tai ainakin ensisijaisesti olisi tehtAvA kansallisten onnettomuuk-
sien maksumiehiksi. Tiistiikin varoitin jo kohdassa b.

Mutta niimii ovat asioita, joihin valmistautuminen kuuluu jo seuraaville vas-
tuussa oleville sukupolville, joten tyydyn vain noteeraamaan ongelmia.

6.4. Loppuhuomautuksia

Peetiin siis kirjoituksen luettelemalla - sen lis[ksi mitii jo edellii sanoin
eliikkeistii, jdrjestelmiin kantokyvystti ym. -joitakin ongelmia ja asioita, jotka
edustamaltani sukupuolvelta on siirtynyt seuraajillemme.

6.4.1. Hallinto

(a) Jo luvussa 2.8 totesin, ettii aikanaan ratkaisut tehtiin toisenlaisessa maail-
massa, kuin mihin aatteiden aaltoliike on nyt johtanut, stakeholder-yhteiskun-
nasta on siirrffi kohti shareholder-yhteiskuntaa. Markkinavoimat ovat jo ai-
heuttaneet vahinkoja kuten kohdassa 5.5b jouduin toteamaan. Tydeliikeyh-
ti6iden itsentiisyyden restaurointi on viiltttimiittomyys. Lex Louekoski oli oi-
keasuuntainen askel. Toimenpiteet olisivatmielestiini voineet ollapitemmdlle-
kin meneviti, mutta voidaanhan lakia tiukentaa my<ihemmin, jos tyydyttiiv[iin
tilaan ei ptiiistii. Parasta olisi, jos asiat hoituisivat alan vapaaehtoisin jiirjeste-
lyin. Se edellyttiiisi, ettd vastuussa olevat vakuutusihmiset selkedsti mieltiii-
siviitja tunnustaisivat sen seikan, effi sosiaaliturvaa hoitavat laitokset eiviit ole
mitiiiin yhtiriitti muiden joukossa. Niihin on sovellettava eri normeja, kun
vakuutusyhtidlaki ei nykysovellutuksin neyHi riitteviin, vaikkakin sen alkupe-
rlinen tarkoifus oli nimenomaan samansuuntainen uuden lain kanssa, vakuu-
tuskuluttaj ien suoj aaminen.

@) EHkesiiiititiiden ja kassojen mukana ololla on ollut alaa ohjaava vaiku-
tus, ja ne ovat yhd terveellisiS vaihtoehtoja, joita vakuutusyhti<iiden johto ei
voi asiakaskohtelussa jdttiiii huomiotta. Tosin tyoeliikejerjestelmiin kehittiimi-
nen, mikd on ollut valtava ja menestyksellinen tehteve, jii varsinkin alkuvai-
heessa miltei kokonaan vakuutusyhtioiden vastuulle ja kustannettavaksikin,
siiiitirit ja kassat elivit siivellii. Silti olen sitd mieltii, ett[ ntiiden markkinoilla
olo merkittiivin osuuksin olisi toivottavaa.

(c) Markkinain jako lakisiflteisen ja vapaaehtoisen turvan viilillii tuli rat-
kaistuksi jo TEL:ia siiiidettiiessii (ks. 2.li ja luku 2.3 sekii myds 6.39). Kai
uusliberaalisen ideologian kritiikittomiin omaksumisen takia (ks. luku 5.1) ris-
tiriita on viime vuosina kuitenkin pulpahtanut esille uudelleen jopa voimak-
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kaasti. Ettii niiin on laita aina ollut ulkomailla, selittyy lakisddteisti turvaa
hallinnoivien julkisoikeudellisten laitosten ja bisnestii tekevien vakuutusyhti-
6iden viilisenii kiidenviiiint<ind, vaikkakin valtataistelua peitelliitin kaikenlaisin
ideologisin ja yleishy6dyllisin liturgioin. Kun meill[ lakistiiteinen toiminta ja
yksityinen henkivakuutus kuuluvat samoihin yhtioryhmiin, t5llainen valtatais-
telu meillii tuntuu kiisittiim[ttom[1tii. Jos lakisii[teisi[ elflkkeitii yhii vielii
alennettaisiin, seurauksena olisi, ettii yhti6ryhmiin tyoeliikeyhti<i menetflisi
moninkertaisesti enemmiin vastuullaan olevaa eliiketurvaa kuin mitii ryhmtin
henkivakuuttaja koskaan onnistuu saamaan tilalle. Tlmii johtuu siitii, ettd suu-
ri osa etuja menettevistii vakuutetuista ei vapaaehtoisesti ottaisi minkliiinlaista
korvaavaa vakuutusta tai ottaisi kovin vaillinaisen. Tarjolla olevat yksityiset
eliikevakuutukset saattavat kyllii neyftiiI halvemmilta kuin lakisititeiset, mutta
se johtuu vakuutusten sis6llon erilaisuudesta. Kokemukset osoittavat, ettl yri-
tysten johtoportaat turvaavat omat etunsa, mutta muu viiki jtiii tavallisesti si-
vuun.

6.4.2. Rahoitus ja rahastointi

(a) Rahoitus- ja rahastointitekniikat joudutaan hienotarkistamaan tihein v[-
lein, niin kuin on tapahtunut tiihiinkin saakka. Luulen, ettti entinen tekniikka
voidaan pitee toimivana, salliihan se varsin suurta joustavuutta. Myos muun-
laiset ratkaisut ovat ainakin teknisesti mahdollisia, mutta niihin siirtyminen
voi olla kivuliasta, jopa riskialtista. Rahastojen jonkin asteinen purkaminen tai
ainakin kasvun jiiiidyttiiminen voisi olla suotavaa suurten ikiiluokkien aiheut-
taman vuoden 2020 paikkeille osuvan menohuipun tasoittamiseksi .

(b) Rahastoinnin aste on ikuinen ongelma. Eltikeihmisten ja ekonomistien
liihtokohdat ovat olleet erilaiset, mikii selittiiii mielipiteiden divergenssiii.
Onko rahastoiminen siiiinnehlivti sen mukaan, mika on hrpeen eldkkeiden tur-
vaamiseksi vai olisiko eliikejiirjestelmiit valjastettava kansantalouden (tai
EMU-kriteerien) tarvitsemien piilomien kerliijiiksi? Vlhintiiiin on vaadittava,
ettii rahastot tulevaisuudessakin ovat riittiivdt antamaan suojan myris laman
kohdatessa. Vakavaraisuuden ehdot on selvitettiivii ja toteutettava. Puron joh-
taman tyoryhmiin raportti sisiiltiiii hy6dyllistii teoriaa ja knytiintdii.

Suomalaiset ovat olleet k[ytiinnon sovellutuksiin kehitetyn riskiteorian (prac-
tical risk theory) koulukunnan pioneereja. Taas kerran teorialle loyb.y tiirkedd
sovellutusta turvallisuusehtojen tutkimisessa!

Jos eliikejiirjestelmien vaatimat rahastot eivtit kasva kovin nopeasti tai niitii
jossain vaiheessa vieliipti viihennefiiiin, syntyykd ongelmia, jos rahastot ovat
myos EMU-pantteina?

6.4.3. Varainsijoitus

(a) Periaatelinjan valinta niiyttiin yhd ajankohtaiselta keskustelun aiheelta.

156



Jotkut ekonomistit ovat kritisoineet tydeliikejiirjestelmiissii alkuaan omak-
suttua linjaa, joka tinkii maksimaalisen tuoton tavoittelusta pyrkien tiismii-
kohdentamaan sij oituksia mm. tydpaikkoj en luomiseen j a wokra-asuntotuo-
tantoon (ks. luku 2.10). Tiihiin suuntausongelmaan on otettava kantaa. Mieles-
tiini tyoeltikejiirjestelmdn alkuvuosikymmeninii ratkaisu oli oikea. Olosuhtei-
den muututtua asiaa on harkittava uudelleen. Oma mieltymykseni on yhti yh-
teiskunnallisten aspektien huomioon ottamisen kannalla. Olisi esim. eritl5in
suotavaa, ettii suomalaisten avainyritysten rahoituspohja pidetttiisiin kotimai-
sissa kiisissii sen sijaan, ettii sijoituskohteita liihdettiiisiin etsimiiiin ymperi
maapallon, mitii sitiikin on jo joku ehtinyt vaatia.

Jos jokin yltidmaksimaalinen strategia tuottaisi enemmiin kuin yhteiskunnal-
lis-isiinmaallisesti suunnatut sijoitukset, se tietenkin auttaisi -jos riskeiltii viil-
tlrttiiisiin - aikanaan pitiimii[n vakuutusmaksujen yhteisvastuuosaa matalam-
pana. Ero on kuitenkin vtihiiinen ja voi tulla kuitatuksi sillii, ettii kotimaista
tuotantoa autetaan laajenemaan tai ainakin pitiimiiiin puoliaan EU-ympii-
ristdssdkin, minkti ansiosta tydeltikemaksupohja on suurentuu. Valitettavasti
tiitii ei ole tapana kirjata ty6eliikejtirjestelmiin hyviiksi, tosin kohdissa 2.l0b,c
yritettiin siittikin tehdii arviota.

(b) Tekniikan joustavoittamista tutki tydeHkeyhtioiden ns. Puron sijoitus-
toimikunta (1996). Riskipitoisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, sijoittamista
on rajoittamassa ehdottoman turvallisuuden vaatimus. Sijoitusten arvojen hei-
lahtelut on pysQrttiivii puskuroimaan vakuutusyhtioiden ns. toimintapiiiiomalla
(osta tiirkeiin osan muodostaa omaisuuden kiiypien ja kirjanpitoarvojen ero-
tuksena muodosfuva aliarvostus). Kun toimintapiiiiomat ovat olleet verraten
pienet, liikkumavaraa sijoituksia valittaessa on ollut niukasti. Toimikunnan
ehdotuksen mukaisesti toimintapiiiiomaa kartutetaan, miki on tietenkin oikea
suunta. Voidaan kuitenkin keskustella siitii, jiiikd suunnitelma liian varovai-
seksi, jos tavoitteeksi asetettaisiin todella merkittiivii osallistuminen suoma-
laisten yhti6iden piiiiomahuoltoon. Sekii Isossa-Britanniassa ettii USA : ssa elti-
kejiirjestelmiit ovat osakemarkkoilla suursijoittajia, mitii selittiiii sikdliiinen
eliikestititididen kirjausktiytiintri ja ylijtiiimien jaon tekniikka. Esimerkiksi Eng-
lannissa osakkeiden kirjaaminen tehdiiiin pitkiinttihtiiyksen arviointina, jolloin
ei vaadita osakekurssien tilapiiisten putousten tiiyttti kirjaamista. Se vihentiii
toimintapiidoman tarvetta. Eliikevakuutusten alalla on yleinen ns. immunisoin-
ti, joka sallii vastuiden ja omaisuuden arvojen muuttelun samassa tahdissa
korkokannan muuttuessa. Korkoriskiii voidaan tiilldin viihenttti.

Pienten ja keskisuurten yritysten piiiioman saantia on pidetty vaikeana ja sen
on arveltu jamrttavan mm. ty<illisffii lisiiiiviin elinkeinotoiminnan nopeaa
kasvua. Asiaa auttaisi, jos takuujiirjestelmiii saataisiin kehitetyksi, ehkd val-
tion tukemiakin?

Joskus on tarjottu neuvoksi riskikohteiden laajaa hajauttamista, jolloin yksit-
tiiisten kohteiden epiionnistuminen ei vielii heilauta koko sdoituspottia. Tiime
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neuvo on kuitenkin ignorantti siktili, etti se jettiie huomiotta suurimman
sijoitusriskin, joka on osakemarkkinoiden yleinen laskukausi, pahimmassa ta-
pauksessa romahdus. Hajautus ei suojaa sellaiselta. Tiihtin on "ldiikkeeksi" tar-
jothr hajautusta lukuisiin eri maihin. Kuitenkin mm. osakekurssien vaihteluilla
eri maiden vilillti on vahvat korrelaatiot. Lisiiksi tulevat valuuttariskit. Ulko-
maille meno olisi kohdassa (a) toivotun "istinmaallisuuden" vastaista.

6.4.4. Tilkkutiikkiongelma

Komitean alkuperiiinen tarkoitus oli kifoittaa TEL vain runkolaiksi, jolloin
jiirjestelmiin toimintaa varten tarpeelliset miiiirtiykset annettaisiin asetuksella
tai alemman asteisilla miiiiriiyksillii taikka, mikti vakuutusalalla on kiiytintd,
niitii sijoitetaan vakuutusehtoihin ja vakuutusmaksujen ja vastuuvelan las-
kuperusteisiinkin.

Runkolaki-ideaa ei kuitenkaan ole kiiytiinndssii johdonmukaisesti noudatettu,
vaan lakiin on vuosikymmenien kuluessa listitty lukuisia uusia momentteja ja
lisiipykiiliii, alkuperiinen idea ja tyyli ovat rikkoutuneet. Lakia aiheellisestikin
moititaan jonkinlaiseksi pykiiliiviidakoksi. Valtakunnallisten eliikejfiestelmi-
en kokonaisuuden kannalta vield sekavuutta olennaisesti lisiiii se, etti eri vies-
toryhmiii varten on aivan omat lakinsa LEL, VEL, KVTEL, MEL, KiEL,
IvfYEL, YEL ja TaEL. Vieliipii Suomen Pankilla ja kansaneliikelaitoksella on
omia henkildkuntiaan varten erilliset jii{estelmtit. Kritisoijat moittivat ty6elii-
kelainsiiiidiint6ii tillftutiikiksi.

Heriiii kysymys, pitiiisikd koko eltikejfiestelmien kokonaisuus, mukaan luet-
tuna my6s linkit kansaneliikejiirjestelmddn, kokonaan kodifioida, kirjoittaa
uusiksi. Ytimenii voisi olla yksi kaikkia koskeva laki "perus-TEl-". Eri vdest6-
ryhmille voisi sen jdlkeen olla erityislait, jotka siiiitiiisiviit mahdollisista poik-
keuksista asianomaisen ryhmEn osalta. Liihinnii kysymykseen tulevat tiet5rt
etujen lisdykset, mikiili niitii ei voida toteuttaa perus-TEl:nkin varmaankin
edellyttiimien rekister6ityjen listietujen kautta.

Oletan, etti jos asioiden valmistelu nyt alkaisi puhtaalta pdydiiltii, ratkaisu
voisikin olla tiillii perus-TEl:n linjalla. Kuitenkin olemassa olevien lakien jon-
kinlainen "yhteenkirjoittaminen" ei ole sillii tavalla ongelmatonta kuin pinta-
puolisesti katsoen voisi odottaa. Ollaan nimittiiin sidottuja jo olemassa oleviin
etuuksiin. Niiden osittainenkin huonontaminen, jos yhteenkirjoittaminen sel-
laista jonkin vakuutettujen ryhmiin osalta vaatisi, olisi ongelmallista 'saavutet-
tujen etujen leikkaamista'. Se voisi vaatia vaikeutettua lainsdidinttijfiestystii
tai sitten edellyttiiisi sellaisia liihes ihmisiiin voimaan jtiiivi[ ylimenostiiin-
nriksiii, joita jo on valtion ja kuntien nykyisisstikin jiirjestelmissti.

Joskus yritimme katsoa, millaiseksi yhteenkirjoitettu lainsiediintd muodostui-
si. Heti tormiittiin siihen, ettii hyvin monet etuudet ja miiiirittelyt ovat ainakin
osittain erilaiset eri laeissa. Jos jonkinlaiseen keskimiitiriitasoon haluttaisiin
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pyrkie, se merkitsisi monen ryhmiin osalta etujen huonontamista. Toisaalta, jos
taso asettaisiin korkeimman huipun mukaan, kustannukset lisiiiintyisiviit ja
osittain epiitarkoituksenmukaisella tavalla. Miti enemmiin yhteenkirjoittamis-
ta tuumittiin, sitd selvemmiiksi kiivi sen toteuttamiskelvottomuus.

Kiiytiinn<issti - joskaan ei varmaan kansanvaltaisen teorian kannalta - pahinta
on se, ettii kaikki eliike-edut jouduttaisiin ikiiiinkuin ta{ottimella levittelemiiin
uuteen kiisittelyyn. Monet ikiiviit kokemukset varoittavat siitii mahdollisuu-
desta, ettd asiat saattaisivat riistiiytyii kiisistii niin kuin niin monesti aikaisem-
minkin on tapahtunut. Kun kysymyksessi on 80 miljardin markan wosittais-
ten tulojen ja menojen potti, riistiiytymisen seurauksena voisi olla suoranainen
kansallinen katastrofi.

Sellainen myytti niiyttiiii eliivSn sitkedsti, ettii lakien pitiiisi olla niin yksinker-
taisia ja (nykyhetken suosikkitermid kiiyttiien) "ldpiniikyvid", ettdkuka tahan-
sa voisi lukea oikeutensa lakikirjasta. Tiilkiin nayttad miltei unohtuvan, ettd
jiirjestelmiin Uiytyy kuitenkin ennen kaikkea palvella eltikkeen tarvitsijoita. He
ovat eliineet hyvinkin monenlaisissa olosuhteissa ja heillii on kovin monella
tavalla koostunut ansaintahistoria. Heiddn etujaan on voitava suojella rahanar-
von huononemiselta ja muulta turvattomuudelta. Lisiiksi jiirjestelmiin tulee
sallia vaihtoehtoisia eltikelaitosvalintoja. Totuus on, etti eliikelakeja ei kos-
kaan voida ki{oittaa liipiniikyvyysvaatimukset tiiyttiiviiksi. Niin ei ole tapahtu-
nut meillii eikd missii?in muuallakaan. Keytennon kannalta ttimti ei ole taqpeel-
listakaan. Kuuluu nimittiiin asiaan, ettil eldkelaitokset valmistavat asiakkai-
densa ja vakuutettujen kii$don tdsmiikohdennetut vihkoset kutakin tarvetta
varten, esimerkiksi yksityisen tyonantajan vanhuuseliikkeen hakijoille, tydky-
vytt6myyseliikkeen hakijoille ja perhe-eliikkeen hakijoille - kullekin erikseen.
Tiillaiset vihkoset voidaan kirjoittaa selkeiksi ja helppolukuisiksi ja tietenkin
jiirjestelmien henkildst<i on aina kiiytettiivissii informaation antajina. Viittaan
myris siihen, mitii tuli jo sanotuksi kohdassa 2.12.e.
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1 . Ennen kansaneliikej iirj estelmiiii

ft uomi oli 1800-luvulla agraariyhteiskunta, ja90% suomalaisista sai toi-
\ meentulonsa maataloudesta vuoteen 1870 asti. Maata omistavan vdes-
L-, t6n keskuudessa perhe ja suku sekii syytinkijerjestelmii huolehtivat van-

husten turvasta. Syytinkijerjestelmti oli kehittynein Ldnsi-Suomen pelto-
viljelyalueilla, mutta se oli ltihes tuntematon Savossa ja Etelti-Karjalassa.
Syytingin voidaan katsoa olleen luontaistaloudessa eliiviin, maata omistavan
viiestdn merkitliivii vanhuudenturva. Tilattomilla ei ollut syytingin antamaa
vanhuudenfurvaa, vaan he joutuivat vanhuudessa furvautumaan usein k<iy-
hiiinhoitoon. Vaivaiskassoja onkin luonnehdittu tilaffoman viiest<in el5kekas-
soiksi.

Virkamiehille oli siiiidetty eldketurva lukuun ottamatta kuntien virkamiehiti,
joista ainoastaan kansakoulunopettajilla oli pakollinen eltiketurva. Kuntien
virkamiehille saatettiin kuitenkin mydntiiii eltikkeitii harkinnan mukaan. Vir-
kamiehiii oli kaikkiaan hyvin vihfln.

Muiden palkansaajien kuin virkamiesten vanhuudenturva oli heikko tai liihes
olematon. Eltikekassoihin kuului I 900-luvun alkuvuosikymmeninii vain alle
l0 % teollisuustytivdestdstti. Kassat maksoivat eltikett[ noin 1 000 eltikeliiisel-
le ja eliike vastasi noin neljiinnestii teollisuustyontekijiin palkasta. Kuitenkin
ensimmiiinen maailmansota murensi kassojen eliiketurvan niin, ettii vuonna
1920 kassojen vuosieliike vastasi ainoastaan teollisuustyontekijtin kahden ja
puolen viikon palkkaa.

Niiin maaseudun tilattoman viiest6n ja kaupunkien tyrivdest<in ainoa yhteis-
kunnan jihjestiimii vanhuudenturva oli kunnallinen kriyhiiinhoito.

Teollistuminen ja palkansaajaviiestcin kasvu sekii sosiaalireformististen aattei-
den ja tyoviienliikkeen levi[minen merkitsivtit, ettti sosiaalisten kysymysten
ratkaiseminen katsottiin myos valtion velvollisuudeksi. Valtiollisten oikeuksi-
en laajeneminen eduskuntauudistuksen mydtii ja joukkopuolueiden organisoi-
tuminen toivat sosiaaliset asiat keskeisiksi yhteiskuntapoliittisiksi kysymyk-
siksi, ja niiin sosiaalivakuuflrksen ja myos eldkevakuutuksen valmisteluty<i
pii?isi todella alkuun.

Vuonna 1908 valmistuneessa invaliditeettivakuutuskomiteassa esitettiin pa-
kollista tydkyvyttomyys- ja vanhuusvakuutusta kaikille toisen palveluksessa
oleville virkamiehiii lukuun ottamatta. Komitean ehdotus pohjautui vakuutus-
periaatteeseen, ja sen tavoitteena oli turvata vakuutetulle viilttiimiitdn toimeen-
tulo tydkyrrytt<imyyden ja vanhuuden varalta. Mietintd pohjautui suurelta osin
Saksan vanhuus- ja tydkyvyttdmyysvakuutukseen: vakuutuksen ulottuvuus,
tytikyr/ttttmyyden mtiiirittely sekii vakuutuksen toteuttamistapa olivat suurelta
osin samanlaiset kuin Saksan eliikevakuutuksessakin. (KM 1907/8.) Mietinto
ei kuitenkaan j ohtanut lainsiitidiintdtoimenpiteisiin.

163



Suomen itseniiistyttyti senaatti asetti joulukuussa 1917 sosiaalivakuutusko-
mitean, j oka vuonn a l92l jiittiimtissiiiin mietinndssl ehdotti pakollista [itiys-,
sairaus-, tyt kfryttttmyys- ja vanhuusvakuutusta kaikille 16 vuotta ttiyttiineille
kansalaisille. Vakuutuksen ulottamista koko kansaan perusteltiin sillii, ettii
Suomessa oli tuolloin paljon pienviljelijditii yhtti huonossa asemassa kuin
palkansaajatkin. El?ikevakuutuksen toteuttamista vakuutusperiaatteen mukaan
komitea perusteli Ruotsin ja Saksan myonteisillii kokemuksilla. Merkitttivim-
piinii mietinn6ssfl voidaan pitiiii sitti, ettii vakuutuksen ulottuvuus laajennettiin
siinii koskemaan koko kansaa kansanvakuutuksena tyovtienvakuutuksen si-
jaan. (KM 192t122.)

Sosiaalivakuutuksen kehittiimisessii olivat esilld samanaikaisesti seki yleinen
eldkevakuutus ettti palkansaajien sairausvakuutus. Sosiaalidemokraatit ja am-
mattiyhdistysliike ajoivat tyontekijtiin sairausvakuutusta ja maalaisliitto yleis-
td vanhuus- ja tytikyvytt6myysvakuutusta. Koska tydviiestdn keski-ikii oli
tuolloin alhainen, sosiaalidemokraatit ja ammattiyhdistysliike pitivtit vanhuus-
vakuutusta liian etiiisenii. Heidiin kantaansa vaikutti myos se, ettd kaupungeis-
sa sairaus ja tapaturmat olivat koyh[inhoidon yleisin syy. Maalaisliiton kan-
taan vaikutti puolestaan se, ettd viljelijiiviiestrille oli tiirkeintii vanhuusvakuu-
tus ja myds se, etti vanhuus ja tyttkyr/ttdmyys olivat maaseudulla kdyhiiinhoi-
don yleisin syy.

Sosiaaliturva olikin Suomessa tuolloin ltihinnti kunnallisen koyhtiinhoidon va-
rassa, kuten se oli ollut autonomiankin aikana. Suomi oli kansallinen agraa-
rivaltio, jonka talouspolitiikka noudatti vapaata yrittelitiisyyttit ja omatoimi-
suutta korostavaa liberalismia ja jossa itseniisfi pienviljelijtiii pidettiin erii6n-
laisena ihanteena. Lisiiksi Suomi oli sisiillissodan perintonli jakautunut yhteis-
kunnallisesti kahtia.

2. Vuode n 1937 kansaneltikej iirj estelmd

Sairaus- ja eldkevakuutuksen toteuttaminen tuli uudelleen esille l930Juvun
puolivIliss?i. Sosiaalidemokraatit palkansaajaviiestdn edustajina pitivdt sai-
rausvakuutusta ensisijaisena, kun taas maalaisliitto viljelijtiviiest6n edustajana
oli vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutuksen kannalla. Yhteiskunta- ja elinkei-
norakenteen maatalousvaltaisuus puolsi eliikevakuutuksen ensisijaisuutta, ja
tdmii merkitsi vuoden 1937 kansaneliikelain synrye.

Talouspulasta selviytyminen, sisdpoliittisen tilanteen rauhoittuminen ja 1930-
luvun puolivdlissii alkanut nopea talouskasvu mahdollistivat vuoden 1937
kansaneltikelain toteutumisen. Kansaneliikelaki oli ns. punamultahallituksen,
uuden hallituspoliittisen yhteistyon tulos, jossa suurimmat hallituspuolueet,
so siaalidemokraatit j a maalaisliitto, ptiiisivdt kompromissiin kansaneliikelain
sistilldstii. Sosiaalidemolaaatit luopuivat huoltoperiaatteesta ja maalaisliitto
lisiieltikkeiden paikkakuntakalleusluokituksen muutosvaatimuksista. Puolueet

t64



eiviit halunneet kansaneldkelain aiheuttamien erimielisyyksien vaarantavan
alkanutta hallitusyhteistyotii. Listiksi ne pitivdt kansaneldkelakia niin merkittii-
viini kansanvaltaisuutta korostavana sosiaalipoliittisena uudistuksena, etti se
oli hyviiksyttiiv[ puutteellisuuksistaan huolimaffa. Etujii4estojen rooli vuoden
1937 kansaneldkelain synnyssii ei ollut niin keskeinen kuin puolueiden, mikii
johtui niiden vaikutusvallan viihiiisyydestti ja keskeniiiin erilaisesta suhtautu-
misesta kansaneliikelain sis6lt6on.

Kansanel[kelaki tuli voimaan 1938, vakuutusmaksuja alettiin maksaa 1939 ja
tyokyr/tt6myyseliikkeitd 1942. Kansaneltikelakia voidaan pitdii Suomen soti-
en viilisen ajan huomattavimpana sosiaalipoliittisena uudistuksena, koska se
ulotti eliikevakuutuksen koko kansaan. Kuitenkin lain ulkopuolelle jiiiv[t en-
nen lain voimaantuloa pysyviisti tyoky\ryttomiit ja ennen 18 vuoden ikee ryo-
kyvyttomiksi tulleet sekti kaikki ennen vuotta 1883 syntyneet (HE 2611936).
Eltikevakuutuksen ulottaminen koko kansaan j ohtui Suomen elinkeinoraken-
teen agraarivaltaisuudesta j a pienvilj elij <iiden suuresta mlidriistd. Kansaneli-
kelaki vastasi sisiilloltiiiin Ruotsin vuosien t9l3 ja 1936 kansaneldkelakeja.
Niiin Suomen sosiaalivakuutusta alettiin kehittiH muiden Pohjoismaiden ta-
paan.

Kansaneliikelaki perustui siiiistovakuutusperiaatteeseen, jonka mukaan mak-
setut eltkkeet suhteutettiin vakuutetun suorittamiin maksuihin kuten yksityis-
vakuutuksessakin. Tuolloin siiist<ivakuutusperiaatteen vaihtoehtona oli myds
huoltoperiaate, jonka mukaan eldke-etuudet olisi maksettu verotuksella koo-
tuista yleisistii varoista, eikii etuuksien saannin edellytyksen[ olisi ollut se, oli-
ko vakuutettu maksanut vakuutusmaksuja vai ei. Huoltoperiaate ei kuitenkaan
saanut riittiiviiii kannatusta, koska sen katsottiin rasittavan liikaa valtion ja
kuntien taloutta. Sdiistovakuutusperiaatetta perusteltiin sillL ettii se toteuttaa
taloudellisesti ja kasvatuksellisesti tiirkeiiii itseavun periaatetta. Tiimii kuvasti
Suomessa tuolloin vallalla ollutta ajatussuuntausta, joka painotti kansalaisten
vastuuntuntoa, sd6stdmishalukkuutta ja omatoimisuutta.

Kansaneltikejiirjestelmiille pyrittiin antamaan mahdollisimman paljon yksi-
tyisvakuutuksen luonne ja lisiiksi henkikitileistii haluttiin jonkinlaista yksilol-
listii siiiistiimisharrastuksen ylliipitejae. Tekd osin kansaneliikelaki muistutti
Saksan ensimmdistd eliikevakuutusta, jossa vakuutusmaksun ja etuuden viilis-
ti suhdetta perusteltiin yksityisvakuutuksella.

Kansaneldkkeet rahoitettiin vakuutettuj en j a tyonantaj ien vakuutusmaksuin.
Vakuutusmaksuihin olivat velvolliset myos tulottomat henkilot, ja maksuista
vapautettuj a olivat ainoastaan tiiyden koyhiiinhoidon varassa eliivtit. Vakuutus-
maksu oli aluksi I % ja vuodesta 1944 liihtien 2 %o vakuutetun wositulosta.
Kunnalliset taksoituslautakunnat miiiiriisivdt vakuutusmaksut, mutta palkan-
saaj ilta ne keriittiin tyonantaj an palkanmaksun yhteydessii.

Kansaneltikelain etuudet olivat vanhuus- ja tyokyvyttrimyyseldke sekii niiihin
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liitt),ve Hsiieliike. Tyt lqrvyttdmyyseliikkeen perusteena oli yleinen tyolqrvytto-
ffiyys, ja tytikyvyttdmyyseliike koostui vakuutusperiaatteen mukaisesta sdiis-
toistii ja vakuutusmaksuista riippumattomasta pohjaosasta. Vanhuuseliikettii
maksettiin 65-vuotiaille, ja eliike muodostui vakuutusperiaatteen mukaisesta
maksueliikkeest[. Listiksi maksettiin vtihiivaraisille eliikkeensaajille huoltope-
riaatteen mukaista lisiieltikettii valtion ja kuntien varoista. Koska lesken- ja
orvoneltikkeet eiviit sisiiltyneet kansaneldkelakiin, maksettiin leskille ja
orvoille vakuutusmaksuj en palautusta.

Sodan aiheuttama inflaatio murensi kansaneldkejiirjestelmdn perustan, sddsto-
vakuutusperiaatteen. Koska inflaation takia oli parannettava kansaneliike-
turvaa, korotettiin lisiieliikkeitii ja ne sidottiin elinkustannusindeksiin. Tlmii
merkitsi lisiieliikkeiden kasvua ja maksueliikkeiden heikkenemistd. Kun huol-
toperiaatteen mukaisia eliikkeitii vielti laajennettiinja alettiin maksaa vanhuus-
avustuksia 1952 ja tyt knfttomyysavustuksia 1955, oli kansaneliikejiifes-
telmtin painopiste siirtynyt sldsttivakuutusperiaatteesta huoltoperiaatteeseen.
Vuotuisesta eltikekannasta maksueltikkeiden osuus oli wonna 1956 vain 1/10,
kun sen sijaan lisiieliikkeiden osuus oli 9/10.

Vuoden 1937 kansaneliikejii{estelmtillii alkoi 1950-luvun alkupuolella olla
sosiaalipoliittista merkitystii. Vuonna 1956 kansaneliikkeitd maksettiin 375
000 henkikille, ja keskim[iiriiiset eliikkeet olivat 327 mark,kaa kuukaudessa
(vuoden 1995 rahana). Huoltoperiaatteen mukaiset lisiieliikkeet muodostivat
vr,lonna 1 954 noin kolmanneksen yksiniisen eliikkeensaajan tuloista.

Vaikka vuoden 1937 kansaneliikejiirjestelmiin etuuksilla ei ollut suurta merki-
tystii kuin vasta jiirjestelmtin loppuvuosina, kansaneliikejiirjestelmtin rahoituk-
sella oli huomattava vaikutus sota-aikana ja erityisesti jiilleenrakennuskaudel-
la. Rahoituksella tuettiin sota-aikana valtiontaloutta. Jiilleenrakennuskaudella
valtiojohtoisen perusenergiateollisuuden (vesivoima- ja puunjalostusteolli-
suuden) luomisessa kansaneldkej[rjestelmdn rahoituksella oli erittiiin suuri
merkitys. Se vaikutti ratkaisevasti siihen, ettd koko maan kattava sdhkoverkko
saatiin luotua ja siihkosiiiinnostely purettua 1948.

3 . El[kej iirj estelmien perusta rakentuu

3. I .Vuoden 1 956 kansaneldkeuudistus

Talvi- ja jatkosodan aikana sosiaalinen ajattelutapa muuttui Suomessa. Uusi
yhteisvastuuta, oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta korostava
ajattelutapa syntyi sotavuosien asevelihengen ja yhteisvastuun vanavedess[.
Sosiaaliturvauudistukset alettiin niihdii yhtentiisyytti lujittavana tekijiin[. Kan-
sallista eheyttiimist[ voidaankin pitlii yhtenii ideologisena perusteena Suomen
sosiaaliturvajiirjestelmien rakentamisessa, ja se vaikutti my6s tulopoliittisen
jtirjestelmiin syntyyn 1960-luvun lopulla. Suomessa tunnettiin William Beve-
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ridgen sosiaaliturvaohjelma (1942),mutta taellepiitidyttiin itseniiisesti saman-
laiseen sosiaaliturva-aj atteluun liihinnii sotakokemusten myritii.

Sodan jnlkeen Suomessa alkoi sosiaaliturvanlaaja-alainen kehitttiminen. Kui-
tenkin jiilleenrakennus, asutustoiminta ja sotainvalideista ja -orvoista huoleh-
timinen siirsiviit sosiaalivakuuhrksen kehiudmistii. Listiksi sosiaalivakuutuk-
sen kehittiimistii hidasti kiista sen toteuttamisjiidestyksesti: toteutetaanko en-
sin palkansaajien sairausvakuutus vai kansaneltikej[{estelmtin uudistaminen.
Piiiidyttiin kansaneliikeuudistukseen, kun sairausvakuutuksen toteuttamista pi-
dettiin liian kapea-alaisena.

Kansaneltikejii{estelmii uusittiin vuonna 1956. Uudistus tapahtui sekti talous-
etti sisdpoliittisessa kiiiinnekohdassa. Yli 15 vuotta kestlnyt s[tinn<istelykausi
peetffi ja maa ajautui yleislakkoon. Listiksi tammikuussa oli presidentinvaalit.
Tiime sekava tilanne heijastui my6s kansaneliikeuudistukseen niin, ettii piiii-
hallituspuolueet maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit eivdt kyenneet piiiisemiiiin
kompromissiin kansanellikelain sisiilkistii ja kansaneliike-esitys ajautui ilman
ennakkovalmisteluja eduskuntakiisittelyyn. Eduskuntakiisittelyssii kansan-
eliikkeestii poistui ansiosidonnaisuus ja kansaneliike muuttui tuloharkinta- ja
tasaeliikkeeksi. Tasaeliikelinjan voittoa voidaan pitiiii osoituksena maaseutu-
viiesttin vahvasta asemasta, mitti yleislakkotilanne viel?i tuki.

Uusi kansaneliikelaki tuli voimaan wonna 1957. Uuden lain mukaan kansan-
eliike ei sisiiltiinyt enii[ ansiosidonnaista maksueliiketti, vaan kaikilla oli sa-
mansutruinen perusosa, jonka lisiiksi maksettiin vtihiivaraisille tuloharkin-
taista tukiosaa. Kansaneltikkeen rahoitus muuttui jakojii{estelmiiksi, jonka
mukaan eliikemenot rahoitetaan piiiiosin vuotuisilla vakuutusmaksutuloilla.
Vakuutusmaksut tulivat veron luonteisiksi. Vakuutetun vakuutusmaksuksi tuli
yksi markka kunnallisverotuksessa m66rdtyltii veroiiyriltii ja tyrinantajan mak-
suksi 1 o/opalkanmfldrdstii. Toisin kuin vuodenI93T kansaneliikelaissa vakuu-
tusmaksuista vapautuivat ne, joilla ei ollut tulojen viihiiisyyden woksi kun-
nallisveroa.

Vuoden 1956 kansaneliikelaki ulotti el?iketurvan kaikkiin Suomessa asuviin,
16 wotta tiiytttineisiin kansalaisiin. Kansaneliikelain piiriin tulivat vanhuus- ja
tyokyqrttdmyysawstuslakien mukaista eliikettii saavien lisiiksi myos vuonna
1883 tai senjtilkeen syntyneet tycikyvytt6miit, jotka olivat jiiiineet vuoden 1937
kansaneltikelain ulkopuolelle. N[in vuoden 1956 kansaneltikelaki ulotti eltike-
turvan kaikkiin kansalaisiin. (KM 195418; KEL 1956 g 1.)

Vuoden 1956 kansaneldkeuudistusta voidaan pitiH 1950-luvun yhtenii merkit-
tiivimmistii sosiaalipoliittisista uudistuksista. Uudistuksen mydtii kansaneltik-
keensaajienmdiirdkasvoi3T5 000:sta431000:een,jakeskim[iiriiinenkansan-
eliike kasvoi327 markasta 440 markkaan kuukaudessa (woden 1995 rahana).
Kun vertaa maksettujen eliikkeiden miiiiriiii kesken[iin, vuonna 1957 koko-
naiseliikemenot 2,5-kertaistuivat vuoden 1 956 tasoon verrattuna.
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3 .2. Ty oelikkeet toi seksi p akolli seksi elliketurvaksi

Siiiinn6stelykauden p[tittyminen vuoden 1955 lopussa merkitsi talouspolitii-
kan suunnanmuutosta maassalnme. Vuoden 1957 devalvaation jtilkeen liinsi-
tuonti vapautui ja Suomi liittyi Eftaan 1961. Talouspolitiikassa alettiin koros-
taa taloudellista kasvua ja kasvupolitiikkaa. Kasvupolitiikan niik<ikulmasta so-
siaalipolitiikkaa pidettiin yhtenii osana yhteiskunnan taloudelliseen kasvuun
tiihtiiiiviiii toimintaa. Tiimii mahdollisti laajojen viiest<iryhmien pdiisyn sosi-
aaliturvan piiriin. Suunnan sosiaaliturvan kehitttimiselle antoivat vuoden 1960
ty<ittomyysturvauudistus ja ty<ieliikelait, sille n[issii ratkaisuissa sosiaaliturvan
kehitt?iminen kytkettiin ensimmiiisen kerran taloudelliseen kasvuun ja yhteis-
kunnan rakennemuutoksen toteuttamiseen.Tyoeliikelait luotiin liihinnti SAK:n
ja STK:n tyomarkkinaratkaisuna.

Tyoel[kkeet merkitsiviit toisen pakollisen ellkevakuutuksen syntyii kansan-
eldkkeen rinnalle. Ansiosidonnaisuuden poistamista kansanellkejiidestelmiis-
td voidaan pitiiii yhtenii keskeisenii syyn[ ty6eliikejiirjestelmtin syntyyn. Tyo-
eliikkeissd oikeus eliikkeeseen perustuu ty6suhteeseen, eldkkeet ovat ansio-
sidonnaisia ja niiH on perusteltu erlInlaisena jatkopalkkana (Pentiktiinen
1979). Tyoeltikkeiden tavoitteena on taata tyosuhteessa oleville saavutettu
kulutustaso eldkkeelle siirryttiies sii. Jii{ e stelmtin rahoitus perustuu o sittaiseen
rahastointiin ja sen tarkoituksena on eliikkeiden turvaamisen ohella tukea tuo-
tantoeliim[n investointeja ja niiin myos teollistamista ja yhteiskunnan rakenne-
muutosta.

Tyoeliike vaikufii myos kansaneldkkeen rakenteeseen. Tyoeliikkeen saattami-
nen etuoikeutetuksi tuloksi kansaneliikkeen tukiosaa mitiriitt[essd merkitsi
tukiosassa huoltoperiaatteen rikkoutumista. Kun tyoeliikkeiden lisiiksi valtion
ja kuntien viran- ja toimenhaltijain eltikkeet (VEL ja KVTEL) tulivat etu-
oikeutetuksi tuloksi kansaneldkkeen tukiosassa, tdmd epiikohta kiirjistyi enti-
sestidn. Tuloharkinnasta riippumattomia eltikkeitti tulivat saamaan liihes kaik-
ki palkansaajat, sen sijaan tuloharkinta koski muita v6esttiryhmii, mm. viljeli-
jiiviiesto[, yrittejie ja muita omaa tyritii tekeviii, joilla ei ollut muuta eliiketur-
vaa kuin kansaneliike.

Kansaneliikkeen merkitystii tyoeliikkeisiin niihden on heikenttinyt my6s erilai-
nen indeksisidonnaisuus. Tydeliikkeet sIiidettiin tarkistettavaksi palkkaindek-
sin mukaan, kun taas kansaneltikkeet tarkistetaan elinkustannusindeksin mu-
kaan. Tiimti on merkinnyt sitii, ett[ ty<ieliikkeet ovat kasvaneet kansaneltikkeitii
nopeammin. Vuosina 1962 - 1995 TEl-indeksi nousi keskimtiiirin 1,8 pro-
senttiyksikk<iii vuodessa nopearnmin kuin kansaneHkeindeksi, vaikka TEL-
indeksin rakennetta muutettiinkin 1.1.1977 siten, etld se perustuu puoleksi
hintojen ja puoleksi palkkatason nousuun (kuvio 1).
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Kuvio 1. TEL- ja KEl-indeksien kehitys vuosina 1962 - 95 (1962 : 100)

3.3. Kansaneliiketurva 1 960-luvulla

Pyrkimys kansalliseen eheyttiimiseen, sis6politiikan suunrummuutos 1966 ja
ammattiyhdistysliikkeen eheyttiiminen auttoivat Suomen siirtymistii tulopoli-
tiikan kaudelle. TydmarkkinajfirjestOjen merkitys sosiaaliturvassa vahvistui, ja
sosiaaliturvan kehitttiminen liitettiin tulopoliittisten kokonaisratkaisujen sosi-
aalipaketeiksi. Palkansaaj ien ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehittiiminen tu-
li ensisijaiseksi, ja elEketurva sidottiin taloudelliseen kasvuun pohjautuvaan
reformipolitiikkaan. Eliiketurvan kehittiimisen painopiste siirtyi tytieltikejiir-
j e stelmtiiin. Ansiosidonnaisen el?iketurvan piiriin liitettiin koko tyovoima, kun
viljelijiivdestOn ja yrittiijien eliiketurva rakennettiin ty0eHkejiirjestelmiin peri-
aatteiden pohjalle.

Kansaneldkevaihtoehdon mukaisen tarveharkinnasta vapaim el?iketurvan ke-
hittiiminen ei toteutunut, ja kansaneltikettii alettiin kehittiiii tuloharkinnan poh-
jalta. Avuttomuuslis6stiiinn0std liitettiin kansaneltikejfiestelmiiiin, kun apu- ja
hoitofisea alettiin maksaa vuonna 1964 hoidon tarpeessa oleville kansaneliik-
keensaajille. Tulottomille kansaneliikkeensaajille alettiin maksaa tukilisiiii
1966, yleinen perhe-eliike liitettiin tuloharkintaisena kansanelakejiirjestel-
mtiiin 1969, asumistukea alettiin maksaa kansanel?ikkeensaajalle 1970 jatyilt-
tdmyyseliikefiel9Tl.
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4. Eltikej iirj e stelmien viilinen tyonj ako vakiintuu

4. 1 . Elekepoliittinen kompromissi

Eliikejiirjestelmien kehittiimisessii pdiistiin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun
1971, jolloin ministeri Pekka Kuusen ty6ryhmiissti kansaneliike- ja tyoeltike-
jiirjestelmien asiantuntijat piiiisiviit yhteisymmtirrykseen eliiketurvan kehitys-
suunnasta ja laativat suosituksen eliikejfiestelmien tehtevenjaoksi. Kansan-
eliikkeen tavoitteeksi aseteffiin viihimmiiiseldkkeen takaaminen kaikille kan-
salaisille ja tyoeliikkeen tavoitteeksi saavutetun kulutustason siiilyttiiminen
eldkkeelle siirryttiessi. Kansaneliikettii ehdotettiin kokonaan ty6eliikeviihen-
teiseksi ja samalla ehdotettiin eliikkeiden verotuksen yhtendistiimistrii. (Kuusen

fforyhmnn suositus 197 l.)

Tyoeltikkeiden tasokorotuksessa 1975 kansanelikkeen asema muuttui, kun
kansaneliikkeen tukiosasta tuli tyoeliikeviihenteinen.

Koska tyoeltikeuudistus kohdistui ltihinnii tyoellmlssii olevien tulevan eliike-
turvan parantamiseen, se ei lisiinnyt paljoa jo eliiftl<eellii olevien eliketurvaa.
Kansaneltiketurvan parantamistarvetta lisiisi vielii se, ettd yleinen palkkataso
oli noussut 1970-luvun alussa kansaneliikkeitii nopeammin. Eliikkeensaajista
heikoimmassa asemassa olivat pelkiin kansaneliikkeen varassa eliivtit.

Kansaneliikelaitos teki 4.6.1975 ehdotuksen kansaneliikeuudistukseksi, jonka
mukaan kansaneliikkeen osat yhdistyisiviit tuloharkinnasta riippumattomaksi
eliikkeeksi, j oka olisi perusosaa lukuun ottamatta tyoeliikeviihenteinen.

Kansaneliikeuudistuksesta sovittiinpoliittisesti ja eri eliikejtirjestelmien asian-
tuntijain kesken eliikepoliittisessa kompromississa 1976. Siin[ sovittiin kan-
saneliike- ja tyiieltikejiirjestelmiii kehitettiivtin siten, etrd kaikille eltikeltiisille
turvataan vlhimmdispalkkaa vastaava toimeentulo ja kohtuullinen tulotaso.
Kansaneliikeuudistuksella pyrittiin parantamaan pientd ty6eliikettii saavien ja
tyoeliikej iirj estelmiin ulkopuolella olevien eldkkeensaaj ien eliiketurvaa, sel-
keyttiimiiiin kansaneltikejlirjestelmad ja saattamaan kansaneldkkeen eltike-
vtihenteisyys kestiivtille pohjalle. Tavoitteena oli tarveharkinnasta (tulohar-
kinnasta) vapaa yksilollinen kansaneleke, joka koostuisi perusosaa vastaavas-
ta pohjaosasta sekii tukiosan ja tukilisiin yhdistiimisesti syntyvdstii eliikevd-
henteisesti listiosasta. Kompromissiin ki{attiin kokonaiseltikejiirjestelmtin
kaksiosainen tavoite: vdhimmiiisturva ja kulutustason siiilyminen. Kansan-
el2ikkeen pohjaosa siiilyi ei-eliikeviihenteiseni, ja lis[osasta tuli tydeliikevii-
henteinen, ts. kansaneliikkeen ja tydeliikkeen yhteensovitus varmistui. Lisiiksi
eltikepoliittisessa kompromississa sovittiin joustavista eliikejtirjestelyistii.
Niiin eliikepoliittinen kompromissi vakiinnutti eHkejii{estelmien viilisen
tyrinj aon j a viitoitti tien I 9 80- luvun eliikepolitiikan kehitykselle.
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4.2. 1980-luvun kansaneliikeuudistus

Kansaneliikeuudistuksen kolme ensimmiiistd vaihetta toteutettiin vuosina
1980 - 1985. Kahdessa ensimm[isessd vaiheessa wosina 1980 - 1984 koro-
tettiin kansaneliikkeen tuloharkintaisia osia, tukiosa ja tukilisti yhdistettiin li-
sdosaksi, lisiiosan miiiiriiii korotettiin, kansaneliike saatettiin verolle sekti
etuoikeutettiin tyotulo kansaneliikkeen lisiiosaa miidriitt[essii. Puolison tulojen
vaikutus lis[osaan poisteffiin, ja perusosan nimi muuttui pohjaosaksi. Kolmas
vaihe toteutui vuonna 1985, jolloin piiiioma- ja yrittejetulot etuoikeutettiin
kansaneldkkeen lisiiosaa midrlttiiessii. Niiin kansaneltikejiirjestelmiissd toteu-
tui elikev[henteisyys, kun kansaneliikkeen lisiiosan suuruuteen eiv[t vaikuua-
neet muut kuin eltiketulot ja eldkkeeluonteiset tulot (HE 7211978; HE 98/
lesl).

Kansaneliikeuudistus paransi vajaan 700 000:n liihinnl pieni- ja keskituloisen
eldkkeensaajan eliiketurvaa. Kansaneliikkeeslti tuli eliikeviihenteinen, tulohar-
kinnasta riippumaton, jokaiselle maassa asuvalle kuuluva yleiseldke, jonka ta-
voitteena on taata riitttivii viihimmdistoimeentulo.

Joustavat eliikeikiijti{estelyt toteutettiin kansaneliike- ja tyoeliikejiirjestel-
miss[ 1986 ja julkisen alan eliikejii{estelmissii 1989. Kansaneldkejiirjestel-
miissd toteutettiin yksil6llinen varhaiseldke, varhennettu vanhuuseliike ja ly-
kiitty vanhuuseliike.

Ndin suomalaisen eliikejii{estelmien kokonaisuus oli liihes valmis. Kuitenkin
kansaneliikeuudistus on edelleen kesken, kun on toteuttamatta uudistuksen
neljiis vaihe, jossa kansaneliike muuttuisi henkikikohtaiseksi viihimmiiisellk-
keeksi. Lisiiksi kansaneliikkeen ja tyoeliikkeen erilainen indeksisidonnaisuus
heikenttiti kansaneliikeuudistuksen merkitystti. Kansaneldkkeisiin on tehty ta-
sokorotus viimeksi wonna 1984.

Kun vertaa keskim[iirtiisen kansaneliikkeen kehitystii kaikkiin keskimiiiirdisiin
vanhuus-, tyttlqrvyttomyys- ja tyottomyyseliikkeisiin, kansanelikkeet ovatjiiii-
neet jdlkeen kaikista eliikkeistii. Jiilkeenjiiiineisyys on kasvanut erityisesti vuo-
desta 1975 alkaen l[hinnti tyoel[kkeiden tasokorotusten vuoksi. Kansaneldke-
uudistuksen kolmen ensimmdisen vaiheen toteutuminen 1980-luvulla on jon-
kin verran hidastanut alenevaa kehitystii, joka ntiyttiiii nopeutuneen 1980-lu-
wn lopulla ja 1990-luvun alussa. Ero johtuu my<is eliikkeensaajien rakenne-
muutoksesta siten, ettd pientd kansaneltikettti saavien miiiirti on lisiinngnyt tyo-
eliikkeiden nousun myritii (kuvio 2).
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Kuvio 2. Keskimdcireiinen lansanekike verrattuna kaikkiin keskimririrciisiin
vanhuus-, tyrilEvyttdmyys- ja tydttdmyyseldkkeisiin vuosina 1955 - 95.

4. 3. Elaketurva kypstssd hyvinvointivaltiossa

Tulonsiirtojen ansiosta aineellinen ktiyhyys vfieni Suomessa 1980-luvulla.
El6kejfi estelmien kypsyminen, etuuksien tason parantaminen ja jfi estelmien
hienostiiitti paransivat my<is vanhusten taloudellista turvallisuutta ja elinoloja.
Keskimiiiiriiinen vanhuuseltikkeensaajan omaelEke oli 4 210 markkaa vuonna
1992. Etinkustannusindeksin muutoksen perusteella laskettuna se oli reaaliar-
voltaan 46 o/o suurempi kuin vastaava el6ke vuonna 1980. Vuosisadan alussa
vanhuuden heikkous oli suurin yksittiiinen syy kdyhEinhoidon hakemiseen, ja
viel6 1960- ja 1970-luvulla kdyhyys liittyi usein vanhuuteen. Kdyhyyden vaara
oli suurin elAkeikeisessii v6estdssti. Eliiketurvan parantuminen 1960-luvun
puolivalin jiilkeen on vfientiinyt vanhusv?iestOn kOyhyysriskin aktiivi-ikiiisen
vtiestridn. Myds vanhusvEestOn asema ja itsendisen eliimtinhallinnan edelly-
tykset ovat sosiaaliturvan kehityksen ansio sta olennaisesti kohentuneet.

Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden ohella niihin maihin, joissa lainsfidd?intti
takaa viihimmiiiseliikkeen sekti ansioihin suhteutetun elaketurvan ilman eliike-
kattoa. Suomalaisen elIketurvan taso on kohtuullisen hyvti. KeskimflEr6inen
peruselEke (kansanelAke) suhteessa teollisuuden nettomiidrtiiseen keskipalk-
kaan on kuitenkin Suomessa ollut jonkin velran pienempi kuin muissa Poh-
joismaissa, ja sen taso suhteessa keskipalkkaan laski 1980-luvulla. Peruseliike
oli Suomessa 1980-luvun alussa 49 % keskipalkasta, mutta vuonna 1991 se oli
40 %. Tanskassa perusel6ke oli samana vuonna 50 ja Ruotsissa 49 % keski-
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palkasta. Vanhusten tulonjako oli 1990-luvun alussa tasaisempi kuin monissa
muissa vauraissa liinsimaissa. Tasaisin vanhusv6estrin sisiiinen tulonjako on
saawtettu juuri sellaisissa maissa, joissa lakisiiiiteinen eliikevakuutus takaa
sekd kohtuullisen viihimmiiistuwan ettii hyviin ansiosidonnaisen eliiketurvan.
Suomalaista eliikejtirjestelm?id (vuoden 1996 muutokseen asti) onkin mm.
ISSAn (International Social Security Association) piirissii pidetty esimerkkind
hyvtistti kiiyiinnoste. Oli olemassa universaali perusetuus, joka asteiffain su-
pistui tyoeliikkeen kasvaessa, vaikka perusetuus ei koskaan t?iydellisesti
eliminoitunut, ja se oli paremman eliikkeen perustana niille, joilla on tyoura.
Hyviinii puolena oli se, ettii se ta{osi peruseliikkeen kaikille asukkaille ja kan-
nusti tyrintekoon.

Suomalainen sosiaaliturva saavutti pohjoismaisen tason juuri ennen 1990-lu-
vun talouslamaa. Lainsiiiid[nnrin uudistukset, joita toteutettiin 1980-luvun ku-
luessa, paransivat eliikeliiisten asemaa ja turvan tasoa. Voimavaroja lisiittiin
myos muuhun toimeentuloturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tiimii oli
mahdollista, koska talous kasvoi ja yhteisvastuuseen ja kansalaisten tasa-ar-
voon perustuvalla hyvinvoinnin jakamisella oli laaja kannatuspohja.

Vuonna 1994 viihiin yli 14 0/o vanhuus-, tyokyqrtt<imyys- ja tyott6myyseltikettii
saavista omaeldkkeensaajista sai vain Kelan eliikeffii, kun 10 vuotta aiemmin
kansanel[kkeen varassa eli yli 28 Yo omaeliikkeensaajista. Vanhuuseliik]<een-
saajissa osuus oli kuitenkin suurempi. Enemmisto kaikista eldkkeensaajista sai
1990-luvun alussa sekii kansaneliikettii ettetyoeliikettii. Kaik&iaan kansaneliik-
keen (vanhuus-, tyokyrryttrimyys- ja tydttdmyyseldkkeen) saajia vuonna 1994
oli jo yli miljoona eli noin 26% 16 vuotta tiyttdneestd v[estristii. Omaeliik-
keensaajia suhteessa vastaavanikiiiseen (yli 1 6-vuotiaaseen) viiestri<in oli eni-
ten Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Kymen liiiineissii. My<is kansan-
eliikkeen osuus eldkeldisten tuloissa vaihtelee alueittain. Kun kansaneliikkeen
osuus keskimiidrtisessii omaeliikkeessl oli vuonna 1994 Uudellamaalla noin
18oh, se oli Pohjois-Karjalan jaVaasan liSneissii yli34%.

Kansaneliikkeelld on myos erilainen merkitys eri tuloryhmiss[. Vaikka kan-
saneldkkeen lisiiosasta osa kohdentuu myds ylempiin tuloviidenneksiin, ltihes
60 % maksetuista lisdosista meni vuonna 1993 kahteen alimpaan hrlovii-
dennekseen kuuluville kotitalouksille. Kolmeen alimpaan tuloviidennekseen
kuuluvien kotitalouksien osuus maksetuista lisiiosista oli yli 80 %. (Toimeen-
tuloturvakatsaus 1 996, 76.)

5. Eliiketurva sopeuttamisen kaudella
5. l. 1990-luvun laman seuraukset

Suomalainen hyvinvointivaltio ja sen sosiaaliturva niiytti vielii 1990-luvulle
tultaessa perustaltaan vahvalta. Tuotanto oli kasvanut 1980-luvun alkupuolel-
la tasaisesti keskimti[rin kolmen prosentin vuosivauhtia. Vuosikymmenen jiil-
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kipuoliskolla kasvu voimistui noususuhdanteeksi, jolloin keskimiiiriinen kas-
vu oli 4 - 5 % vuodessa. Kansantulosta kaikki sektorit saivat osansa, ja kasva-
neet reaalitulot mahdollistivat iloisen kuluttamisen erityisesti 1980-luvun puo-
liviilin jiilkeen. Hyvinvointivaltion taloudellisista rajoista ja sosiaaliturvan ra-
hoitusongelmista keskusteltiin tosin jo 1980-luvun alkupuoliskolla. Tuolloin
oli myos kiinnitetty huomiota niihin paineisiin, joita sosiaaliturvaan kohdistui-
si ikiiiintyneiden m[iirin kasvaessa huomattavasti vuosituhannen vaihteen jiil-
keen. Kuitenkin 1980-luvulla tehdyt laskemat osoittivat, etfii eliikemenojen
kasw ei aiheuttaisi kansantaloudessa suuria muutoksia. Ongelmista ei tulisi
ylivoimaisia, varsinkin j os ansiokehitystii mdtiriteltiiess6 eliikemenoj en kasvu
otettaisiin riittiivtsti huomioon. Sosiaali- ja terveysministeri<in tekemiissii so-
siaaliturvan rahoitusennusteessa (1987) voitiinkin todeta, ettii sosiaalipolitiik-
ka ei johtaisi pitktilltikiitin aikavtilillii taloudellisesti kestiimdttdmhiin tilantee-
seen. Kohtuullisen talouskasvun vallitessa sosiaalimenoista aiheutuva vero- ja
maksuasteen kohoaminen neyfti jettiviin tilaa myos "terveiden ja tydssi olevi-
en kdytettiivis sd olevien tuloj en kasvattamiselle".

1980-luvun lopun korkeasuhdanne pfliittyi wonna 1990 talouden tasapaino-
ongelmien kiirjistymiseen, ja talouskehitys kiiiintyi jyrknsti alaspiiin. Vuoden
1990 tilanne oli vasta alkusoittoa sotien jiilkeiselle syvimmille lamalle. Silloin
uskottiin vielii, ettii kysymyksessi oli suhdanteista johtuva taantuma, josta
noustaisiin hyvin pian. Tyottomien miiiirti nelinkertaistui kolmessa wodessa ja
oli vuonna 1993 keskimiitirin 440 000, ja se jatkoi nousuaan vuoteen 1994
saakka, jolloin tyottomiii oli yli 18 % tydvoimasta. Lisiiksi tyottomyyden kesto
pidentyi huomattavasti.

Sosiaaliturva ajautui laman mydtii vaikeuksiin. Tydtt6myyden kasvu ja val-
tiontalouden tilan heikkeneminen toivat esiin vaatimukset sosiaaliturvan leik-
kaamisesta. Tyottomyyden aikaansaama sosiaalimenoj en kasvu j a bruttokan-
santuotteen lasku kasvattivat sosiaalimenoja suhteessa kansantuotteeseen. So-
siaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta oli wonna 1990 laman alkaessa
noin 26 oh jase kohosi yli 36 oh:linvuonna 1993. Sen jiilkeen osuus onpienen-
tynyt, joskin hyvin hitaasti. Kriisistii selviiimiseksi jouduttiin toteutiamaan
monia poikkeuksellisia toimenpiteitii, ja julkisen talouden supistamisesta tuli
hallitseva poliittinen ptiiimiiiirii. Sosiaalipolitiikassa jouduttiin suuriin kustan-
nusleikkauksiin. Vuosina 1991 - 1995 toteutettiin useita siiiist6lakeja, joiden
mukaiset leikkaukset kohdistuivat vahvasti sosiaaliturvaan.

Sosiaaliministeri6n selvitysten mukaan eri v[estoryhmien tulonmenetykset
ovat kuitenkin olleet kokonaisuutena suhteellisen pieniii. Kotitalouksien kdy-
tettiivissl oleva reaalitulo alkoi pienentyii pari wotta laman alkamisen jiil-
keen. Vanhustalouksien reaalitulot pysyiviit ennallaan vield l992,jolloin mui-
den viiestoryhmien tulot alkoivat vdhetti. Myoskiiiin wosina 1993 ja 1994
vanhustalouksien kiiytettiivissi olevat reaalitulot eiviit muuttuneet olennaises-
ti. Huomattava osa vanhustalouksien tulokehityksestii johtui uusien entistii
parernman eliikekertymiin omaavien ikiiluok&ien tulosta vanhuuseliikeikiiiin.
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Vuoden 1993 jnlkeen eliikkeisiin ei tehty lainkaan indeksikorotuksia, ja won-
na 1995 indeksikorotukset tehtiin alennettuina samoin kuin vuonna 1996.
Vanhuuseltikkeellii olevien tuloihin vaikuttaa tulevaisuudessa se, etti vuoden
1996 alusta yli 65-vuotiaiden TEl-indeksi miiiiriiytyy 80-prosenffisesti hinta-
tason ja 20-prosenttisesti palkkatason muutosten mukaan. Vuosi 1995 merkitsi
Tilastokeskuksen tuoreimman tulonj akotilaston mukaan kiiiinnett[ parem-
paan. Kotitalouksien keskimdlriiiset klytettdvissii olevat tulot olivat noin 1,5
o/o suuremmat kuin vuonna 1994. EHkeltiisten kiiytettiivissii olevat tulot sen
sijaan pienenivtit nimellisestikin prosentin verran. Ikiiryhmittiiisessd tarkaste-
lussa tulokehitys oli tulonjaon ennakkotilaston mukaan heikointa 55 - 64-
vuotiaiden ryhmdssii.

Vaikka talous elpyi vuodesta 1994 liihtien, tyottomyys pysyi suurena ja valtion
velka kasvoi. Istuva hallitus on j atkanut edeltiij tinsti aloittamaa valtiontalouden
tasapainotusta ja pakottanut julkisen talouden siiiittimtiiin ja leikkaamaan
sosiaalimenoja. Eliiketurvakaan ei ole siiiistynyt supistuksilta. Vaikka talous on
monessa suhteessa kehittynyt parempaan suuntaan ja kasvun edellytykset ovat
hyv[t, tulevien vuosien kaswa varjostavat monet epivarmuustekijiit. Lis[ksi
tycittomyys on edelleen viihentynyt odotettua hitaammin.

5.2. VSeston ik?iiintyminen

Keskustelu vtiest<in vanhenemisesta ja sen vaikutuksista eliiketurvan pitk?in
aikaviilin rahoitukseen on leimannut viimeaikaista eldkekeskustelua. Sosiaali-
turvan rahoitusongelmien tiirkeimpiti syitii tulevaisuudessa on ty6ssii olevien
ja tyovoiman ulkopuolisen vlestrin suhteen heikkeneminen. V[estrin ikii-
rakenteen muutoksen vuoksi huoltosuhde (lasten ja vanhusten lukumfliirii suh-
teessa tyoikiiisen viiest6n miiiktiiin) tulee muuttumaan erityisesti vuodesta
2010 ltihtien, jolloin sodan jiilkeen syntyneet suuret ikiiluokat tulevat eliikkeel-
le. Yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa t[llii vuosikymmenelld noin 95 000 henki-
lollii. Se lisiiiintyy edelleen vuoteen 2010 mennessi noin 120 000 henkil<illii.
Sosiaaliturvan maksurasituksen kannalta huoltosuhdetta merkittdv[mpi seik-
ka on kuitenkin elatussuhde, joka kuvaa ttismiillisemmin taloudellista rasitus-
ta, viiest6n jakautumista tyoss6 oleviin ja tydeliimtin ulkopuolella oleviin. Suu-
ren ty<itt<imyyden woksi viiest<in elatussuhde on muuttunut hyvin epiiedulli-
seksi ennakoitua nopeammin.

Kysymys huolto- ja elatussuhteesta liittyy sekii eldkepolitiikkaan ettii sosiaali-
ja terveyspalveluihin. On kuitenkin erilaisia niikemyksid siitti, missii miiiirin
eltikeikiiisten ja erityisesti vanhempien ikiikohorttien kasvu lisiiti erilaisten
hoivapalvelujen tarvetta. Pidettiiin mm. mahdollisena, ett[ hoivan tarpeet li-
siiiintyviit vtihemmiin kuin demografinen kehitys antaisi olettaa ja ett6 raskaan
hoivan tarve koskee viihemmistdii ja sitikin suhteellisen viihiin aikaa. Vaikka
useat tutkimukset viittaavat siihen, ettd uudet eldkeldiskohortit tulevat van-
huusikii[n terveempinii kuin aikaisemmat, on silti epdvarmaa, elivdtk<i he kau-
emmin terveinii ja hyviissii kunnossa vai kasvattaako eliniiin pidentyminen
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kroonisen sairauden ja toimintakyvyttdmyyden jaksoa. Euroopassa on viime
vuosina puhuttu uudesta sosiaalisesta riskistii. Ns. hoivariippuvuudella viita-
taan sellaisiin iiikkiiisiin henkildihin, jotka eiviit selviti itsen6isesti mutta jotka
eiviit tarvitse varsinaista ltitikinniillistii hoitoa. Keskeinen sosiaalipoliittinen
kysymys on, miten vastuu tulisi jakaa toisaalta perheen ja toisaalta julkisen
vallan kesken ja miten ikiitintyvien hoivapalvelut rahoitetaan. Suomessa el6k-
keensaajien hoitolisien miiiirii on vuodesta 1988 vuoteen 1995 lisiiiintynyt H-
hes 13 000.

5.3. Varhainen tyostii poistuminen

Vteston ikiiiintymist[ ja siitii johtuvaa kustannusrasitusta arvioitaessa ei voida
siwuttaa parin viime vuosikyrnmenen aikana entistii ntilgruiimmiiksi tullutta
ilmidtii, eliikkeelle jiiiimisen varhentumista. ElIl&eelle siirtyminen ei eniiii lii-
ty erityisesti vanhuuteen. Ennen virallista ellkeikiiii tapahtuvan tytistii poistu-
misen myotii sellainen "normaali" eliimtinkaari, jonka loppupuolella "sdiide-
tyssd iiissd" siirrytean ansiotydstd suoraan vanhuuseliikkeelle, on klymiissii
entistii harvinaisemmaksi. Siirfymdvaihe tydstii vanhuuselIkkeelle on muuttu-
nut pitemmtiksi ja muodoiltaan vaihtelevammaksi. Eltikkeellilolo ennen van-
huuseltikeikiiii yleistyi erityisesti viime vuosikymmenellii. Suomalaisista 55 -
64-vuotiaista oli 1980-luvun alussa eliikkeellii 45 oh, mutta vuosikymmenen
lopulla tiimiinikiiisten eliikeliiisten vtiest6osuus nousi jo 57 %o:iin. Samanaikai-
seiti ikiiiintyneiden tyovoimaosuus pieneni. Varhainen el?ikkeelle siirtyminen
on yleistynyt muissakin Etroopan maissa jo 1980-luvulta liihtien.

Aikaisen eliikkeelle jiiiimisen taustalla on monia paitsi eltikejtirjestelmien ke-
hittymiseen liittyvie tekij<iitti my<is ty6eliimiin ja talouden muutoksiin kytkey-
tyviii syitii. Nimenomaan viimeaikainen tydeliimtin ennenaikainen jiittiiminen
on jyrkkyytensti ja syidensd vuoksi erotettava aiemmasta eliikejiirjestelmien
laajenemiseen liittyneestii kehityksestii. Se niiyttiiii liittyviin selvdsti tydvoiman
kysynniin ja tarjonnan epiitasapainottomuuksiin sekii muutoksiin tytivoiman
kiiyton muodoissa. Tete osoittaa rrm. se, ettii yh[ useampi ikiitintyvistii jiie
tyottomtiksi, sen sijaan ette siirfyisi eliikkeelle. Eltikkeelle on nimenomaan
1990-luvulla siirrffi usein ty<ittomyysvaiheen kautta. Yli 50-vuotiaiden ja
erityisesti yli 55-vuotiaiden ty6ttomyys ja varsinkin pitkiiaikaistytitt6myys on
kasvanut nopeasti. Siten aktiivin tyouran ja varsinaisen vanhuuseliikkeen vii-
liin niiyttiiii monilla jiitviin pidempi tai lyhyempi viilivaihe, johon usein liitt),y
tyottcimyyttii jaltaiepavakaitatydsuhteita.

Julkisessa keskustelussa on eliikekustannusten kurissapitimiseksi korostettu
tarvetta hillite varhaista eliikkeelle siirtymistii. Toisaalta on myos esitetty niike-
myksiii varhaiseliikkeiden kiiyostii tyottdmyyden vdhentiimiskeinona. Kes-
kustelu on usein koskenut ty6tt6myysturvajtif estelmiin ja eliikejti{estelmfln
viilistii rajanvetoa siitii, kumpaan ji{estelmiiiin tydeltimiin ennenaikaisesti jiit-
tdviit kuuluvat.
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5.4. Ideologinen ilmapiiri

Sosiaaliturvan kehitys oli Suomessa pitkiiiin hidasta ja epiitasaista. Siihen liit-
tyi my<is toistuvia poliittisia ja ideologisia kiistoja, ja se on ollut ristiriitaisten
etupyrkimysten temmellyskentti, jossa erilaisia etuja on pyntty sovittamaan.
Hyvinvointivaltiota on vastustettu ja puolustettu erilaisin perustein. Tietyt tee-
mat ovat kuitenkin toistuneet keskustelussa. Erityisesti on kysytty: onko meil-
lii varaa sosiaaliturvaan ja passivoiko hyvti sosiaaliturva kansalaisia viemiillii
niiiltii tyohalut? Vaikka sosiaaliturvan kehitykseen on liittlmyt kiistoja, hyvin-
vointivaltiota vastustava retoriikka oli ns. hyvinvointivaltion kultakaudella lii-
hinne marginaalista ja puolustusasemissa vallitsevaan mielipiteeseen ndhden,
joka ntiki hyviin sosiaaliturvan sekii taloudellisena effi poliittisena vakautta-
jana. Ruotsalainen Staffan Marklund arvioi vielii 1980-luvun lopulla, ettii poh-
joismaiset hyvinvointivaltiot ovat suhteellisen turvattuja sosiaaliturvan purka-
misyrityksid vastaan mm. siksi, ettii viiest<in tuki niille on vahva ja laaja ja
myds ptiipuolueet tukevat niitii.

Kuitenkin I 990-luvun taantuman mukana hyvinvointivaltioon j a valtiollisiin
turvajiirjestelmiin kriittisesti suhtautuvat viiitteet saivat listiiintyv[sti jalansijaa
myos Suomessa ja hyvinvointivaltion kannattajat ovat joutuneet puolustus-
asemiin. Keskustelu hyvinvointivaltiosta on ntiyttiinyt piiiiasiassa julkistalou-
delliselta kysymykseltii, jossa on kiistelty sosiaalimenojen leikkaamistarpees-
ta resurssien supistuessa. Sen ohella on kuitenkin esiintynyt myds muita tee-
moja. Kritiikfti on kohdistunut mm. liialliseksi viiitettyyn byrokratiaan ja siiii-
telyyn, oletettuun tehottomuuteen sekii kannustinvaikutuksiin. Kisitys siitii,
ettii ollaan uudessa tilanteessa, jossa ei voida edeti entiseen suuntaan, on kui-
tenkin levinnyt laajemmallekin kuin vain niihin, jotka vastustavat julkista so-
siaaliturvaa ideologisista syistii.

Hyvinvointivaltiota vastustavien puheenworojen lisiiiintyminen on niihty yh-
deksi oireeksi hyvinvointivaltion kannatuksen murenemisesta. Kuitenkin mo-
net viime vuosikymmeninti tehdyt mielipidetutkimukset ovat osoittaneet, etli
viestdn enemmist6 kannattaa edelleenkin keskeisiii sosiaaliturvajidestelmiii,
joskin mielipiteet ovat varauksellisempia kuin ennen. Varauksellisuus kuiten-
kin rajoittuu siihen, ettei hyvinvointivaltion laajentamista pidetii laman tai sen
jiilkeisiss[ oloissa mahdollisena. Vaikka halu parantaa sosiaaliturvaa on vti-
hentynyt, valtaosa haluaisi siiiist<ijti muussa kuin sosiaaliturvassa. Kannatuk-
sen vahvuus vaihtelee kuitenkin etuustyypeittiiiin. Niin sanotut universaalit
etuudet, kuten kansaneliike ja lapsilistit, saavat yleensii laajimman tuen. Vuon-
na 1993 ainoastaan kolme prosenttia katsoi, ettii kansaneliikkeisiin tulisi knyt-
tiiii verovaroja viihemmtin kuin ennen. Vallitsevan tason ylliipittimistii kannatti
62%o suomalaisista, ja 32 % oli jopa halukas lisiiiimiiiin verovarojen kiiyttdti
kansaneltikkeisiin. (Sihvo & Uusitalo 1995.) Kansaneliikkeen kannatus (siihen
ei haluta siinstdjii) jakautuu my<is suhteellisen tasaisesti kaikkiin sosioekono-
misiin ryhmiin.
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5.5. Eliiketurvan muutoksia

Vuoden 1996 alussa sosiaaliturvaan on tullut monia muutoksia. Niiden on sa-
nottu olevan taloudellisten v[lttiimiittdmyyksien sanelemia, mutta niiti on pe-
rusteltu my6s pitemmdn aikaviilin tavoitteilla. Kannustawuden ja joustavuu-
den nimissd on suhteellisen yhteniiistii etuusjiirjestelmiiti muutettu aiempaa
eriytyneemmiiksi kohdentamalla etuuksia tarkemmin. Toimenpiteet viittaavat
siihen, etti Suomelle tunnusomaista universaaliin etuuksiin perustuvaa sosiaa-
liturvaa oltaisiin eriyttiimiissii kohti ansioperusteisiaja tarveharkintaisia jiirjes-
telyjii.

Erityisesti eltikejtirjestelmiiiin tehdyissti muutoksissa on vedottu kesftivtln ra-
hoituksen turvaamiseen. Kansaneliikejfiestelmiissii muutos merkitsi sitii, ettti
kansaneliikkeen pohjaosa muuttui vuoden 1996 alussa eliikeviihiinteiseksi.
Uusia pohjaosia ei my6nnetii, jos tyoeliike yliftiin perhesuhteiden ja kunta-
ryhmiin mukaan miiiir[ytyvdt tulorajat. Jos ty6eliike ylittiiii tiimiin markkamiid-
rdn, maksussa olevat pohjaosat pienenevtit asteittain. Jos uusissa alkavissa
elikkeissii ansioeliikkeet, muut niihin rinnastettavat jatkuvat korvaukset sekti
puolison jilkeen maksettava leskenelike ylittiivtit tulorajan, jolla saa pienim-
mdn maksettavan kansanelekkeen, ei kansaneliikettii jiiii lainkaan maksetta-
vaksi. Jos tyoeltike on niiitd markkamtiiiriii pienempi, mutta suurempi kuin
lisiiosaan oikeuttava markkamiiiir[, kansaneliikettii maksetaan 60*4,46 mark-
kaa. Uusia hautausavustuksia, lapsikorotuksia tai puolisolisid ei eniiii makseta.
Vakuutetuilta ei mydsk?iiin eni6 peritii vakuutusmaksua. Pohjaosan leiklcauk-
sen ennakoitiin koskevan yli 400 000:ta eldkkeensaajaa. Silti on arvioitu, etfJi
kokonaiseltike ei ainakaan viel[ vuosina 1996 - 1997 pienenisi ansioeliikkei-
den indeksikorotuksen ja verotusmuutosten takia. Kansaneliikkeeseen kuului
vuonna 1996 edelleen erillinen pohjaosa ja lis6osa. Vuoden 1997 alusta ne
yhdistettiin yhdeksi eltikevdhenteiseksi kansaneltikkeeksi.

Kansanelekelakimuutokset merkitsevit sitii, ettii kansaneliikemenot pienene-
vetjyrkesti pohjaosien viihetessi. Pieneneminen hidastuu vuosituhannen vaih-
teen jiilkeen, ja 2010-luvulla menot hetkellisesti kasvavat suurten ikiiluokkien
tiiyttiiessl65 vuotta. Laskelmissa ei ole kuitenkaan otettu huomioon pitkiiai-
kaisty6ttomyyden vaikutuksia tuleviin eliikkeisiin. Tytittomyyden yleisen li-
siitintymisen mydtii tyritt<imyyskokemusten merkitys ty<iuran kannalta tulee
selvlsti aikaisempaa merkityksellisemmflksi. Kun tydttdmyys lisiiksi pyrkii
kasaantumaan voimakkaasti samoille henkiloille ja ansiosidonnaisen tydtt6-
myysturvan saantiehtoja tiukennetaan, on parin kolmen tulevan vuosikymme-
nen aikana saavuttamassa vanhuuseldkeiin suuri joukko sellaisia henkiltiitii,
joille tydtttimyys on aiheuttanut tuntuvia katkoja tytieliikkeen karttuma-ai-
kaan. Tyouran epiivakaisuus niikyy entistii useammin my<is eltikeajan toimeen-
tulon niukkuutena.

Suomalainen perusturva ei asiantuntdoiden mielestii ntiytii fiilliikiiiin hetkellti
ttiysin riittiivtiltii. Sosiaaliturvan Keskusliiton sosiaalibarometrissa 1996 kun-
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tien sosiaalitoimen, Kansaneliikelaitoksen paikallistoimistojen, tyovoimatoi-
mistojen sekii sosiaali- ja terveysjiirjestdjen johtajat arvioivat perusturvan Suo-
messa riittiimiitttimiiksi. Noin puolet oli sitii mieltd, ettii koko perusturvajdr-
jestelmd on uudistettava. Liihes kaikki muut olivat site mieltii, ettli perusturvan
toimivuutta on radikaalisti parannettava. Palveluntuotlajat niikiviit kauttaal-
taan perusturvaetuuksien riittiivyyden huonoksi. Vaikka kansaneliike ei ollut
vastaajien mielestii kaikkein heikkotasoisin etuus, sen riittdvyys arvioitiin lii-
hinnii "melko huonoksi".

6. Tulevaisuuden niikymiii

Sosiaalipolitiikan muutoksen yleislinjassa on paljon pakon sanelemia piirteitii.
Jiirjestelmien uudelleenarviointi on perusteltua tilanteessa, jossa kansalaisten
avuntarve on mm. ty<itttimyydenja suurten ikiiluokkien eldkkeelle hakeutumi-
sen johdosta kasvusuunnassa, ja valtiolla on entistii viihemmtin jaettavaa avun
tarvitsijoille. Rahan puutteen vuoksi julkisissa hyvinvointiorganisaatioissa on
mytis luotava uusia edellytyksiii resurssien tehokkaalle kiiytdlle. Julkisen ta-
louden saneerausta on perusteltu vahvasti my6s Euroopan taloudellisen integ-
raation vaatimuksilla ja EMU-ehtojen tiiyttiimisellii (Valtioneuvoston selonte-
ko sosiaaliturvasta 1996). Euroopan yhteisen rahapolitiikan onkin peltitty
kaventavan kansallisvaltion liikkumavaraa sosiaaliturvansa jiirjestiimisessii.

Yhdentymisen ja tydvoiman vapaan liikkuvuuden vaikutuksista sosiaalitur-
vaan on keskusteltu varsin vilkkaasti. Pohjoismaiseen universaaliin perustur-
vaan liittyy erditii erityisongelmia integraation ja tyovoiman vapaan liikkuvuu-
den ntik<ikulmasta. Suomessa kansaneliike muuteffiin vuoden 1994 alusta Nor-
jan, Thnskan ja Ruotsin esimerkkid seuraten asumisajan mukaan miiiiriiyfiiik-
si. Laajempi ja varsin kiistanalainen kysymys on se, missti miitirin Pohjois-
maat yleensii pystyviit siiilyttiimiiiin omaleimaisen tasa-arvoa korostavan mal-
linsa integraation edetessii. EU:n mahdollinen yhdenmukaistava vaikutus
juontunee kuitenkin vain viihiiisessii miitirin EU:n omasta sosiaalipoliittisesta
siiiintelystii, jota on suhteellisen niukasti. Ratkaisevampia ovat kilpailukyky-
aste, verokilpailu ja verotuksen harmonisointi sekti toisaalta talous- ja raha-
liiton toiminta.

Vaikka monet ovat kansanelIke- ja sairausvakuutuslakeihin seki muuhun so-
siaaliturvaan viime aikoina tehdyissii muutoksissa ndhneet "eurooppalaistu-
mista", muutokset ovat kuitenkin ehkd enemmtin oman rahoituskriisimme
seurauksia. Ajatus siitii, etfii verovaroin rahoitettuja etuuksia kohdennetaan
tarkemmin vain "todella tarvitseviin", tuntuu houkuttelevalta ja hyviiksyttii-
viiltti. Kuitenkin tiukalla kohdentamisella voi olla my<is odottamattomia nega-
tiivisia seurauksia. Universaalien etuuksien on niihty vahvistavan yhteenkuu-
luvuuden tunteita ja yhteiskunnan kiinteyttii. Se, ettii kaikilla on yhtiiliiiset kan-
salaisoikeudet, mm. oikeudet kohtuulliseen perusturvaan eri eltimiintilan-
teissa, on symboloinut yhteistii jiisenyyttii yhteiskunnassa. Ttimiin on niihty

t79



edistEvin yhdenvertaista kansalaisuuffa ja ilmentiiviin kansallista solidaari-
suutta. Erityisesti toisen maailmansodan jiilkeen on ollut tavoitteena harkin-
nanvaraisten, ts. yksildlliseen taloudelliseen tarpeeseen pohjautuvien, "vain
k6yhille" tarkoitettujen jfiestelmien eliminoiminen tai supistaminen mini-
miin. Viime wosilrymmeninii suunta on useissa maissa muuttunut. Etuuksien
kohdentamisella "vain niitii tarvitseviin" on pyntty supistamaan julkisia me-
noja.

Tarveharkinnan merkityksen kasw esimerkiksi eliikejiirjestelmissi saattaa li-
siitii yhteiskunnan polarisaatiota rikkaisiin ja koyhiin. Se voi johtaa siihen, effii
kansaneltikkeestii tulee leimallisesti minimieliike tietylle ryhmiille, huono-
osaisille, kun taas osa vdestosti saa parempitasoisia ansioeliikkeitti. On my6s
paradoksaalista, ettii perusturvan kattavuuden supistamisesta keskustellaan
juuri nyt, kun erilaiset eperyypillisyydet, epiivakaudet ja murtumat ovat tulossa
osaksi normaalia eltimiinkulkua. Eliimtinkaareen kuuluu tulevaisuudessa yhii
useammin tydpaikan menetyksid, uranvaihtoja, uudelleenkoulutusvaiheita,
palkattomaan kotityoh<in panostamisen vaiheita ja uusissa tytipaikoissa aloit-
tamisia. Pitkitt),ve ffdtt<imyys vie kasvavalta miiiirdltii ihmisiii mahdollisuuk-
sia hankkia riittiiviii eliikeoikeuksia ja voi johtaa polarisaatioon sukupuolten,
sukupolvien ja erilaisessa tydmarkkina-asemassa olevien viilillii. Mikeli ry6-
eliiketurvan kattavuus supistuu ja eliikkeiden taso jtiti erilaisten katkosten
vuoksi vaatimaffomaksi, paine kohdistuu kansaneliikejiirjestelmiitin. Perustur-
vaa takaavan kansaelikkeen tarve voi siten uudelleen korostuakin.

Kansaneliikkeiden indeksisidonnaisuuden vuoksi kansaneliikkeensaajien el[-
keturvan taso ei ole seurannut yhteiskunnan yleistii hinta- ja palkkakehitystti.
Tiime on merkinnyt sitii, ettti kansaneliikkeensaajat eivdt ole siinii miiiirin kuin
muut piiiisseet osallisiksi yleisesti hyvinvoinnista. Ellei ttitii eptikohtaa korjata
peruseltiketurvan tasoa korottamalla, ongelma tulee ajan miffaan muuttumaan
kestiimtitt6miiksi.

On helppo yhtye v6itteeseen, etlii sosiaaliturvajiirjestelmtitin tehdyt muutokset
ovat pienii ja ettii perusrakenteet on siiilytetty toistaiseksi. J?i{estelml on kui-
tenkin murenemassa reunoiltaan. Tiillii hetkellii on vielii vaikea sanoa, miti
muutokset todella merkitsevtit. Mike on monien pienten muutosten yhteisvai-
kutus ja miten ne ketjuuntuessaan mahdollisesti muuttavat jiidestelmdn raken-
netta ja luonnetta?

Kansaneliikejiirjestelmiillti on vakiintunut asema suomalaisessa eltikejiirjestel-
miissii ja oma tehtiivdnsti kokonaisuudessa. Kansalaisilla on myds siihen koh-
distuvia odotuksia. Huomattavat muutokset jfi estelmissti saattavat j ohtaa
eptioikeudenmukaisuuden kokemuksiin. Mielikuva sosiaalisesta oikeudenmu-
kaisuudesta sellaisena kuin se on ihmisten mielissti, voi olla pohjana yhteis-
kunnalliselle t5rytymiittomyydelle. Se mikl saa ihmiset kokemaan eploikeu-
denmukaisuutta, on muutos laajasti hyviiksytyissI, totutuissa sosiaalisissa
periaatteissa. Odotusten turvallisuus, ennustettavuus, merkitsee myds perustaa
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ihmisten kyvytle sutrnnitella tulevaisuutta. Vastaisuudessa olisikin ehki enem-
miin kuin ennen liihdettiivii "elimdnkaaren sosiaalituryan" ajatuksesta ja
varmistauduttava sit6, ettii on olemassa eri eliimiinvaiheet ja -tilanteet kattava,
riittiivii perusturva.
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1 . Ennen merimieseliikej iirj estelmdii

1.1. Merimieshuoneet

I ;lf erimiesten eliike- ja avustustoiminta sai alkunsa jo 1700-luvun puoli
l\/ | viilissii. Vuonna 1748 annettiin edellisillii valtiopiiivillii hyvtiksyttyI Y lohjesidnt<i kauppalaivureille ja laivavtielle. Ohjesiiiinnolll perus-

tettiin koko Ruotsi-Suomen valtakunnan ktisittiivii merimieshuone Tukhol-
maan. Tarkoituksena oli muun ohella avusfustoiminnan harjoittaminen. Avus-
tusta annettiin puutteeseen joutuneille ulkomaan liikenteen kauppa-aluksissa
palvelleille merimiehille, jotka olivat meneffiineet terveytensii tai vanhuuden-
heikkouden vuoksi joutuneet tyttkyr/ttt miiksi. Avustustoiminta laajennettiin
seuraavana vuonna kiisittiimiiiin myds merimiesten varattomat lesket ja lapset.
Merimieshuoneita perustettiin seuraavina vuosina tapulikaupunkeihin ympiiri
valtakuntaa, Turkuun wonna 1752, Helsinkiin 1764,Poiin l766ja Ouluun
1780.

Merimieshuoneista vuonna I 874 annetun asetuksen mukaan merimieshuone
oli perustettava kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa harjoitettiin kauppame-
renkulkua ulkomaille. Avustustoiminta kesitti edelleen puutteessa olevat me-
renkulkijat sekii heidiin leskensti ja lapsensa. Merimieshuoneeseen kuulumi-
nen tehtiin tiilldin mytis vapaaehtoiseksi, mutta se oli avoin kaikille kauppa-
aluksissa palveleville riippumatta, kuuluiko merimies piiiillystddn tai miehis-
t66n. Merimieshuone sai tulonsa merimieshuoneen rahastojen ja lainojen ko-
roista, pestausmaksuista, joita jokaisen laivan, piiiillikk<iii lukuunoffamatta, oli
suoritettava, ansiomaksuista ja ldstimaksuista, joita suoritettiin laivan palates-
sa kotimaahan, erilaisista rangaistusmaksuista ja sakoista sekii vapaaehtoista
avustuksista ja kolehdeista.

I .2. Merimieseliikelaitos

Vuonna 1 879 annettiin keisarillinen ohj esiiintti "yleiselle pensioonilaitokselle
piitillikoitii ja muita meriviiker varten suomalaisilla kauppalaivoilla ym."
Ohjesiiiinndllli perustettiin merimieshuoneisiin kuuluvia merimiestoimessa
olevia varten koko maalle yhteinen eldkelaitos. Eltikelaitos rahoitettiin ensim-
miiisen kylnmenen woden ajan valtion varoin, minkii jiilkeen valtion avustus
ftrli riippuvaiseksi harkinnasta. My6s merimiesten itsensd oli suoritettava
eldkemaksuja. Lisiiksi laitos sai liistimaksut ja kolehteja. KnyEinndssii valtion
avustus loppui silloin, kun se muuttui harkinnanvaraiseksi. Laitos suoritti van-
huus-, tyttkyr/tt6myys- ja perhe-eliikkeitii. Eliikkeet oli jaettu kolmeen suu-
ruusluokkaan suoritettujen eliikemaksujen ja merenkulkijan ammattinimik-
keen mukaan. Merimieselfikelaitokseen kuuluminen oli vapaaehtoista, ja timti
johtikin siihen, ettii laitokseen kuului koko sen toiminnan ajan vain osa meri-
miehistii.
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Vuonna 1905 teetettiin laitoksen rahoituksesta tutkimus, jonka tuloksena oli,
etti ellkkeitii olisi alennettava oleellisesti siiniikin tapauksessa, etti eliikkeen
saamisen vtihimmiiisehtoja muutettaisiin tiukemmiksi. Valtiolta anottiin lisii-
avustusta, mutta se ei johtanut toivottuun tulokseen. Ongelmana oli mytis
maksettujen eldkkeiden pienuus; ensimmtiinen maailmansota ja inflaatio mu-
rensivat elfiketurvan keytiinnt llisesti katsoen olemattomaksi.

Vuonna 1929 asetti valtioneuvosto komitean tutkimaan merimieshuonekysy-
mysta j a laatimaan ehdotuksen merimieselIkelaitoksen uudelleen j ar:rytimi
seifii. Tavoitteena oli muodostaa laitos pakolliseksi ja yleiseksi eliikelaitok-
seksi merimiehille. Komitea peetyi tulokseen, jonka mukaan laitoksen osakas-
miiiiriin lisdiminen kiisittiimiiiin kaikki merimiehet ja eliikkeiden korottaminen
ei ollut mahdollista tuloja lisiiiimiittii. Kun taas tuloja ei katsottu voitavan kerii-
ti enempiifi liistimaksuja kuin tydnantajienkaan maksuja korottamalla, piiiityi
komitea ehdottamaan Merimieseliikelaitoksen lopettamista.

Ehdotuksen perusteella Merimieseldkelaitos asetettiin suoritustilaan vuonna
1937. Niille, jotka tuolloin kuuluivat eliikelaitokseen, stiilyi heidiin ohjesiiiin-
n6n mukainen oikeutensa eliltceeseen. Merimieshuoneet, joiden tehtiiviin oli
edelleenkin kuulunut puutteessa olevien merimiesten avustaminen, lal&autet-
tiin seuraavana vuonna. Merimieshuoneilla tuolloin olleet ptiiiomasdiistot oli
luovutettava valtiolle hoidettavaksi pysyviiksi tulo- ja menoarvion ulkopuolel-
la olevaksi avustusrahastoksi.

Vain kahta kuukautta aikaisemmin eduskunta oli hyviiksynyt kansaneltlkelain,
jonka mukaan vakuutehrksi tuli jokainen Suomessa asuva tytikykyinen henki-
l<i sen kalenterivuoden alusta, joka ldhinnl seurasi hiinen tiiytettyiiiin l8 vuotta.
On ilmeistii, ettei merimieshuoneita eikd merimieseliikelaitosta en66 pidetty
merimiesten eliikeiktiisen toimeentulon kannalta tarpeellisina.

2 . Merimie sel[kkeet tyciel iikej flrj e stelmdn p ioneerina

2. 1. Merityokonferenssi 1946

Vaikkakin eliiketurva oli ollut suhteellisen vaatimaton ja koskenut vain osaa
merimiehistii, koettiin nyt, ettd valtio oli pettiinyt merimiehet. Kansaneliikkeen
tarjoama turva koeffiin hyvin riittemdttdmiinii. T[stii syystii jo vuoden kuluttua
laitoksen lakkauttamisesta syntyiviit Hhinne hivanpiiiillystdn piiriss6 ensim-
miiset ajatukset uuden eltikelaitoksen perustamisesta.

Varsinaisesti asia sai vauhtia sotien jllkeen wonna 1946 pidetyssti kansainvii-
lisen ty6jfieston ILO:n suuressa merity6konferenssissa Yhdysvaltojen
Seattlessa. Asialistalla oli runsaasti merimiesten kannalta tiirkeitii asioita;
minimipalkka, ty<iaika, asunto-olot, vuosiloma sekii elike. Konferenssi hyviik-
syi sopimuksen merimiesten eldkkeistii. ILO:n jiisenmaissa oli ryhdyttiivti toi-
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menpiteisiin sellaisen jii{estelmiin aikaansaamiseksi, joka takaisi kauppa-
alusten miehistdlle ja piitillystolle elIkkeen miitiriityn palveluajan jiilkeen. So-
pimuksen mukaan el?ikeiiin tuli olla joko 55 tai 60 vuotta. Eliikkeen karttu-
maprosentin tulisi nousta edellisessii tapauksessa 1,5 prosenttiin ja jllkimmiii-
sessd 2 prosenttiin vuodessa.

Eliikejn{estelmiin kuluista ei saanut miiiir[tti merimiehen itsensii maksetta-
vaksi enempiiii kuin enintiiiin puolet. Mikeli sekti merimiehet ettii laivanvarus-
tajat osallistuisivat jiirjestelmiin kustannulsiin, oli heidiin saatava olla mukana
eliikelaitoksen hallinnossa. Seattlen sopimus (Seafarer's Pensions Con-
vention, 1946) toimi enemmiinkin moraalisena velvoitteena kuin pakotteena
merimiesten eliikejiirjestelmtiii vaadittaessa. Suomen Merimies-Unionin pu-
heenjohtaja Niilo Wiilleri ryhtyi asiaa mdiir[tietoisesti ajamaan.

2.2 . Meimieseliikelaki

2.2.1. Merimieselfl kekomitea

Hallitus antoi merimiesten eliikekysymyksen meritydkomitean selvitettiivdksi
vasta vuonna 1949. Komitea kuitenkin katsoi, vakuutusalan tuntemuksen
puuttuessa, olevansa epip[tevd asiaa futkimaan. Valtioneuvosto asetti kolme
vuotta my<ihemmin 1952 komitean selvittimdiin merimiesten eliikekysymystii
j a tekemiiiin tarpeelliset esitykset asiassa.

Komitean puheenjohtajaksi tuli sosiaaliministeri<in vakuutusosaston osasto-
piiiillikko Teivo Pentikiiinen ja jiiseniksi Niilo Weiliiri sekii varustajien edusta-
jaksi varatuomari Mikko Mannio. Komitean sihteeriksi tuli myrihemmin my6s
Merimieseliikekassan toimitusjohtajana toiminut ErkJci Mtikelii.

Merimieseliikejiirjestelmii muodostuikin Teivo Pentikiiisen pioneerityoksi. Se
oli ty6, johon ei juuri ldytlmyt malleja Suomesta eik[ ulkomailtakaan. Kun
kansaneliikeuudistus muutamaa vuotta mydhemmin piiiityi tasaeliikejiirjes-
telmln pohjalle, ja ansioihin perustuvan tydsuhde-eliikkeen tarve kdvi ilmei-
seksi, saattoi Pentikdinen keytfiie merimieseliikekomiteassa saamiaan koke-
muksia hyviiksi yleistii tydeliikejii{estelm[[ suunniteltaessa. Monet asiat kui-
tenkin jalostuivat matkan varrella, eikii kaikkia merimieseliikelain piirteitii lo-
pulta viety muihin ty6eliikelakeihin.

2.2.2. Jirjestelmfln johtavat periaatteet

Vakuutus piiiitettiin toteuttaa pakollisena, koska vapaaehtoisuudesta oli saatu
huonoja kokemuksiajo merimiesel[kelaitoksen yhteydessii. Merimieselikkeet
rakentuivat ansaintaperiaatteelle. Ttiysi 50 prosentin eliike karttui 25 vuoden
meripalvelusta. Eliikeitiksi miiiiriittiin miehist<i<in kuuluville 60 vuotta. Jo 55
vuotta te$iinyt saattoi piiiistti vanhuusellkkeelle edellytliien, etti meripal-
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velua oli viihintefu 25 wotta. Piiiillystd6n kuuluvien tyoolosuhteiden katsot-
tiin olevan siinii miiiirin suotuisammat kuin miehisttin, ettii heidiin oli mahdol-
lista pysyii merimiestoimessa kauemmin. Tiistii syystii piiiillyston eliikeiiiksi
miiiiriittiin 65 vuotta. Eliikkeelle piiiillystddn kuuluva saattoi piiiistii 60 vuotiaa-
na, oltuaan merimiestoimessa 360 kuukautta.

Tyttlqrvyttttmyyseldkkeen saamisen edellytykseksi asetettiin alkuun, ettii hen-
kiki oli tullut tyttk) rytttmiksi merimiestoimessa ollessaan, ja ettii hiinen
ansiomahdollisuutensa olivat alentuneet viihintiitin kolmanneksella siitd, mitii
hiintii vastaavassa merimiestoimessa ollut henkild ansaitsee. Jotta eliiketur-
valla heti alusta ltihtien olisi ollut merkitystd, piiiitettiin ottaa huomioon my6s
lain voimaantuloa edeltiinyt meripalvelu. Jottei eliiketurva taas vuosien saatos-
sa olisi kutistunut mitiittdmiiksi, oli sill6 inflaatiosuoja.

2.2.3. Rahoitus

Jiirjestelmiin rahoitus oli kysymys sinlnsii. Ttiysin rahastoivan jii{estelmtin
katsottiin tuovan eriiitii ongelmia, mm. vanhempana vakuutuksen piirin tullei-
den hyvinkin korkeat maksut. Myds eliikeiiissd olevien ongelmat olisivat jiiii-
neet kokonaan ratkaisemaffa. Jakojtirjestelmdssti taas oli erlitii etuja, mm.
maksujen joustavuus inflaation vallitessa siten, ett6 edutkin oli korjattavissa
tilanteen mukaisiksi. Vakuutusmaksujen laskettiin kuitenkin wosien mittaan
jii{estelmiin kypsyessii nousevan alkuvaiheen I prosentista 20 prosenttiin pal-
koista, jatathpidettiin mahdottomana. Komitea ptiiityikin ehdottamaan rahas-
toivan ja jakojfiestelmiin viilimuotoa. Rahoitus perustettiin ns. ikuisen
kollektiivin periaatteeseen. Tiihiin liittyviin teorian sovellutuksineenjulkaisi E.
Bonsdorff vuonna 1935, ja sitii Pentikiiinen oli keyftiinyt laskiessaan valtion
perhe - e liikej tirj e ste lmiin.

Ikuisen kollektiivin periaate edellyttiiii yhteison jatkuvan ikuisesti. Poistuvien
jiisenten tilalle tulee aina uusia. Eltike- ja muut menot sekii toisaalta maksut ja
korkotulot lasketaan diskonttaamalla ne nykyhetkeen, my<is kaikl<i tulevat su-
kupolvet mukaan lukien. Vakuutusmaksu mdiiriitiiiin kiinteiin prosentin mukai-
seksi periaatteessa hamaan tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa maksettavaksi tu-
leva vakuutusmaksu on suurempi kuin tiiysin rahastoivan jiidestelmiin maksu
tasapainotilassa, mutta toisaalta selketisti pienempi kuin jakojiirjestelmiissti.

Myrihemmin 1980-luvulla rahoitusjiirjestelmiiii jouduttiin uhkaavan rahoitus-
kriisin johdosta modifioimaan muuttamalla merimieseliikelain 3 $:n tulkintaa.
Jos vakuutuksen toimintapiiri suppenee, ei luvattuja ja ansaittuja etuja pyst5rtii
maksamaan kertyneen rahaston turvin, vaan maksuprosenttia joudutaan korot-
tamaan. Toinen ongelma on inflaatio, joka erityisesti 1970-luvulla aiheutti
MEl-rahaston reaalisen pienenemisen, ja sitii mukaa vakuutusmaksuprosentin
nostamisen. Merimieseliikejiirjestelmiiii luotaessa 1950-luvun alkupuolella
yleinen kiisitys kuitenkin oli, ettii inflaatio olisi tilapiiinen ilmi<i.
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Vakuutusmaksu oli tehdyn vakuutusteknillisen tutkimuksen mukaanmitilrettii-
vii yhteensii 12 prosentiksi vakuutetun palkasta. TAme edellytti alkuaikoina
voimakasta rahastoimista, ja sen avulla toivottiin siis s?idstyttiviin vakuutus-
maksun myrihemmiiltii korottamiselta rahaston korkotuottojen turvin.

Tiirke[ periaateratkaisu oli mytis valtion osallistuminen merimiesten eliketur-
van kustannuksiin. Katsottiin, ettei merenkulkija pysty itse maksamaan puol-
takaan (6 prosenttia) vakuutusmaksusta, mikii Seattlen sopimuksen mukaan
oli merimiehen oman maksun enimmiiism?iiirii. Valtion osallistumista perustel-
tiin merimiestoimeen liitt),vilH erityisolosuhteilla merenkulkijoiden jtiiidessii
pitkien kotimaasta poissaolojen johdosta vaille yhteiskunnan muulle vdest6lle
tarjoamia palveluja.

Merenkulussa kansainviilinen kilpailu oli jo tuolloin merkittiivti tekijii, vaikka
muu suomalainen elinkeinoeliimii toimi yhd varsin suljetussa taloudessa. Tii-
mtin johdosta laivanvarustajienkaan maksurasitusta ei haluttu kovin suuresti
lisitii, koska se olisi heikentiinyt niiden mahdollisuuksia kansainvtilisessii kil-
pailussa. Ttirkeimmissii kilpailijamaissamme, Ruotsissa ja Norjassa valtio
osallistui merimiesten eliiketurvan rahoittamiseen. Merenkulun tukia koskevat
kysymykset olivat jo tuolloin esillii, ja monissa muissa maissa valtio tuki me-
renkulkua erilaisin avustuksin. Tiime korvattiin Suomessa valtion osallisuu-
della eliikejii{estelmln kustannuksiin.

Kustannukset piittettiin jakaa tasan merimiehen, laivanvarustajan ja valtion
kesken. Valtio maksaisi osuutensa vasta eltikemenon syntyessii. Sen sijaan me-
rimieskunnan ja varustajien osuus pantiin maksettavaksi vuotuisina 4 prosen-
tin vakuutusmaksuina.

Laki saatettiin voimaan kesiikuun 1 piiiviinii 1956. Lakia toimeenpanemaan
perustettiin Merimieseliikekassa. Merimieseliikekassan hallinto jiirjestettiin
tavalla,johon ei mydhemminkdiin ole tarvinnut puuttua; kaikki maksajatahot
otettiin siihen mukaan ja tyomarklcinaosapuolten edustus hallinnossa jiirjestet-
tiin tasapuolisesti.

2.2.4. Merimies on erimies

Voimaan tullut eliikelaki merkitsi merimiesten sosiaalisen aseman erittiiin
huomattavaa parannusta, ja oli mydhemmin jonkinlaisena tienniiffijiine ryd-
eliikej tirj estelmiiii kehitettiiessd. Toisen maailmansodan aikaisista huonoista
kokemuksista viisastuneena eliilJceille saatiin myds inflaatiosuoja. Pahimpana
epiikohtana koettiin perhe-eliikkeen puuttuminen etuusvalikoimasta.

Mikii oli syynii siihen, ettii merimiehet olivat ensimmiiinen ammattiryhmii vir-
kamiesten ohella, jonka eltikekysymyksiiiryhdyttiin valtiovallantoimestapoh-
timaan? Jo 17O0-luvulla aikaansaatu avustusjiirjestelmtija 1870-luvulla perus-
tettu eliikelaitos osoittavat valtiovallan panneen asialle erityistii painoa eten-
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kin, kun tiimii tapahtui aikana, jolloin oltiin tiettimiittdmiii niistii niikdkohdista,
joihin nykyinen sosiaalivakuutus perustuu. Mytis muilla sosiaalisen lainsiii-
diinnrin aloilla katsottiin merimiesammatin erikoislaadun vaativan erityisiti
siiiinndksi[. Vastaavia jiirjestelyjti oli myds muissa maissa kuin Ruotsi-
Suomessa.

Suomen itseniiistyttyii kehittyi merimiehiii koskeva sosiaalilainsiiiidiint6 nope-
asti. Timiin ohessa on merkille pantava kansainvtiliset pyrkimykset merimies-
ten olosuhteiden siiiitelemiseksi. Sotakokemusten ollessa viel?i tuoreessa
muistissa oli my6s kauppamerenkulun tietynlaisella strategisella merkityk-
sellti oma osuutensa asiassa. Katsottiin olevan valtion edun mukaista pifiiii yile
riittiivii[ kauppalaivastoa. Sen edellytyksend oli ammattitaitoinen ja moti-
voinut merimieskunta, jonka tuli tuntea itsens6 turvatuksi my6s vanhuuden ja
tyt klqfttt myyden varalta.

Merimiesten ammatti- ja muut olosuhteet ovat olleet oleellisesti muista
ammattiryhmistii poikkeavat. Merillfl ollessa merimies oli sidottu alukseensa
vapaa-aikanaankin. Pestien viiliin jiiiivnt pitkiitkin tyott6myysjaksot vaikeutti-
vat merimiehen toimeentuloa. Pitkiit perheen parista poissa olot, ammatin
henkinen ja ffysinen raskaus ajoivat monet merimiehet etsiytymiiiin toihin
maissa jo hyvissii ajoin ennen voimien heikkenemistii. Koyhiiinhoitolain tyon-
antajalle siiitiimi velvoite piti huolta sellaisen tydntekijiin toimeentulosta, joka
oli ollut tyonantajan palveluksessa 20 vuotta. Tiistii ei kuitenkaan ollut apua
suurelle osalle merimieskuntaa pestien tullessa ja mennessi'

3 . Merimie se liikkeet o sana yleistii tyoeliikej iirj e stelm?iii

3. 1 . Tytieliikejiirjestelmit kehitqviit

Suurin piirtein samanaikaisesti merimieseliikejfiestelmiin perustamisen kanssa
uusitriin kansaneliikejfl{estelmi tasaeliikepohjalta. Tiime johti siihen, etti ty6-
suhteeseen perustuville, ansiotason huomioon ottaville eliikejiirjestelmille jiii ti-
laa suomalaisen sosiaaliturvan kehittiimisessi. Laajan, eri ammattikunnat k[sit-
tivdn tyrieltikejii{estelmiin syntymiseen kului kuitenkin viel?i puoli wosikym-
mentii vaik&akin tyoeliikekomitea asetettiin jo saman woden joulukuussa.

Tyoeliikkeiden tavoitteena oli turvata tyosuhteessa oleville tytissti oloaikana
saavutettu kulutustaso. Jo merimieseliikejfiestelmii laadittaessa omaksuttiin
periaate, ettii tytieliike on erifinlaista palkan jatketta; osa palkasta vain pannaan
sivuun maksettavaksi elikeaikana.

Muut tytieliikejiirjestelmin johtavat periaatteet oli suurimmaksi osaksi jo to-
teutettu merimieselilkelaissa. Kuitenkin esimerkiksi koskemattomuusperiaate
pyst5rttiin tiiydellisenii toteuttamaan merimieseltikejiirjestelmtissti vasta vuon-
na 1967 . Siihen saakka meripalvelusta poistuminen merkitsi tietyn ajan kulut-
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tua oikeutta vain vakuutetun itsensd maksaman vakuutusmaksun palaufuk-
seen. Oikeus el[kkeeseen sen sdaan oli meneteffy.

Merimieseliikettii kehitettiin 1960- ja 1970-luvuilla palkansaajien ansiosidon-
naisen sosiaaliturvan vanavedess[. Merimieseliikejii{estelmd ei kuitenkaan
samalla tavalla ollut osa tytimarkkinaratkaisuja kuin muu ansiosidonnainen
ty6eltikejarjestelmti. Monet tydmarkkinavetoiset ratkaisut toteutettiin meri-
mieseliikej?irjestelmissd, jos ei aina vlilitt<imiisti niin kuitenkin pienellii vii-
veelli. Tiillainen suuren luokan kysymys oli mm. perhe-el[ke, joka MEL:ssii
toteutettiin vuonna 1967. Tyoeldkkeiden suuren tasokorohrksen yhteydessii
merimieseliikelakiin liitettiin ns. TEl-takuusiitinto. Tyontekij[in eliikelain
mukainen tavoite-eliike oli 60 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta palkas-
ta, ja merimieseliikkeet olivat jiiiimdssd 50 prosentin tavoitetasollaan tiistii jiil-
keen. Ntiin lakiin liitettiin rinnakkainen laskentasiiiinto, joka kaikissa tilanteis-
sa takasi merimiehelle viihintiitin TEL:n tasoisen eldkkeen. Itse asiassa rinnak-
kainen laskentasiitintti johti siihen, ett[ merimieseldke oli aina parempi kuin
TEL:n perusteella myrinnetty el[ke, koska my<is alle 23-vuotiaana palveltu
aika otettiin el[kettii laskeffaessa huomioon.

3.2. Merimiesten eltikeiktiongelmat

Merimieseliikekassan piiriss[ seuraffiin myos eliikeiklkomitean tyon edisty-
mistii hieman siwsta. Oli luonnollista kuitenkin, ettii eliikeikiikysymykset
kiinnostivat erityisesti piiiillyst<ijti{estcijii. Niille miehist<iasemassa olevien
alempi eliikeikii oli wosien kuluessa yhii ongelmallisempi kysymys.Varsinkin
1980-luvulle tultaessa oli entistii vaikeampi perustella miehist<in tyon raskaut-
ta ja kuluttawutta suhteessa piiiillyston tyohdn, jossa kaiken aikaa kuitenkin
oli vastuu koko aluksesta, sen miehist<istd ja rahdista. Erityisesti Laivanpidl-
lystoliitto teki enemm[n tai vdhemmiin s[iinnollisin vlliajoin aloitteita, joiden
tavoitteena oli alentaa piiiillyston eliikeikiiii samaan kuin miehist<illii oli. Elii-
keikiikomitean tyon edistyessii kiivi kuitenkin yhii selvemmiiksi, ettd paine oli
paremminkin poistaa ammatillisia eliikeikiti kuin lis[tii niitii.

3.2.1. Joustavat elflkeiiit merimiehille

Joustavien eliikeikiijtirjestelyjen toteuttaminen mytis merimieseliikelaissa otet-
tiin vakavasti harkittavaksi varsinkin, kun ilmeni, ettii yksilollisen varhais-
eltikkeen ikiirajaksi tulisi 55 wotta. Piiiillyst<ijti{est6t tSrytyiviit ammatillisen
eliikeidn alentamisen sijaan ratkaisuun, jossa ty<intekijiillti oli mahdollisuus
piiiistii eltikkeelle sanotusta ieste edellyttiien, effd tyri muodostui tyontekijiille
sairauden ja ikiitintymisen aiheuttaman kuluneisuuden vuoksi liian raskaaksi.
Ratkaisuun kuului listiksi miehiston ammatillisen eliikeiiin nostaminen. Tar-
vetta erityiseen alnmatilliseen eliikeiktiiin ei joustavien eltikejii{estelyjen ansi-
oista pidetty entiti kovin suurena, ja niiden poistaminen niin pitkiille kuin mah-
dollista kuului olennaisena osana uudistukseen.
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Neuvottelujen tuloksena, joita eliikekassan silloinen toimitusjohtaja ja sosiaa-
li- ja terveysministerion vakuutusosaston entinen pniiilikko Altti Aurela veti,
ptiiidyttiin kylliikin nostamaan miehiston ellkeikiiti 15 vuoden siirtymiiajan
kuluessa 65 vuoteen. Eliikkeelle saattoi kuitenkin yhl edelleen j[iidii aikaisin-
taan 55 woden iiissii (5 vuotta aikaisemmin kuin piiiillystossti) edellyttiien, effd
meripalvelua oli kertynyt 35 vuotta aikaisemman 25 vuoden sijaan. Miehiston
palveluaikavaatimusta pidennettiin siten 1 0 vuodella ja eltikeitin tosiasiallinen
nousu oli useita vuosia riippuen palvelun pituudesta. Neuvottelujen ainoa yllii-
tys oli, ettii ratkaisuun piiistiin suhteellisen helposti. El[keikiiuudistus toteu-
tettiin MEL:ssii vuonna 1987. Miehiston eliikeiiin siirtymiikausi p6?ittyy vasta
woden 2001 lopussa. Osa-aikaeltikkeen toteuffaminen jiii kuitenkin tuolloin
tekemiitfi. Se toteutettiin vasta wonna 1994.

Kysymys miehiston ja ptiillyston erilaisesta el2ikeiiisti odottaa kuitenkin viel6
ratkaisuaan. Yhe uusia aloitteita ptiiillystojiirjest<ijen taholta on tehty ja on
edelleenkin tulossa. Nykyaikaisen aluksen kuljettaminen on aivan toista kuin
merimieseliikelain s[dtiimisen aikaan. Aluskohtainen miehitys rahtialuksissa
on yleensii alle puolet siitti, mitii se oli neljtikymmentii wotta siffen. Automaa-
tio ja koneet ovat tulleet ihmisen avuksi ja osin tilalle. Eriiitii ffysisesti poikke-
uksellisen rasittavia tyotehtiiviii ja ammatteja ei enii6 ole edes olemassa. Toi-
saalta liikenne on hyvin nopeatahtista, satamassa oloajat ovat lyhyitti ja tarkoin
ohjelmoituja. Poissaolot kotoa voivat edelleen olla viikkojen ja eriiissl tapauk-
sissa jopa kuukausien mittaisia. Vastuu ihmishengistii ja suurista omaisuus-
arvoista korostuu erityisesti matkustajaliikenteessti. Eliikepoliittiset perustelut
merenkulkijoiden muita alemmalle eliikeiiille ovat siten jossain miiiirin muut-
tuneet, mutta ovat toisaalta edelleen olemassa. Piiiillysttijii{est<ijen vaatimuk-
set eliikeidn yhteniiistiimiseslS saattavat hyvistiikin perusteluista huolimatta
johtaa tiiysin pdinvastaisiin tuloksiin kuin on tarkoitettu.

4. Merimieseliikej iirj estelmdn rahoituskriisi I 9 8 0-luvulla
4. 1. Rahoitusongelmien ilmeneminen

Etujen kasvattaminen jatkui vielii 1990-luwn alkuun saakka. Usko jatkuvaan
talouskasvuun ja sen myotii sosiaaliturvan kehittiimiseen pysyi melko vahvana
koko yhteiskunnassa. Ristiriita etujen kehittiimisen ja kasvavan kustannus-
rasituksen kesken tosin tiedostettiin melko varhaisessa vaiheessa. MEL:n ai-
kaisempi voimaantulo ja nopeampi eliikekertym[ johtivat siihen, effii rahoi-
tusongelmat konkretisoituivat merimieseliikej?i{estelmiissii selkeiisti aikai-
semmin kuin muussa tyoeHkejti{estelmiissti. Tiimti ristiriita ilmeni Merimies-
eliikekassan vakuutusteknisissii tutkimuksissa, joita 1970-luvun lopulta ryh-
dyttiin tekemiiiin huomattavasti useammin kuin laki olisi edellyttiinyt.

Vuonna 1978 tehty vakuutustekninen selvitys osoitti, ettii vakuutusmaksun ko-
rotustarve oli suuri. Rahaston pitiiminen ennustekauden loppuun (2030) saak-
ka riittiiviinii edellytti vakuutusmaksun korottamista yhteensii 12 prosenttiin.
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Ongelmana eiviit niinkiiiin olleet kasvaneet etuudet, kuin 1970-luvun voima-
kas inflaatio. Merenkulkijoiden keskuuteen levisikin noina aikoina sitke[
huhu, jonka mukaan koko merimiesten eliiketurva oli vaarassa ja eldkekassa
periiti joutumassa konkurssiin. Muistettiin viel6, mikii oli aikanaan ollut
Merimieseliikelaitoksen kohtalo.

4.2. Liittyminen eliikkeiden tasauspooliin

Jo 1980-luvun alkuwosista l?ihtien ryhdyttiin vakavasti tutkimaan mahdolli-
suutta liittyii yksityisen sektorin tyrieliikkeiden tasausjiifrestelmddn. Ntiissii tut-
kimuksissa ei kuitenkaan pystSrtty ottamaan huomioon mydhemmin 1980-lu-
vulla toteutunutta kehitystii, jonka seurauksena suomalaisia aluksia siirrettiin
melkein jonossa ulkomaisten lippujen alle suomalaisten merimiesten jiiiidessii
tydtt<imiksi. Vuosina 1983 - 1988 kassan toimintapiiriin kuuluneiden meri-
miesten miiiirii vtiheni noin kolmanneksella, ja kehityksen suunta siitii eteenkin
piiin niiytti epiivarmalta.

Ikuisen kollektiivin periaatetta modifioitiin vuoden l98l vakuutusteknillisen
tutkimuksen yhteydessii. Alkuperdinen ajatus oli ollut snilyftiiii vakuutus-
maksu koko ennustekauden samana, miksi se alussa vahvistettiin. Nyt katsot-
tiin, ettii riittdisi, jos maksuperusteen korotukset on vahvistettu tuleville vuo-
sille siten, ettii eltikkeiden rahoitus on turvattu koko ennustekauden ajan.

Tasauspooliin liittymistii ryhdyttiin miiiiriitietoisesti ajamaan vuonna 1987.
Tiihiin saatiin myos suurimpien tyomarkkinajti{est<ijen periaatteellinen hy-
vdksyminen vieli samana vuonna. Liittyminen oli perusteltua yleisestd eliike-
poliittisesta niik6kulmasta. Ei ollut perusteita jattddmerimieseliikkeitii ainoana
yksityisen sektorin eltikej tid estelmiinii tasauspoolin j a viimeisen laitoksen pe-
riaaffeen ulkopuolelle.

Elinkeinon suppeudesta johtuvien voimakkaiden heilahtelujen todettiin ole-
van suurin jiirjestelmiiii uhkaavista vaaroista. Elinkeinon taholta korostettiin
koko valmistelun ajan, ettii tasausjlrjestelmiiiin osallistumisesta ei haluttu py-
syviiii kevennystti merimieseliikkeiden rahoitukseen, vaan nimenomaan vai-
mentamaan elinkeinon suppeudesta j ohtuvaa heilahtelualttiutta.

Liittiiminen saattoi tapahtua ainoastaan TEL:n tasoisten etujen osalta. Muita
paremmat edut merimieselinkeinon oli kustannettava valtion osuuden turvin
tai itse. Asian tekninen valmistelu kesti useita vuosia, koska koko MEL:n
laskentatekniikka tietojiirjestelemineen oli uudistettava. Merimieseldkkeet lii-
teffiin tasausjiirjestelmii"iin ja viimeisen laitoksen periaatteeseen vuoden 1991
alusta. My<ihempi kehitys osoitti, ettii tasaus voi toimia toiseenkin suuntaan;
lama kohteli merenkulkua lievemmin kuin monia muita elinkeinoaloja.
Tasaukseen liit5rttiiessii supistuminen MEL:n toimintapiirissii oli jo tapahtunut.
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5 . Tyoeliikej iirj e ste lmii talouden suhdante i s s a

5. I . Merenkulku kansainvdlisessii kilpailussa

Suomalaista yhteiskuntaa leimasi 1980-luvulla talouden korkeasuhdanne,
mikii heijastui suomalaiseen merenkulkuun muusta elinkeinoeltimiistii poik-
keavalla tavalla. Merenkulussa suhdannekierto tuntuu olevan tiiysin erilainen
kuin muualla yhteiskunnassa. Varustamoelinkeino on aina joutunut toimimaan
aidosti avoimessa kilpailutaloudessa toisin kuin yhteiskunnan monet muut
sektorit vielti l980-luvullakin. Rahtialusten ylikapasiteetti liitqry yleensii
maailmankaupan korkeasuhdanteen huippuihin, ja ttilloin ollaan merenkulus-
sa j o siirtymdssii taantumavaiheeseen.

1980-luvun korkeasuhdanteeseen liittyi merenkulun kannalta my<is muita,
puhtaasti kotitekoisia ongelmia. Ty<t- ja sosiaalioloja kehitettiessii oli suoma-
laisen ty<in hinta aluksissa kivunnut kovassa kansainv[lisess[ kilpailussa
kestiim[tt<imiille tasolle. Tiim[ johti alusten voimakkaaseen ulosliputtamiseen
ja pyrkimyksiin korvata suomalainen ty6ntekijii halvemmalla tyovoimalla.
Tiirkeimmissii kilpailijamaissamme on valtion eri muodoissaan antamalla me-
renkulun taloudellisella tuella pitktit perinteet, eikii tuesta toistuvista kansain-
viilisisti yrityksistii huolimatta ole p?iiisty eroon. Suurena syynii tiihiin on se,
ettii merenkulkuelinkeino kaikkialla Euroopassa joutuu keskiniiisen kilpailun
lisiiksi kamppailemaan myos kehittyvien maiden huomattavasti halvemman
tonniston kanssa. Omalla tonnistolla on paitsi kansantaloudellinen mytis stra-
teginen merkityksensii. Tiimii koskee yhii edelleen mitii suurimmassa miiiirin
Suomea, joka Euroopan unionin niiktikulmasta on kiiytiinn<illisesti katsoen
saari. Tietty omavaraisuus kuljetuksissa halutaan turvata mahdollisten kriisi-
tilanteidenkin varalta.

Nlimti seikat sekl merimiesten ty<illisyyskysymykset olivat syynii siihen, ettfl
woden 1992 alusta voimaantulleessa ns. rinnakkaisrekisteriratkaisussa peedyt-
tiin tietyin edellytyksin valtion varoista tukemaan rahtiliikenteessii toimivia
aluksia. Tiimin turvin ulkomaan rahtiliikenne selvisi lamasta pienemmin vau-
rioin kuin oli uskallettu odottaa. Tietyistti matkustajaliikenteen vieliikinjatkuvis-
ta ongelmista ei voitane syyttiffi ainakaan yksin lamaa ja ulkoisia olosuhteita.

5 .2.'ly oeliikej iirj estelmii sopeutuu

Talouslaman seurauksena juuri valmiiksi rakennettua sosiaaliturvaa jouduttiin
osin tarkistamaan ja purkamaan. Bruttokansantuotteen alentuessa ja sosiaali-
menojen samanaikaisesti kasvaessa kului suomalaisen hyvinvointivaltion yl-
liipitiimiseen yh[ suurempi osa kansantuotteesta. Tulevaisuustarkastelut osoit-
tivat myos, ettii viieston iktiiintyessii eliiketurva vie tulevina vuosikymmenin[
yhii kasvavan osan aktiivivtiestrin ansioista. Erityisesti 1980-luvun varhais-
eltikejiirjestelmii osoittautui kalliiksi ratkaisuksi. Eliikkeelle siirtyminen ennen
varsinaista vanhuuseliikeikiiii sai melkein kansanliikkeen luonteen. Merimies-
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eldkkeissd ei tiillti ilmirillii yksistiiiin jo alhaisemman vanhuuseliikeidn vuoksi
ole ttiysin samaa merkitystd kuin muissa eliikejiirjestelmissS. Siitii huolimatta
vastaavat muutokset, jotka tehtiin tyoeliikelakeihin tarkoituksena mytihentiiii
tosiasiallista eldkkeellesiirtymisikdii, toteutettiin myds merimieseliikkeissii.

6. Tycieliikej ii{ estelmdn tulevaisuus
6. I . Uhkakuvat viiistyviit?

Kiiydyssii yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat enemmdnkin olleet esillii ta-
loudellisia viiltt?imtittomyyksiii koskevat teemat. Vtilttiimiittdmyyksistii on nyt
edetty vallitsevien talousedellytysten hyodyntiimiseen. Uusina teemoina ovat-
kin esillii olleet eldkelaitosten sijoitustoiminnan tuottojen kasvattaminen ja
riskienhallinta sekii vakavaraisuuskysymykset. Nopeat pidoma- ja rahoitus-
markkinoiden muutokset 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa muuttivat
myos tydeHkejerjestelmtin sijoitusympiiristoii olennaisesti.

Tyoeliikejn{estelmii on ainakin piiiipiirteissiiiin sopeutettu vallitseviin talou-
dellisiin edellytyksiin. Toki Suomen ja Euroopan talouden kehityksestii riip-
puu, missd miiiirin hyvinvointivaltion olemassa oloa joudutaan tulevina vuosi-
na pohtimaan. Hidas ja vdhdinen talouskasvu johtaa viiistiimdtt[ uusiin etujen
tarkennuksiin, joista erds lienee yleisen eliikeiiin nostaminen. Tiihiin saattaa
olla edellytyksiii jo sen vuoksi, etti vdeston terveydentilan yleinen kohentu-
minen on johtanut ty6ntekijiin tyo- ja toimintakyvyn siiilymiseen yh[ myrihiii-
sempiiiin iktiiin.

Yliturvaavaa tai liian tihetiii sosiaaliturvan verkkoa, millaiseksi 1980-luvun
lopun tilannetta nyt jiilkeenpiiin voidaan ehkii kuvata,varotaantulevina vuosi-
kymmeninfl rakentamasta. Keskusteluun tulevat teemat saattavat sen sijaan
laaj emminkin koskea turvan kohdentamista, tieffyj en epdoikeudenmukaisuuk-
sien poistamista sekii kustannusten jakoa eri sukupolvien vilill[. Paine ty6-
eliikejtirjestelmien yhdenmukaistamiseen (tydkyqrttttmyysmidritelmtistii liih-
tien) tulee kasvamaan.

Tyoeliikejiirjestelmiln sisiillii on ylliittiiviin v[hiin keskusteltu laajoja kansa-
laispiirejii puhuttaneesta "vakuutusyhti<in paperiliitikiiriongelmasta". Kuinka
kauan voimme ohiffaa ns. jiirkiperusteluin sen kritiikin, jota on kohdistettu
tyok) ryttdmyysel?ikkeiden suuriin hylkiiysprosentteihin? Ristiriidan ratkai-
suun eivtit riitti selitykset hakijoiden yhdenmukaisesta kohtelusta sekii jiirjes-
telmiin sisiille kertifintyneestii asiantuntemuksesta yhdessii kasvaneen eldk-
keelle jiiiimishakuisuuden kanssa. Ristiriita teyry ratkaista selkein keytenn6n
toimenpitein, joista Hektrikunnan koulutus tai iiiirimmilHtin jopa erityisten
lausunnonantaj al[iikiireiden auktori sointi saattaisivat olla erditii.

Viimeaikaiset tydeliikelaitosten sijoitustoimintaa ja hallintoa koskevat lain-
muutokset parantavat jossain miiiirin tyoeliikkeiden asemaa ja itseniiisyyttii
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muusta vakuutustoiminnasta. Tiistd huolimatta j[rjestelmln julkinen kuva on
yksi niistii keskusteluaiheista, jotka saattavat yhii enemmdn nousta esille, ha-
luttiinpa sitii tai ei. Vakuutusalan keskittyminen saattaa johtaa my6s ty<ielii-
kejiirjestelmiin aseman ja ainakin sen suosion muuttumiseen ttssti prosessissa.

6. 2 . Merimie se ltikej ii{ e stelmiin erityi songelmia

Myos Merimieseldkekassalle on sijoitustoiminnan riskeilH vakuutusriskien
ohella yhii suurempi merkitys. Ratkaisematta on, miten tyoeliikeyhtioille an-
nettuja vakavaraisuussd[nn<iksid sovelletaan Merimiesellkekassan kaltaisiin
tietyn toimialan el?ikelaitoksiin. Tiimti saattaa tietdii muutoksia mm. vastuu-
velan miiiiriiytymiseen sekii johtaa velvoitteeseen muodostaa toimintapiiiiomia
vastaavia eri6 taseeseen.

Merimieseldkekassan vastuuvelka mtidriiytyy tuloj en j a menoj en erotuksena
kumulatiivi sesti koko kas san toiminta-aj alta. Tiistii taaksepdin katsovasta (ret-
rospektiivisesta) vastuuvelan laskentatavasta johtuu, ett6 sijoitustoiminnan
tappiot johtaisivat ensi vaiheessa vain siihen, etti siirto vastuuvelkaan pie-
nenisi ja vastuuvelan kate olisi turvattu. Pitkella aikaviilillii turyaavuusvaa-
timuksen pettiiminen johtaisi kuitenkin siihen, etti vastaava miiiirii varoja olisi
perittiivii myohemmin vakuutusmaksuina. Ei siis ole lainkaan yhdentekevlti,
miten vakavaraisuussii[nnoksiii eliikekassaan sovelletaan.

Valtion osallistuminen jdrjestelmin rahoitukseen on niitii kysymyksiti, joiden
merkitys ei rajoitu ainoastaan merimieseldkekassaan, vaan sillti on merkitystS
myris tasausji{estelmiin kannalta. Tyrimarkkinaosapuolet asettivat valtion
osallistumisen j atkossakin tasauspooliin liittymisen edellytykseksi.

Merimieseliikejiirjestelmiin etuudet saattavat nousta uudestaan esille ainakin
samassa suhteessa kuin koko tyoeliikejiirjestelmiissi yleensSkin. Euroopan yh-
dentymiskehityksen voidaan arvella monella muullakin tavalla vaikuttavan
paitsi koko suomalaiseen yhteiskuntaan myos erityisesti merenkulkuun.

Tyovoiman vapaa liikkuvuus on suuri kysymys, johon ainakaan merenkulussa
ei viel[ loydy vastausta. Ulkomaisen tyovoiman laaja keyfto suomalaisilla lai-
voilla ei voi olla vaikuttamatta myos turvan sisiiltti<in ja valtion osallistumi-
seen jiirjestelmtin kustannuksiin. Toistaiseksi tyovoima on merenkulussa ty<i-
ehtosopimuksin pidetty suomalaisena, mutta muutoksen enteet ovat selkeifii.
Ongelmia on syntynyt myris tyovoiman liikkeest[ toiseen suuntaan. Suomalai-
sia aluksia on runsaasti ulosliputettuna halvemman tyovoiman maihin. Jo nyt
on noussut esille kysymys siit6, missii miiiirin lakis?iiiteisen suomalaisen tyti-
eliikejii{estelmdn tehtevene on hoitaa t[mdn muualla toimivan, joskin usein
Suomessa asuvan, tyontekij iiryhmln eldketurvaa.

Vaikka el[kekassan talous n[yttiiii turvatulta, ei toimialan supistumisen uhka
missdiin mielessi ole nyt sen viihiiisempi kuin 19S0-luvullakaan. Vuoden 1999
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alusta on tarkoitus lopettaa Euroopan rurionin sisiiisessii liikenteessii tax free-
jiirjestelmti. Suomalainen matkustaja-autolauttaliikenne, jonka kautta kulkee
huomattava osa Suomen ulkomaan kaupasta, saattaa menettdi kannattavuut-
taan ehkii oleellisessa miiiirin. On laskettu , etti,tdmdmerkitsisi jopa 3000 tyo-
paikan menetysti yksin merenkulussa. Viilillisesti se tarkoittaisi myds Suo-
men vienti- ja tuontikuljetusten melkoista kallistumista, ja heikentiiisi samalla
suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyti. Merimieseliikejiirjestelmti on
uudestaan j outumassa koefukselle vuo situhannen vaihteessa.
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[ttissn kirjoituksessa tyoel[keturvaa tarkastellaan keskeisten periaatteiden

I nekokulmasta. Mitii eliikekomitea piti keskeiseni, miten asiat uudessa
I laissa toteutuivat ja mitkii seikat 35 vuoden aikaperspektiivissii ovat

nousseet ylitse muiden.

1. Lehtotilanne
Yritiin irrota omista ympyroist[ni ja ikiiiin kuin ulkopuolisena katsoa tete ryo-
eliikejii{estelmdimme, jonka piiriss[ olen tyriskennelly l6hes varhaislapsuu-
destani. Minkiilaisia ovat ulkopuolisen piiiillimmiiiset ajatukset Suomen tyo-
e liikej tirj e ste lmdst6?

Sekava ja sirpaleinen! Mutta ensivaikutelma saattaa pettiiii ja tekee niin tliss6-
kin tapauksessa.

Missiipii maassa maksetuista eliikkeistii 98 prosenttia olisi lakisiititeisiti, yhtei-
sin periaattein myonne ttqjl j a loo gise sti yhteensovitettuj a eliikkeitii.

2 . Elakekomite an hahmott amat ke s ke i s et p eri aatte et
Teivo Pentiktiisen johtaman eliikekomitean mietinnossd (Komiteamietintri n:o
11 - 1960, s. 38 ja 39) pohditaan, mifd on vaadittava tyydytfiiviilt[ eHkekysy-
myksen ratkaisulta. Mietinn<issd nostetaan esille seitsemiin asiakokonaisuutta.

Eliiketurvan henkilopiiristi todetaan, ettS eliiketurva olisi saatava jiirjestetyksi
suhteellisen nopeasti kaikille palkansaaja-asemassa oleville henkiloille (lyhyt
alkukarenssi).

Eliike-eduista todetaan, ettfl viihimmiiisohjelmaan tulisi sisillyttiiii vanhuus- ja
tyokyv'/ttomyyseltike. Eliikkeiden tason tulisi olla sellainen, ettei elikkeelle
siirtyminen kovin jyrkiisti v?ihent?iisi vakuutetun elintasoa, vaikka ttillii ei olisi-
kaan kiiytettdvissd omia varoja kuten omaa asuntoa. Tyttlc5rvyttttmyyseliikkeis-
sii ei pitk?iii odotusaikaa eikii asteittaista voimaantuloa voida pitiii tarkoituk-
senmukaisina, koska niillii ei ole olennaista vaikutusta eliikejflrjestelmiin kus-
tannuksiin ja koska ne kiiytiinnossii johtavat ilmeisiin sosiaalisiin eptikohtiin.
Niitii to{umaan kehitettiin tyolqrvyttrimyyseliikkeen "tuleva palvelusaika".

Perhe-eliikkeiden liiftemiste elflketurvaan komitea piti siniinsd tarpeellisena,
mutta eliikejii{estelmiin aiheuttamien suurten kustannusten woksi komitea
katsoi, ettd perhe-eliikkeistii olisi ainakin jiirjestelmiin alkuvaiheessa luovutta-
va.

Eliiketurvan koskemattomuusperiaate olisi toteutettava mahdollisimman tdy-
dellisesti. Komitea toteaa, ettei tydpaikasta toiseen siirryvii ty6ntekijii saa me-
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neftee jo ansaitsemaansa eldkeoikeutta, ja katsoo, ettei yleistd eliikejiirjestel-
miiii voitaisikaan toteuttaa ilman eltiketurvan koskemattomuutta.

Niin ikiiiin kiinnitetiin huomiota indeksisuojan ttirkeyteen, el[kelaitosten yh-
teisvastuuseen j a toimeenpano-organisaation keveyteen.

3. Lakien voimaantulovaihe
Eliikekomitea antoi mietintrinsii elokuussa 1960 ja jo samana vuonna el[keasia
tuli eduskunnan klsittelyyn. Maan hallitus ei antanut esitystii uudeksi eliike-
laiksi, mutta liihes yksimielisen komiteamietinndn jiilkeen eliikekysymyksen
ratkaisu ikeiin kuin leijui ilmassa. Valtioptiivien kokoontuessa tehtiin useita
rinnakkaisia kansanedustaja-aloitteita uudeksi ty<ieltikelaiksi. Niiistii edustaja
Veikko Kokkolan aloite nousi eduskuntakiisittelyn pohj aksi.

3.1. Alkukarenssi

Eduskuntak[sittelyssii sai tyoeliikelain suurista periaatteista keskeisen huomi-
on eliiketurvan piiriin tulemisen alkukarenssi. Komitea oli ehdottanut, etld eld-
keturva on jiirjestettdvi, jos tydsuhde kestiiii vtihintiiin yhden woden. Edus-
kuntakasittelyssii tiimti karenssiaika lyheni kuudeksi kuukaudeksi, mutta sel-
laisenakin sen todettiin jtittiiviin suuren joukon kausiluonteisten tydalojen
tyontekij oisth ilman eliiketurvaa tai vaillinaisen eldketurvan varaan.

Eduskunta edellyttikin tyontekijnin eliikelain hyviiksyessiiin, ettii hallitus kii-
reellisesti valmisteluttaa ehdotuksen kausiluonteisten tyoalojen eldkenrrvaksi.
Tiiltt pohjalta syntyi nopeasti ehdotus lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tyontekijiiin eliikelaiksi (LEL), joka astui voimaan samanaikaisesti 1.7.1962
tyontekij iiin eliikelain (TEL) kanssa.

Lopputuloksena oli siis, ettii TEL:n piiriin tulivat vain v[hintiiiin kuusi kuu-
kautta jatkuneet tyosuhteet. LEL sitd vastoin koski kaikkia tyosuhteita niiden
pituudesta riippumatta, mutta lain soveltaminen oli rajattu metsS-, rakennus-,
maatalous-, ja satama-alan toihin seki niitii lnhe[ii olevien sellaisten alojen
toihin, joissa lyhytaikaiset tyosuhteet olivat luonteenomaisia. T[m[n lis[ksi
LEL:n piiriin kuulumisen edellytyksenii vielii oli, ettei tyosuhde ollut tarkoitet-
tu pysyviiksi ja ympiiri woden kesttiviiksi. Tillaisten pitkien tyosuhteiden tuli
tyoalasta riippumatta kuulua TEL:n piiriin.

Siniinsi puolen vuoden mittainen ja vieliipii woden mittainenkin alkukarenssi
on kansainvllisesti vertaillen todettava varsin lyhyeksi. Useissa ulkomaisissa
laadukkaissakin ty6eliikej iirj estelmissti vaaditaan, ettii tyontekij 5n on oltava
paljon pitempiiiin tyoel[miissd ennen kuin hiin tulee eltiketurvan piiriin. Mei-
diin alkukarenssimme on kuitenkin erityisen ongelmallinen sen vuoksi, ettti
sitl sovelletaan ty<isuhdekohtaisesti. Ulkomaiset pitkiit allrukarenssit ovat
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tyontekijtikohtaisia ja kartutettuaan alkukarenssin ylitttvtin palvelusvuosimdii-
rin tytintekijii yleensii pysyy eliiketurvan piirissii tyonantajan vaihtumisesta
huolimatta.

Alkukarenssista on tullut eriis eliikejiirjestelmiimme pulmakysymyksiii. Sitii
koskevia miitir[yksiti on muutettu toistuvasti, mutta moitteettomasti toimivaa
jiirjestelyti ei ole loydetty. On kuitenkin pidettiivii mielessi, ettti alkukarenssi
liittyy kiinteiisti toiseen, eliiketurvan rakennetta koskevaan keskeiseen tekijiiiin
eli tyosuhdekohtaiseen el[kkeen miiiiritystapaan.

3 . 2. Tyosuhdekohtainen eliikkeen miiiiritystapa

TEL:n piirissii eliike m[iiriitiiiin erikseen jokaisesta lain piiriin kuuluvasta tyri-
suhteesta. Lain voimaantulovaiheessa ttillainen ratkaisu palveli erityisesti van-
hoj en, vapaaehtoisten eliikej ii{ estelyj en sopeuttamista uuteen lakisiiiiteiseen
eldketurvaan.

Monet yksityiset tyonantajat olivat vapaaehtoisesti tai tyontekijoiden edustaji-
en kanssa kiiytyjen neuvoffelujen pohjalta jiirjestdneet tyontekij6illeen eliike-
turvan jo ennen TEL:n voimaantuloa. Elfiketurvaa oli jii{estetfy vakuutusyh-
tioiss6, eldkekassoissa ja eliikesiiiitioissii. Niin ikeiin kiiytossii olivat ty<inanta-
jien erityiset elIkesiiiinnrit, joissa annettujen, ty<inantajaa sitovien lupausten
mukaiset eliikkeet tyrinantaja maksoi suoraan itse.

Niiiden eliikejii{estelyjen piiriin kuului noin 200 000 tyontekijee. TEL:n tyo-
suhdekohtainen eliketurvan jii{estelytapa avasi joustavat mahdollisuudet so-
peuttaa aikaisemmat eliikejii{estelyt uuteen lakisiiiiteiseen eliiketurvaan ja
osin my<is keyfiea vapaaehtoista eldketurvaa varten keriittyjii varoja lakisiiiitei-
sen eliiketurvan kustantamiseen.

Estiimiillii tavoitetason ylittiivien elikkeiden syntyminen vanhoja eliikejti{es-
telyj ii lakisti[teiseen eliiketurvaan sopeutettaessa tyonantaj ien varoj a sdlstet-
tiin vuosien mittaan satojen miljoonien suuruusluokkaa oleva surlma.

3 . 3 . Ko skemattomuus j a tiiysitehoinen tydky\Drttomyysturva

Vuonna l962voimaan tullessaan tyontekijiiin eldkelait olivat ennakkoluuloton
yhdistelmii sosiaalivakuutusta ja tydnantajakohtaista eliiketurvaa. Tdllaisen
yhdistelm[n onnistumisen edellytyksenii oli eliiketurvan ehdoton koskematto-
muus eli se, ettei eldkeoikeus voinut olla riippuvainen ty6suhteen jatkumisesta
eliketapahtumaan saakka.

Uutta eliikejiirjestelm[ii tietenkin vertailtiin jo voimassa olevaan valtion virka-
miesten ja tyontekijiiin eliiketurvaan sekd kunnallisiin eltikejii{estelyihin. Ttis-
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sti vertailussa eliiketurvan koskemattomuus oli yksi uuden jiirjestelmtin selviii
vahvuuksia. Ehdoton eliiketurvan koskemattomuus ulotettiin my<is TEL:n mu-
kaisiin, tyonantajan vapaaehtoisesti jii{esttimiin lisiietuihin, jolloin sitii pider
tiin myos avauksena kohti liikkuvampia tyomarkkinoita. El?iketurvaa voitiin
keyftee houkuttimena tyosuhteen solmimiseen, mutta sillii ei eniiii voitu sitoa
tyopaikkaan niin kuin aikaisemmin.

Eltiketurvan koskemattomuuden toteuff aminen tiiydelliseni I 960-luvun alun
oloissa oli todella ennakkoluuloton ja pelotonkin ratkaisu. Sehtin edellytti tiiy-
dellisen, ajantasalla olevan rekisterin luomista karttuneista eliikeoikeuksista ja
varsin kiinteiiii eldkelaitosten yhteistoimintaa. Todettakoon, effi vielti 1990-
luvun lopulla useissa ulkomaisissa jti{estelmissii kamppaillaan eliiketurvan
koskemattomuuden kanssa ja tarpeellisen tekniikan puuttuessa eldkeoikeuksia
joudutaan sosiaalipoliittisesti kestiimiitt<imin perustein maksamaan kertasuori-
tuksina.

T6ysitehoinen tyokyvytt6myysturva oli niin ikiitin ainutlaatuinen uudistus.
Voimassa olevat eliikejii{estelyt antoivat yleensd pitkiin allnrkarenssin jiilkeen
oikeuden tyokyr/ttttmyyseliikkeeseen j a siiiintonii lisiiksi oli, etfii eltikkeen
miiiiriissii otettiin huomioon vain tyolqrvyttdmyyden alkamiseen mennessd
kertynyt tyoaika. Eltike ei siis vastannut miiiiriilttiiin sitti vanhuuseldkettii, jon-
ka asianomainen olisi saanut, jos hiin olisi pystynyt jatkamaan ty<intekoa van-
huuseldkeikidn saakka.

Uudistus oli todella radikaali. Sen seurauksenahan nuori tyo$rvytt6miksi tu-
leva tyontekijii saattoi lyhyen, alle vuoden pituisen ty6uran perusteella saada
oikeuden niin suureen eliikkeeseen, ettd ty<ikykynse siiilytttimiiln onnistuneen
tyontekijiin tuli tydskennellii 40 vuotta ylt[iikseen yhtii korkeaan eliiketurvaan.

4. Syvflt virtaukset
Tyontekijiiin eliikelakien voimaantulosta on kulunut 35 vuotta. Se on riittiivtin
pitkii aika antamaan perspektiiviti tarkastelulle, mitkd eltiketurvan ominaispiir-
teet ovat osoittautuneet keskeisiksi. Monet niiistli keskeisistii kysymyksistti
ovat myos sellaisia, jotka Suomessa on ratkaistu omaleimaisella, muista mais-
ta poikkeavalla tavalla. Voidaan perustellusti puhua suomalaisen eliiketurvan
syvistti virtauksista.

4. I .Eliiketurvan katottomuus

Eltiketurvan katottomuus o li ty6ntekij iiin eliikelakia stitidetlde ssii ennakkoluu-
loton ja rohkeakin valinta. Katottomuudella tarkoitetaan sifii, ettii eliikettii kart-
tuu sama prosenttim?iiirii koko palkasta siitti riippumatta, kuinka korkea palkka
on.
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El?ikekomitean puheenjohtajan valintana katottomuus oli johdonmukainen jat-
ke sille, mitii samoihin aikoihin tapahtui lakisliteisen liikennevakuutuksen
alueella, mutta tuskinpa monet muut huomasivat, kuinka suuresta periaatteel-
lisesta ja eliiketurvan tulevaa kehitystii suuntaavasta asiasta oli kysymys.

Tyontekijiiin eldkelakiehdotuksen eduskuntakiisittelyssii katottomuus hyvtik-
syttiin ilman varsinaista kritiikkie, mutta pian lain voimaantulon jdlkeen sitii
alettiin arvostella. Jo 1960-luvun alkupuolella kuului puheenworoja, joiden
teemaa on vuosikymmenien aikana usein toistettu. Esitettiin, etti yhteiskun-
nan asia ei ollut sosiaalivakuutuksen kautta jtirjestiiii eliiketurvaa huippupalk-
kaisille henkiloille heidiin koko palkastaan. Eldketurvan katottomuuden kat-
sottiin johtavan suuriin eliike-eroihin, jotka sosiaalipoliittisesti katsoen eivdt
ole tarkoituksenmukaisia saati sitten, ette niite sosiaalivakuutuksen kautta
suoraan j drj e stettiiisiin.

Katottomuuden arvostelu on kuitenkin vuosien mittaan laantunut ja tiill[ het-
kellti ajatusta pidetiiiin elossa liihinnii vain puheenvuoroissa, joissa hahmotel-
laan uusliberalistista el[kepolitiikkaa. Ndissii puheenvuoroissa tavoitellaan
eltikejii{estelmid, jossa sosiaalivakuuhrksen kautta maksettaisiin verrattain
matalia eliikkeitii, jos ei perdti tasaeltikfteitii, ja palkansaajien valtaosan omas-
sa intressissii olisi vapaaehtoisesti huolehtia lisiieliiketurvastaan. Viime vuosi-
na onkuitenkin yhii laajemmin alettu ymmiirtiiii tyoeliiketurvan katottomuuden
vahvat puolet. Katottomuudesta johtuen Suomen eliikejiirjestelmi kokonai-
suudessaan on kansainvilisessii vertailussa ainutlaatuisen selked, koordinoitu
ja yhteisillii periaatteilla toimiva.

Missii tahansa muussa, Suomeen verrattavassa maassa lakisiititeistii eliike-
turvaa t[ydennetiitin suurella kirjolla tyrisopimuksiin, tyoehtosopimuksiin tai
yksildllisiin eltikevakuutuksiin perustuvilla eliikejtirjestelyillii. Neite jiirjeste-
lyjti on erittiiin vaikea yhteensovittaa loogiseksi kokonaisuudeksi asianomai-
sen maan liihtrikohtaisesti kaavamaisen sosiaalivakuutusjii{estelm[n kanssa.
Seurauksena on, ettd eliiketurvan kokonaisuudesta tulee tilkkumainen. Eliike-
turvaan saattaa syntyii paikoittain selviti ylieliikkeitii eli tavoitetasoa korkeam-
pia el?ikkeitti ja osa ihmisistii on saman aikaisesti puutteellisen eltiketurvan
piirissti. Niiin mycis eliikeflrvan kokonaisuus muodostuu vaikeaselkoiseksi ja
yleensii mutkikkaammaksi kuin Suomessa.

Eliiketurvan katottomuutta on arvosteltu sen vuoksi, ett6 sen on katsottu kas-
vattavan tuloeroja ja siten tavallaan toimivan sosiaalivakuutuksen perim-
mtiisiii tavoitteita vastaan. T[h[n on vastattu, ettd sosiaalivakuutuksen tavoit-
teena tulee olla mytis yksildn eltimiinvaiheisiin liittyvien tuloerojen tasaami-
nen ja ettii ansiosidonnainen eliiketurva hoitaa teta tehtevea.

Tuloeroja koskevassa keskustelussa on otettava huomioon, ettii harvan tyo-
eliikkeensaajan tulot koostuvat pelktistii tydeliikkeestd. Suuri osa tyoeltikkeen-
saajista saa myos kansaneliiketta ja osalla on muita tuloja esimerkiksi piiiioma-
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tuloja ja palkkatuloja. Suomalainen kansanel?ikkeenja tyoeliikkeen yhdistelmii
muodostaakin hyviin kokonaisuuden, jossa sosiaalivakuutuksen rinnakkaiset
tavoitteet toteutuvat onnistuneella tavalla. Eliiketurva takaa sekii kohtuullisen
viihimmiiistoimeentulon ettii antaa aikaisempaan ansiotuloon verrattuna tyy-
dyttiiviin toimeentulon.

Tukholman yliopistossa on professori Joakim Palmen johdolla tehty tutkimus-
ta eri teollisuusmaiden eliikeliisten tulonjaosta. Lakisidteisiii ty6eltikejarjes-
telmiii verrattaessa on todettu, etld Suomessa on maailman epiioikeudenmu-
kaisimpaan tulonjakoon johtava tyoeliikejetjestelm6. Kun vertailussa on otettu
huomioon tyoeliikkeen j a kansanelikkeen muodostama kokonaisuus, Suomen
eliikejiirjestelmii osoittautuukin eriiiiksi kaikkein oikeudenmukaisimpaan tu-
lonjakoon johtavaksi. Kun vertailuun lisiitiiiin vield elikkeensaajien muut kuin
eldketulot, suomalaiset el[keliiiset siirfyviit oikeudenmukaisuusvertailussa en-
simmiiiselle sijalle. Selittiiviksi tekijoiksi tiille asiantilalle minun ktisitykseni
mukaan nousevat suomalaisen tyoeltiketurvan katottomuus ja laaja kattavuus.

4. 2. Tyosuhdekohtai suus - linkki tyomarkkinaj ?irj estoihin

Edellii kiisiteltiin tyosuhdekohtaista eliikkeen miiiiritystapaa, jolla lain voi-
maantulovaiheessa oli tuntuva merkitys. Tiimti yksityiskohta tuntuu tekniselti
ja voi olla ylliittiivd[kin, ettii sill2i on ollut myris merkittiiviti periaatteellisia
vaikutuksia. Se on ratkaisevasti vaikuffanut siihen, ettd monet ty6eliikelakien
yksittiiiset mtiiiriiykset ovat muodostuneet monimutkaisiksi ja eri ty6eliikelaki-
en viliseen rajanvetoon on kiiytetty suunnattomasti energiaa.

Toisaalta tyosuhdekohtaisuus on ratkaisevasti helpottanut lisiieliiketurvan ni-
veltiimistd lakisliiteiseen eliiketurvaan ja yksinkertaistanut eliikejiirjestelmien
kokonaisuutta.

Suurimmat ongelmat tyosuhdekohtaisesta eliikkeen miiiirittelytavasta aiheutu-
vat miiiiriteltiessii eliiketurvan piiriin tulemisen allcukarenssia. Jiirjestelmien
hallinnon ja eliiketurvan muodostumisen kannalta yksinkertaisin alkukarenssi
olisi tyontekijlkohtainen. Tiilloin alkukarenssi voisi olla suhteellisen pitkiikin,
mutta kun tyontekij[ olisi sen saawttanut, kaikki ansiotyd voisi kuulua eliike-
turvan piiriin. Ty<isuhdekohtainen eliikkeen miiiirittelytapa tekee kuitenkin ttil-
laisen alkukarenssin mahdottomaksi. Se pakottaa kiiyttiimtiiin tyosuhdekoh-
taista allankarenssia. Ttilloin kysymys, sovelletaanko tyosuhteeseen eliikelake-
ja, on tutkittava tyosuhde tyosuhteelta.

Jo tyontekrjtiin eliikelain eduskuntakiisittelyn aikana todettiin, ettii kuuden
kuukauden tyosuhdekohtainen alkukarenssi sulkee liian suuren osan tehteviis-
tii tyristti eliiketurvaa kartuttamattomaksi. Tiimiin vuoksi siiiidettiin LEL. Vuo-
sien mittaan LEL:n soveltamispiiriii on laajennettu ja TEL:n karenssiaikaa on
lyhennetty ensin neljiiksi kuukaudeksi ja siffen yhdeksi kuukaudeksi. Tiimiin
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lisiiksi on kehitetty TEL:n erityinen tydsuhteiden ketjutussdflnto, joka erikois-
tapauksissa tuo eliiketurvan piiriin kuukautta lyhyemmiitkin tydsuhteet. Samaa
ongelmaa lievittiimiiiin on luotu eriiiden ty6suhteessa olevien taiteilijain ja toi-
mittajien eliikelaki (TAEL).

Allcukarenssiin liittyviit pulmakysymykset eiviit kuitenkaan ole lopullisesti
ratkenneet, vaan niiytt8ii silte, ette toistuvat lainmuutokset vain siirtiiviit rajan-
vedon vaikeutta paikasta toiseen. Viime aikoina uudeksi ongelmaksi on nous-
sut alle kuukauden mittaisten ty6suhteiden yleistyminen tavallisilla TEL-tyti-
aloilla. Onkin todettu, ettii niitii varten tarvitaan lainmuutos tai ehkii oma erilli-
nen eldkelakinsa.

Saadaanko tyosuhdekohtaisesta eliikkeen miiiirittelytavasta sitten sellaisia
hydtyjti, ettii edellii kuvattu vaivanniiko on perusteltua?

Edellii viitattiin lisiieliiketurvan niveltiimiseen lakisiiiiteiseen ellketurvaan.
Tiillii seikalla on oma painoaryonsa myds tulevaisuudessa.

Tydsuhdekohtaisuus tekee mahdolliseksi myos tyoantajakohtaisen vastuun
eliiketurvasta. TEL:n mukaan suuri tydnantaja on suoraan vastuussa tytik) /yt-
tomyyseliikkeen kustannuksista. Tiimdn vuoksi tydnantajan edun mukaista on
ehktiistii tyttkyvyttdmyyden alkamista ja my6s seurata tyt kyvyttomyysratkai-
sujen linjaa. Ilman tyonantajakohtaista vastuuta tyt lc5rvyttttmyystilastomme
olisivat vieliikin synkempiii. Ttimti jo yksiniiiin on painava perustelu ty<isuhde-
kohtaiselle eliikkeen miiiirittelytavalle.

Se, effii eliike lasketaan jokaisen ty6suhteen osalta erikseen, on omiaan myris
vahvistamaan ajattelutapaa, ettd ty<ieliike on osa tydsopimuksen ehdoista. Tii-
mii ajattelutapa on oleellinen koko tyoeliiketurvan ideologisen perustan kan-
nalta ja sen konkreettisia seurannaisia on, etld tydmarkkinaosapuolet luonte-
vasti ja viiltttimlttrimiisti kuuluvat neuvottelupdfeein, kun tyoeltikkeistii ol-
laan p iiiittiimiis sii.

Tytimarkkinaosapuolten suuri mielenkiinto tyoeliikekysymyksiin lEhtee tieten-
kin asian tirkeydestd ja taloudellisesta merkityksestti. Neuvottelupdytiiiin ne
varmasti p66sevit pelkiistiiiin omalla painoarvollaan. Kuitenkin myds sillii, et-
tii tydmarklcinaosapuolten tiiviille osallistumiselle ty<ieltiketurvan hoitoon on
olemassa ideologinen perustelunsa on oma merkityksensii eliiketurvan suuren
dilemman ratkaisussa.

Annetun el?ikelupauksen pitiii niiet olla ikuinen. Kuitenkin eliketurvan on e-
lettiivii yhteiskunnan muutosten mukana. Toisin sanoen muutoksia ei saa teh-
dti, mutta niiti on vilttiim?it<intii tehdii. Ttill<iin teyry olla olemassa jokin eri-
tyinen mekanismi, jota kiiyttiimela saadaan valtuutus ja vakuutettujen suuren
enemmistdn ymmiirtiimys vdlttdmiitt<imille muutoksille.
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Valtiopiiiviijirjestyksen miitirtiykset vaikeutetusta lainsdiidiintdjfiestyksestii
asettavat olennaisille eliiketurvan muutoksille omat vaatimuksensa, mutta pel-
killii lainstiiidoksille ei asiaa kokonaan pyst5rtii ratkaisemaan. Suomalaiseksi
ktiytiinnoksi on muodostunut, ettii tytieliiketurvaa koskevista asioista neuvotel-
laan tydmarkkinajiirjestdjen kesken. N[issii neuvotteluissa joudutaan ptiiittii-
midn suuristakin muutoksista. Silloin on tirkedii, ettii neuvottelijoiden valta-
kirjat ovat kunnossa. TfdmarkJ<inaosapuolten tiivis osallistuminen tydeltike-
turvan kehittiimiseen on suomalaisen eliikejii{estelmiin kiistattomia vahvuuk-
sia.

4.3. Hajautettu hallinto

Tytieliikejiirjestelmiin hallintomalli syntyi eltikekomiteassa ehkii enemmdn sat-
tumalta kuin mtiiirtitietoisen suunnittelun tuloksena. Pliiiosin turvauduttiin ole-
massa oleviin organisaatioihin. Hallintomallilla, kun vielii eliikelaitosten hal-
lintoa on laajennettu tyrimarkkinajii{estojen edustajilla, on ollut erittiiin suuri
merkitys ty<ieliiketurvan kehitykselle.

Keskeistii on ollut, ettii jokainen elikelaitos on itseniiisesti vastuussa taloudes-
taan, kantaa huolen vakuutusmaksujen ja muiden tulojensa riiuiivyydestii sekd
sijoitustensa turvaavuudesta. Tiitfl eliikelaitosten ensisijaista vastuuta tiiyden-
netiin ongelmatapausten varalta vielii eliikelaitosten yhteisvastuulla, joka tu-
lee kysymykseen el[kelaitoksen j outuessa konkurssiin.

Hajautettu hallinto on osoittanut tehokkuutensa tyrieldketurvan toimeenpani-
jana, kun vuosittain on toteutettu lainmuutoksia, jotka on saatettu voimaan
suurella kiireellii. Eliikelaitokset eiviit ole asettuneet pelkdstidn teknisen toi-
meenpanijan rooliin, vaan ovat kantaneet aktiivisesti vastuuta koko eliikejiir-
jestelmiin tulevaisuudesta. Hallinnon hyvii yhteisty<i tyomarkkinajfiest<ijen,
sosiaali- ja terveysministerion sekii poliittisten piiiittiijien kanssa on ratkaise-
vasti auttanut siini, ettii tydeliikejiirjestelm?i on kunnialla selvinnyt 1990-luvun
lamasta. Eldketurvaan on tehty perustavaa laatua olevia, taloudellisesti hyvin
merkittiiviii muutoksia sen keskeisifl perustoja kuitenkaan horjuttamatta.

Eliiketurvakeskus ja Tyoeliikelaitosten liitto TELA ovat kumpikin omalla ta-
hollaan hoitaneet hajautetun jiirjestelmiin vaatimaa koordinointia. Ne ovat
my6s olleet rakentamassa hyviii luottamuksellisia suhteita ja toimivaa yhteis-
tytitii julkisen seltorin tydeltikelaitosten ja Kansaneliikelaitoksen kanssa.

4.4. Viimeisen laitoksen periaate

Jokseenkin jokainen tytintekijii on tyouransa aikana vakuutettuna useassa eri
eliikelaitoksessa. Hiinen eliikehakemuksensa kiisittelee se eliikelaitos, jonka
piirissii hin on viimeksi ollut. Ttimii elikelaitos myontiiii ja maksaa koko eliik-
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keen, siis my<is el6kkeen ne osat, joista jokin muu eliikelaitos on vastuussa.
Eliiketurvakeskus selvittiiii eldkelaitosten keskiniisen vastuun eliikkeistii.

Tiime viimeisen laitoksen periaate on ollut voimassa yksityisen puolen tytieH-
kejfiestelmdssd toiminnan alusta liihtien. Ilman sitii ei elflketurvan tiiydellistii
koskemattomuutta olisi voitu joustavasti jiirjestiiii. My6s elikkeen hakeminen
ja eliikkeiden maksatus olisi ollut ylivoimaisen vaikeaa.

Julkisen puolen eliikelaitokset, suurimpina Kuntien eltikevakuutus ja valtio-
konttori ovat toimineet erilldiin. Nyttemminjulkisella puolellakin niihdiiiin vii-
meisen laitoksen periaatteen ylivoimaisuudet. Tydeliikejiirjestelmiissd on halu
laajentaa periaate koskemaan kaik&ea ansioeliiketurvaa.

Yksityisellii puolella viimeisen laitoksen periaatteeseen on liittynyt myris se,
ettd viimeisessii tydsuhteessa tai yritttijtitoiminnassa voimassa olevia eltilid<een
saamisen ehtoja sovelletaan my<is aikaisemmissa tyosuhteissa ja yrittiijetoi-
minnoissa ansaittuun eliiketurvaan. Nykyeiin ttlmii koskee ltihinnii tapauksia,
joissa eliikeikii poikkeaa 65 vuoden iiistii. Aikaisemmat eltikeoikeudet muun-
netaan siiilyttiien eltikkeen pdiioma-arvo vastaamaan viimeisen ty6suhteen elii-
keikiiii ja koko eliike voidaan maksaa samasta ajankohdasta.

Viimeisen eliikelaitoksen periaate on kiiytiinn<issti osoittautunut hyvtiksi ja te-
hokkaaksi. Se on ollutyksi tiirkeii osa siinii lenkissfi, jonka avulla lakistiiiteinen
eliiketurva on mukautettu joustavasti palvelemaan erilaisiin tydskentelyolo-
suhteisiin j a eldmtintilanteisiin liitt),vie eHketarpeita.

4.5. Osittainen rahastointi

Eliikkeiden rahoituksen keskeinen kysymyksen asettelu liihtee yleensii siitii,
pitiitikd eliikejii{estelmiin olla rahastoiva vai jaotusjiirjestelm?i. Rahastoivissa
jiirjestelmissd keskustelu jakautuu edelleen sen mukaan, ptiiitetii^inko ensin
etuuksien taso, jolloin rahastojen suuruus mdudytyy etuuksien mukaan, vai
piiiitetiitinkd ensisijaisesti vakuutusmaksujen suuruudesta. Tiilltiin etuudet jiiii-
viit riippumaan siitii, mihin rahastoihin kertynyt raham66rii riittiie.

Eliikejti{estelmiit, joiden jiisenyys ei ole pakollinen, voivat toimia vain rahas-
toivalta pohjalta. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa jiirjestelmflssii ei voida luot-
taa vakuufusmaksutulonjatkuvuuteen. Ollakseen turvaava, jiirjestelmdn on ra-
kennettava toimintansa liihes tiiyteen rahastointiin. Tiimii tarkoittaa siti, ettii
kunakin vuonna on keriittiivd sellainen vakuutusmaksu, effi se riittiiii asian-
omaisena vuonna kertyneen eliketurvan kustantamiseen.

Lakisii6teiset, pakolliset eliikejiirjestelmdt ovat yleens[ jaotusjiirjestelmii.
Korkeatasoisenkaan eliiketurvan kustannukset eiviit muodostu jiirjestelmiin al-
kuaikoina suuriksi ja jfiestelmiin turvaavuus lepdii vakuutusmaksutulon jat-
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kuvuuden varassa. Usein tiillaisia jaotusjfiestelmid kuitenkin tdydennetiiiin
sen vertaisella rahastoinnilla, ettii jiirjestelmin likviditeetti on turvattu lyhytai-
kaisten, kuukausissa laskettavien, rahoitushiiirididen varalta.

TEl-eliikejfiestelmistii tehtiin osittain rahastoiva. Eliiketurvasta noin nel-
jiinnes kustannetaan rahastoivan jfiestelmiin kautta ja loppu eli kolme neljiin-
nesti kustannetaan asianomaisena vuonna kertittiivillii vakuutusmaksuilla.
Ttillainen rahoitustapa ei ole Hhelliikiiiin tiiysin rahastoivaa eltikejiirjestelmiiii,
mutta rahastot ovat kuitenkin selvIsti suuremmat kuin pelktin likviditeetin tur-
vaamiseksi tarvittaisiin. TelH hetkellii tyoeliikejtirjestelmiin rahastot riittiiisi-
vdt runsaan viiden vuoden eliikemenon kattamiseen.

Valinnan taustalla oli useita seil&oja. Keskeisi?i kysymyksiii olivat eliiketurvan
voimaantulovauhti sekii kansantaloutemme ja erityisesti tyonantajayritysten
kantokyky. Valittu ratkaisu tuki erinomaisesti sitii, etlii eliikkeiden maksami-
nen voitiin aloittaa heti jiirjestelmin voimaantullessa, mutta tiiysimiiiirtiisiii
vanhuuseliikkeitii jouduttiin odottam aan 40 vuotta.

TEL:n voimaantulon aikoihin rahastoivan eliikejfiestelmiin pahin uhka oli
inflaatio. Korkean inflaation vallitessa rahastojen tuotto oli negatiivista ja ra-
hastoinnin mieleklryyttii voitiin aiheellisesti arvostella. Eltikejii{estelmiin tule-
vaisuuden turvaksi oli kuitenkin vahvistettava yritystoiminnan edellytyksiii ja
kerdtt5vii piiiiomia yritystoiminnan rahoittamiseen. TEl-jfiestelmin alku-
vuosien strategia olikin sijoittaa rahastot mahdollisimman suuressa m?iiirin lai-
noina suomalaisiin yrityksiin, joilta varat vakuutusmaksuina oli keriittykin.
Inflaatiovoiton, jonka yntys lainansaajana sai, se joutui vakuutusmaksunmak-
sajana aikaa my6ten palauttamaan.

Ldhes kaiken ansioty<in kattava eliikejiirjestelmiimme on tietenkin monilla ta-
voin sidoksissa kansantalouden tilaan. Kansantalouden kunto vaikuffaa eliike-
turvan yflnpitiimisen edellytyksiin ja eliketurva on osaltaan vahvistamassa
kansantalouden vakautta. Niime $ftk<ikset ovat olemassa eliketurvan rahoi-
tustavasta riippumatta. Eliiketurvan kannalta on kuitenkin tiirkeii^fl, ettii eliike-
jfiestelmiillii on riittiivti riippumattomuus valtion rahatalouden hoidosta ja
ettii sillii on pelivaraa selviti my6s kansantalouden laskusuhdanteiden paineis-
ta. Niin ikiiiin eltikejiirjestelmtin on tiirketii etukiiteen tapahtuvan rahastoinnin
avulla varautua vdeston ikiijakautumasta johtuvien menohuippujen rahoitta-
miseen.

Eliikkeiden rahoitusjiirjestelmiin tiirkein laatuvaatimus on, etli se turvaa annet-
tujen eliikelupausten tiiyttiimisen mahdollisimman hyvin ja edesauttaa yll2ipi-
Uimiiiin korkealaatuista elflketurvaa. Menneet 35 vuotta vaihtelevine nousu- ja
laskukausineen ja kahdenkymmenen prosenttiyksiktin vaihteluviiliffi liikku-
neine inflaatioineen ovat todistaneet suomalaisen eliiketurvan rahoitusjarjes-
telmiin vahvuuden.
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5. Lopputulema

Kirjoitukseni alussa kerroin yrittiivtini ikiiiin kuin ulkopuolista tarkastelua el6-
kejtirjestelmiin ominaispiirteistii. Edellii kiisitellyt viisi asiakokonaisuutta ovat
sellaisia, joita ei juuri l6ydy ulkomaisista lakisiiiiteisistii eliikejiirjestelmistii.
Merkittiiviiii on, ettl samat asiakokonaisuudet ovat myris tytieliikejarjestel-
mimme suuria vahvuuksia.

Suomalaisen tydeliikejiirjestelmiin kokonaisuus kaksinetoista lakeineen ja jul-
kisine eliikesiiiintdineen on mutkikas. Tiimiin joukon jatkoksi on vielii otettava
kansaneliike sekd tapaturma-, liikenne- ja sotilasvammakorvaukset. Niime
kailil<i etuudet on kuitenkin nivelletty toisiinsa keskiniiisillii yhteensovitus-
siiiinndillti ja ne muodostavat loogisesti toimivan kokonaisuuden, joka todella-
kin kattaa 98 prosenttia Suomessa maksetuista eliikkeistii. Lopputulema onkin,
ettd suomalainen, vahvasti omaleimainen eliiketurva muodostaa kan-
sainviilisessii vertailussa poik&euksellisen selkeiin ja koordinoidusti toimivan
kokonaisuuden. Viime vuodet ovat osoittaneet, ettii eliikejiirjestelmiimme so-
peutuu hyvin mytis EU:n piirissii tapahtuneeseen koordinointiin ja virinnee-
seen yhteistoimintaan.

209



Varatuomari Aarre Metso,
toimitusj ohtaj a, eltikkeellti LE L TJt ti e ltikelms s as ta

LEL - aloj en kokemuksella
petketoillekin eldketurvaa

Sistillysluettelo

Kausitydntekij t;ille vauhdilla valmis ta
LEL:n stititdminen
LEL: n soveltaminen .............
LEL eroaa TEL:sta
Nelj ti tytielcikekass aa ....
Tydmarkkinaj drj estdt hallinnoss a .......
Yksi tydeldkelussa.

LE L-j tirj e s t e lmtin to iminnan p iir t eitti ......
LEl-tydnteHj diden mddrd puolittunut ......
Ylilarumentuminen ja lama ntilEivdt selvcisti
LEL-aloj en keskindiset osuudet ovat muuttuneet ......
Kymmenes os a tytieldklrcitd.............
Selki ja mieli vievdt useimmiten eldkkeelle
Tydlcyvyttdmyysriski on LEL+dis sd puolitoistakertainen .

Tarlrns tus os ana yht eydenpitoa yrityks iin ..............

fydfun ylldpidosta vaihtoehto eldkkeelle
LEl-alojen tutkimus
LEL Tydeldkekas s a vas tus taa harmaata taloutta ...
E siintyvtit taiteilij at LE L : n tunturnaan ...................

Kehityspiirteilti

211
212
2r2
213
214
215
216

Osa yrittrijistti LEL:n piirissd

LEl-jdrjestelmtin ominaispiirteitd ...220
Sairastavuus LEl-aloilla ...........

.........2 16

.........216

.........217

.........2 t8

.........218

......... 2 19

......... 2 19

.........220

.........220

..220

..222

..222

..224

..225

2r0

.226



T.7 un Teivo Pentikiiisen johdolla toiminut eliikekomitea jtitti mietintdnsii
11 elokuun lopussa 1960, havaittiin lyhytaikaisissa tydsuhteissa tyosken-
I L-televienty<intekij<iidenjiitiviin eltiketurvanulkopuolelle. Eliikekomitea
ehdotti, ettii lakia ryhdyttiiisiin soveltamaan vasta siitii alkaen, kun tydsuhde on
yhdenj aksoisesti kestiinyt vuoden aj an.

Eduskunnan tyoviienasiainvaliokunnassa komitean esityksestti poiketen odo-
tusajaksi ehdotettiin kuutta kuukautta. Valiokunta mainitsi myds mietinnds-
sIdn, ettl ei ole oikein, ettii tyrisuhteen kestoajan lyhyyden johdosta varsin
merkitykselliset tydalat, kuten rakennus-, metsii- ja uittotyot seki satamatyot ja
niissii tydskenteleviit jtiisiviit vapaaehtoisten eliikejiirjestelyjen varaan. Valio-
kunta ei kuitenkaan saanut aikaan tyydyttiivdn ratkaisua ntiille ty<ialoille, mutta
se edellytti hallituksen selvittiiviin kiireellisesti mahdollisuudet eliikejtirjestel-
miin luomiseksi tydaloille, joissa ty6t yleensii kausiluontoisesti kestiiviit vuo-
sittain viihemmiin kuin kuusi kuukautta. Eliiketurvan tuli soveltuvin osin vas-
tata kuusi kuukautta pitemmtin ty6suhteen perusteella ty6ntekijtille syntyv[ii
eliikettii. Valiokunta myds edellytti, ettti hallitus antaa eduskunnalle esityksen
lyhyissii tydsuhteissa olevien tyontekijtiin eldketurvasta. Se piti saada voimaan
samanaikaisesti muun eldketurvan kanssa.

Sosiaaliministeri asetti kesdkuussa 1961 komitean tutkimaan eldketurvan
jiirjesttimistii lyhytaikaisissa ty6suhteissa tyoskenteleville tydntekijoille. Tasa-
vallan presidentti vahvisti ty6ntekij iiin eliikelain TEL :n 8.7 .19 61 .

My<is ammauiliitot huolestuivat, kun lyhyissii ty6suhteissa tyoskenteleviit
ty<intekijiit olivat jtiiimiissii vaille eltiketurvaa. Suomen Rakennustyoliisten
Liitto ja Suomen Muurarien Liitto jiittiviit jo lokakuussa 1960 kirjelmiin sosi-
aaliministeriolle asian korjaamiseksi. Keviit 196 oli varsinkin rakennus-, maa-
ja metsiialan ammattiliittojen aktiivisen toiminnan aikaa eltiketurvan jiirjestii-
miseksi kausitydntekij 6ille.

Kausityontekij oille vauhdilla valmista

Kausitytintekijtiin el6kekomitea asetettiin eduskunnan ja yleisen mielipiteen
sitd vaatiessa. Sen puheenjohtajaksi nimitettiin sama mies kuin TEL-komi-
teankin johtoon, Teivo Pentiktiinen. Kausitydntekijtiin eliikekomitean sihtee-
rine toimi Heimer Sundberg. Jiiseniksi nimitettiin Arvi Aaltonen, Uuno Hii-
ronen, Niilo Hiimiiliinen, Matti Kekkonen jaTapaniVirkkunen, joka komitea-
tydn aikana vaihtui Johan Nykoppiin.

Komitea sai tehtiiviikseen tutkia, miten tyontekijiiin eldkelaissa tarkoitettu
eliikejfiestelmd olisi ulotettavissa myos mets6- ja uittotdissii ja muilla niiihin
verrattavilla tydaloilla ty6skenteleviin tyontekijdihin. Tehtiivti oli kiireellinen.
Tavoitteena oli saada eliikelaki valmiiksi mahdollisimman pian, effti se ehtisi
voimaan samanaikaisesti ty<intekij [in eliikelain kanssa I .7 .19 62.
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Varsinkin metsipuolen sovittaminen lain piiriin oli vaikeaa. Eliikevakuutuk-
sen piiriin oli saatava ihmiset, joiden tydsuhteesta ei tiennyt, kestiko se piiiviin,
kaksi vai viikon. Metsiialan tytintekijti- ja tydnantajapuoli tutkivat ja selvittivtit
omassa ryhmiissiiiin lain soveltamista metstityomaille. Rakennusmiehet pitiviit
selviinti, ettd jos metsiimiehet saadaan sopimaan lain piiriin, se sopii my6s heil-
le. Yleensd tytintekijiipuoli piti tiirketinii lain siiiitiimistii muodossa tai toisessa.

Komitean aikataulu oli tiukka ja mietintti yksimielinen. Komitea jiitti osa-
mietintdns[ valtioneuvostolle syyskuussa 1961. Se sisiilsi ehdotuksen lyhyt-
aikaisissa tydsuhteissa tydskentelevien tydntekijiiin eldkelaiksi. Toinen osa-
mietintd valmistui tammikuussa 1962. Se sisfllsi asetusehdotukset.

LEL:n siiiitdminen

Hallitus antoi esityksen TEl-lakia tiiydentiiviistii LEl-laista syksyn 196l val-
tiopiiiville komitean esityksen pohjalta. LEl-lakiesitys tuli eduskunnan en-
simmiiseen ktisittelyyn 1. joulukuuta 1961. Siihkdheiridn vuoksi tilysistunto
jouduttiin heti alkuun keskeyttiimiiiin 10 minuutiksi, mutta lakiehdotus ei jiiii-
nyt pimentoon. Eduskunta hyviiksyi LEL:n kolmannessa kiisittelyssii 12. jou-
lukuuta 1961, ei kuitenkaan aivan ehdoitta.

Eduskunta edellytti, ettii "hallitus seuraa kehitystii, niin ettei yksityinen tydnte-
kijii tai tyontekijiiryhmdt, jotka asiallisesti ovat tiiysin rinnastettavissa tEssd
laissa tarkoitetnrihin ty6ntekij<iihin, mutta jotka kuitenkin voivat jtiiidii lain
soveltamisalan ulkopuolelle, jiiii lain tarkoittamaa eliike-etua vaille, ja jos asi-
an hoitaminen muuten tuottaisi vaikeuksia, antaisi asiasta eduskunnalle tarkoi-
tuksenmukaisen lakiesityksen". Eduskunta edellytti my6s, ettii hallitus ryhtyisi
toimenpiteisiin lakisiiiiteisen eliiketurvan aikaansaamiseksi omaa tydtiiiin teke-
ville viljelij<iille, pienyrittiijille ja muille tydeltiketurvan ulkopuolelle jiiiiville.

Tasavallan presidentti vahvisti lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydnteki-
jtiin eltikelaing.2.lg62.Lakihyviiksyttiin ldhes komitean esityksen mukaise-
na.

LEL:n soveltaminen

Lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien tydntekijiiin eliikelain liihtdkohtana oli
tyontekijiiin eltikelaki. Koska pyrittiin mahdollisimman samantasoiseen el6ke-
turyaan, tyontekijein eliikelakia siiiidettiin sovellettavaksi niiltii osin kuin se oli
mahdollista. Sekii LEL:n ettii TEL:n sisiiltdon vaikutti merimieseliikelaki, joka
oli tullut voimaan vuonna 1956.

Komitea esitti lakia sovellettavaksi tydaloilla, joilla lyhyet tyosuhteet olivat
ominaisia. T[llaisia olivat metsti- ja uittotydt, maatila- ja puutarhatalouden
tydt, maanparannus-, maa-,vesi- ja talonrakennustyot, satamatydt sekii palvelu
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kotimaan liikenteen aluksessa. Valiokuntavaiheessa LEL:n piiriii laajennettiin
ktisittiimiiiin my<is turveteollisuustydssii ty6skentelevtt tydntekijiit.

Lakia esitettiin alunperin sovellettavaksi vain niihin, joiden tyosuhde oli luon-
teeltaan lyhytaikainen. Pysyvissti tydsuhteessa olevat j tiivtit TEL:n piiriin. Ly-
hytaikaiseksi mii?iriteltiin sellainen tydsuhde, jota ei ollut tarkoitettu pysyviik-
si. Oleellisin muutos komitean esitykseen oli LEl-ty<ialoilla valtion tai kun-
nan palveluksessa ty<iskentelevdn tydntekijiin ottaminen LEL-lain piiriin. Val-
tion viran- ja toimenhaltijoita koskevat eltikesti?inndkset edellyttiviit tuolloin
kyrnmenen vuoden palvelusaikaa, joten lyhytaikaiset tydsuhteet olisivat j66-
neet valtion eliiketurvan ulkopuolelle.

Jo woden kuluttua lain voimaantulosta liitettiin LEL:n piiriin ty6 puutavaran
kuormauksessa tai kuljetuksessa, kausiluontoisesti toimivalla tai siirrettiiviillii
sahalla, puutavaran tai muun raaka-aineen kiisittelyssd puunjalostusteollisuu-
den varastopaikalla, puun kylliistiimdssd, joka rakenteensa vuoksi toimii
kausiluonteisesti, juurikassokeritehtaassa, perunajauhotehtaassa, maatalous-
tuotevarastossa, viljankuivaamossa, tiilitehtaassa, jossa ei ole keinokuivaa-
moa, betonituotevalmistamossa, jossa ei ole kiinteitn ftimmityslaiueita tai lai-
vojen huoltotydtii suorittavassa yrityksessd, ei kuitenkaan telakkayrityksessii.

Vuoden 1969 alussa LEl-jiirjestelmii sai yksinoikeuden vakuuttamiinsa nel-
jiiiin tyi,alaan. LEL:nja TEL:n soveltamista muutettiin siten, ettii LEL:n piiriin
tulivat kuulumaan kaikki maatalous-,metsii-, rakennus- ja satama-alan ty6-
suhteet niiden pituudesta riippumatta. Syntyivtit ns. branssikassat. LEl-alojen
toimihenkil6t kuuluvat kuitenkin TEL :n piiriin.

LEL eroaa TEL:sta

LEL on aina sisiiltiinyt samat eltike-edut kuin rinnakkaislakinsa TEL. Alussa
vakuutettiin tyontekijtit vanhuuden ja tydkyvyttdmyyden varalta. My<ihemmin
on etuuksia laajennettu.

TEL:ssa eldkkeen perusteena oli tyosuhteen kestoaika ja tytisuhteen lopussa
voimassa ollut keskipalkka. Tiimti laskutapa ei sopinut urakkaluonteisille
LEl-ty6aloi11e. LEL:ssa vuotuinen el6ke m[iriteltiin I %:ksi tytintekijiin vuo-
sittain ansaitsemien palkkojen yhteismiiiirdstii. Laskusiintd oli edullinen sel-
laisille ty6ntekij 6ille, j otka parhaina tydvuosinaan pystyviit suurempiin ansioi-
hin kuin tydssiiolokautensa loppuvaiheessa. Laskutapa soveltuu TEl-siiiintoii
paremmin lyhytaikaisiin tydsuhteisiin.

Lislieliikevakuutusta ei LEL:iin ole sisiillytetty eiviitkii tydnantajakohtaiset elii-
kejii{estelyt ole olleet LEl-aloilla mahdollisia.

Eltikepalkan miiiirittelyn piti olla yksinkertainen rekisterdintiii ja vakuutus-
maksun laskemista ajatellen. Todettiin, ettii tyrinantaja joutuujoka tapauksessa
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ilmoittamaan viranomaisille veron ennakonpidiityksen alaisen palkan. Tiimiin
vuoksi vakuutusmaksun perusteeksi valittiin tiimii palkka.

Vakuutusmaksu esitettiin suoritettavaksi kaikista palkoista riippumatta siitii,
onko tydntekijelH hkiin sistiltyvien iktirajoitusten tai muiden rajoitusten takia
aikanaan eliikeoikeutta. Tiihiin peddyttiin sen vuoksi, etteivit vakuutettavat
tydntekijet joutuisi tydmarkkinoilla eriarvoiseen asemaan. Koska vakuutus-
maksun maksamisen tuli olla yksinkertaista, komitea esitti samansuuruista
maksua kaikille saman alan tyrinantajille. Kiiytiinntissii vakuutusmaksu on
alusta saa}fta ollut samansuuruinen kaikille aloille.

Komitean esityksessii ei ollut sijoitustoimintaa siiiiteleviiii erityispykiiliiii, mut-
ta lakiin se sisiltyi. Varat oli ensisijaisesti sijoitetiava asianomaisen alan tuo-
tannollisiin tarkoituksiin. sijoitukset oli tehtiiv[ silmiillii pitiien varmuutta,
tuottoa ja eliikekassan maksuvalmiutta.

Nelj ii tyoeliikekassaa

Alunperin komitea suunnitteli, ettd perustettaisiin yksi ty<ieliikekassa, mutta
metstiteollisuuden edustaja ehdotti komiteassa neljiiii tydeliikekassaa ja muut
suostuivat. Taustalla lienee ollut iiiineen sanomatta jiiiinyt ajatus, etti yhteises-
sti kassassa metsdteollisuus olisi saattanut joutua kustantamaan esim. maanvil-
jelijtiiden palkollisten eliketurvan. Metsiisektori halusi itse hoitaa asiansa ta-
loudellisesti omana kokonaisuutena. Varauksetta ei esitystii neljiistii tytieltike-
kassasta kuitenkaan tehty.

Tytieliikekassojen hallinto rakennettiin tydnantaja- ja tyontekijiijiirjesttijen va-
raan pariteettiperiaatteelle. Se oli luonnollinen valinta, sillii myds Merimies-
eliikekassan hallinto oli jti{estetty samalla tavalla ja kokemukset olivat hyvie.
Komitea oli yksimielinen hallintoelinten kokoonpanosta, tasapuolisuusperi-
aatteesta.

Asetus tyoeliikekassojen toimialoista vahvisti tyrialojen jakaantumisen neljiil-
le tydeliikekassalle seuraavasti:
metsialan ty<ieliikekassa

- metsiityd, uittotyo ja ty6 kotimaanliikenteen aluksissa
maatalousalan ty6eliikekassa

- maatila- ja puutarhatalouden ty6t sekii maanparunnusty<i ja
turveteollisuustyd

rakennusalan tytieliikekassa
- maa-, vesi- ja talonrakennustydt ja

satama-alan ty<ieldkekassa
- satamaty6.

Alkuperiiinen asetus ty6eliikekassojen toimialoista miitiritteli jokseenkin sup-
peasti eri tydeliikekassojen ty6alat. Kiiytiinnossii tormiittiin heti tyoalojen ep6-
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tiismllliseen miiirittelyyn. Tydeltikekassat ryhtyiviit yhdessii El?iketurvakes-
kuksen kanssa tiismentiimean LEl-tydalojen sisiistii jakoa. Samalla selvitet-
tiin myos LEL:n ja TEL:n vllistti rajaa. Yhteistyo Eliiketurvakeskuksen kanssa
on ollut tiimtinkin jelkeen kiinteiiii LEL:n soveltamiseen liitfiissii asioissa.

Tyomarkkinaj iirj e stot hallinno ssa

Merkittdviiii ja TEL:sta poikkeavaa LEl-eliiketurvan toimeenpanossa oli ty6-
markkinajiirjestdjen mukanaolo alusta pitiien ty6eliikekassojen hallinnossa.

Ylinte piititdsvaltaa tydeltikekassoissa on kiiyttiinyt tyonantaja- ja tydntekijii-
jii{estojen edustajista koostunut valtuuskunta. Myos hallituksen kokoonpano
on mtitiriiytynyt samalla tavalla.

Kokemukset tydmarkkinajii{estdjen hallinnosta ovat olleet myrinteisiii. Monet
valtuuskunnan ja hallituksen jtisenistii ovat olleet toiminnassa mukana useam-
man kuin yhden toimikauden. Pitkiiaikainen ty<ialakokemus on helpottanut
monesti kiperienkin ratkaisujen tekoa.

Tydeltikekassojen yhdistiiminen oli epiivirallisesti esillii eri yhteyksissii jo
1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa. Asiasta keskusteltiin myds
tyoeliikekassojen neuvoffelukunnassa ty<inantajapuolen aloitteesta. Keskuste-
lussa tuotiin esiin erilaisia yhdistiimisvaihtoehtoja. Perusteluina esitettiin lii-
hinne keskittiimisen etuja, tavoitteena yksinkertaistaa organisaatiota ja vtihen-
tiiti eliikelaitostenmdiiriiii. Myos taloudelliset syytpainoivatvaa'assa. Yksi lai-
tos tulisi halvemmaksi hoitaa kuin monta erillistii. Keskustelujen pohjana ol-
leessa muistiossa mainittiin esteend yhdistiimiselle eri alojen oikeudenmukai-
nen j a tasapuolinen edustus yhdistetyssii organisaatiossa.

Ty<imarkkinajtirjest<it ptiiittiviit yhdistiiii tydeliikekassat, vaikka esimerkiksi
Rakennusalan tydeliikekassan hallinnossa oli vastustettu yhdist?imistii. LEL-
jii{estelmiid luotaessa neljiin erillisen tyoeliikekassan perustamista perusteltiin
ty<ivoiman liikkuvuudella ja sijoitustoiminnalla. Silloin pidettiin tiirkeiinti siti,
ettii kultakin alalta kertyneet varat voitiin lainata takaisin samalle ty<ialalle.
Kiiytiinntissti kuitenkin huomattiin, ettei sijoitustoiminta edellytii erillisi?i kas-
soja, vaan se voidaan muutenkin hoitaa aloiffaisena. LEl-tydntekijiit vaihtoi-
vat ty6paiklcoja enimmtkseen LEl-alojen sistillii. Tlmiinkin vuoksi yhdistetty
ty6eliikekassa ndhtiin keytanndllisempiinii kuin erilliset kassat.

My<is hallinnon rationalisointi puolsi yhdistiimistii. Erillisiss6 tydeliikekas-
soissa tarvittiin monimutkainen piiiitdsprosessi ennen kuin jokaisen kassan
hallintoelimissii saatiin aikaan yhteinen ratkaisu. Kassat pyrkivtit myds osoit-
tamaan itseniiisyytens[ eiviitkii aina noudattaneet yhteisiti piiiit6ksi[.

Pitkien neuvottelujen tuloksena Maaseudun Tyonantajaliitto, Suomen Am-
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mattiliittojen Keskusjfiest<i ja Suomen Ty6nantajain Keskusliitto allekifoit-
tivat24. kestikuuta 1975 sopimuksen toimenpiteistii ty<ieliikekassojen yhdis-
tiimiseksi. Keskusjiirjest6t esittivdt yhteisesti viranomaisille, ettii maatalous-,
mets6-, rakennus- ja satama-alan tyoeliikekassat yhdistetiiiin yhdeksi kassaksi.

Maatalous-, Metsd-, Rakennus- ja Satama-alan tyoeliikekassojen oikeudet ja
velvoitteet siirrettiin 1. tammikuuta 1976 yhdistetylle tydeliikekassalle.

Yksi tyoeliikekassa

Erillisten tydeliikekassojen tunnusmerkkinfi muihin tydeliikelaitoksiin ntihden
oli ollut se, ettd LEl-alojen tyrimarklcinajfiestdt vastasivat alansa ty6el2ike-
kassan hallinnosta. Tiistii periaatteesta ei luovuttu uudessakaan Tytieliike-
kassassa, sillii kokemukset tydmarkkinahallinnosta olivat mydnteisiI. Hallin-
toelinten kokoonpano laajeni, mutta niissii oli edelleen LEl-alojen jiirjestoillii
suhteellinen edustuksensa. Hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajina ovat
vuorotelleet kolmivuotiskausittain tyonantaja- ja tytintekijipuolen edustajat.
Yhdistiiminen merkitsi eliike- ja sijoitusjaostokiiytiinndn yhteniiistiimistii kai-
killa neljiillii LEl-alalla.
LEL Tyoelikekassa ehti toimia yhdistettyn6 2l vuotta ilman suurempia muu-
toksia hallinnossa tai organisaatiossa. Maaliskuussa 1996 Tydeliikekassan hal-
litus asetti tyonantaj a- j a tydntekijiij iirj esttrj en edustajista koostuvan tyoryh-
miin selvittiimiiiin hallinnon ja organisaation uudistamista. Tyomarkkinoiden
keskusjfiestdjen pliit6ksen mukaisesti hallintoa supistettiin vuoden 1997
alusta. Uudistamisen tavoitteena on lisltii kassan toimintaedellytyksiti. Sekii
valtuuskunnan ettli hallituksen kokoa pienennettiin, toimikaudet vaihtuvat
kahden vuoden vdlein, sijoitusjaostot yhdistettiin ja eliikejaostoja on uudista-
misen jtilkeen kaksi, toinen rakennusalaa varten ja toinen maa-, metsii- ja sata-
ma-aloja varten.

LEL-j e{ estelmdn toiminnan piirteite
LEl-tyontekijoiden miiiirii puolittunut

LEl-jiirjestelmdn piiriin kuuluneiden tytintekijdiden lukumiiiirti on lain voi-
massaoloaikana osoittanut tasaisesti laskevaa suuntaa, vaikka kail&iaan noin
kaksi ja puoli miljoonaa suomalaista on jossakin eltimtinsii vaiheessa tyosken-
nellyt LEl-alojen toiss?i. Vuosittain LEltdissii tydskennelleiden miiiirii on
viihentynyt niin, etrii esimerkiksi vuonna 1965 LEl.-tdissi ty6skenteli yli 400
000 tydntekijiie kun heitii vuonna 1995 oli eniii puolet tuosta miiiristii.
Aloittain tarkastellen eniten oli 1970-luvulta vuoteen 1990 lisiiiintynyt maata-
lousalan ty6ntekijoiden osuus. Metsilalan tydntekijtiiden osuus oli puolestaan
huomattavasti viihentynyt. Myos satama-alan tyontekijdiden osuus oli jonkin
verran viihentynyt. Rakennusalan tydntekijoiden osuus oli pysynyt 50 prosen-
tin tuntumassa. LEl-tydntekij oiden miidri vuosina 1 970 - 1 990 on vtihentynyt
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elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksen vuoksi. Tydntekij6iden miilrii on
jonkin verran viihentynyt myds LEL:n soveltamispiirifi muuttamalla.

LEl-tytintekij<iiden miiiiriin vtihenemiseen 1990-luvulla on ratkaisevasti vai-
kuttanut LEl-aloja, etenkin rakennusalaa koetellut syvd lama, josta ei wonna
1996 ollut vielii toivuttu. Vakuutettujen miiirii on vflhentynyt 1990-luvulla yh-
teensti runsaalla sadalla tuhannella henkilollti. On kuitenkin perusteltua olet-
taa, ettil LEl-tydntekijriiden miitirti tulee tiistii ainakin tilapiiisesti lisiiiinty-
mtiin, vaikka kehitys pitkiillii aikavilillti tuleekin osoittamaan lieviisti las-
kevaa suuntaa.

LEl-tydntekijdiden suhteellinen osuus maarrme kaikista tytintekijdistii oli
1960-luvulla hieman yli 10 prosenttia. Siitii ty6ntekijtriden osuus oli laskenut
1990-luvun alkuun tultaessa kuuteen prosenttiin. Rakennusalaa koetellut syvii
lama on suurelta osin vaikuttanut siihen, etfi vuonna 1996 LEl-tydntekijtiiden
hkumeiire oli ainakin tilapiiisesti laskenut noin kolmeen prosenttiin koko
maan tydvoimasta. Vuoteen 2000 mennessii sen ei arvioida siitii oleellisesti
muuttuvan.

Vuonna 1995 LEl-aloilla tydskenteli koko maan tydvoimasta viisi prosenttia
miehisti ja vain yksi prosentti naisista. Vaikka LEl-alojen tdissii on jossakin
miiirin siirrytty pysyvlin ja ympiiriwotisiin tyosuhteisiin, on ttiille silti edel-
leen kausiluonteisuuden ohella tyypillistii lyhytkestoisuus. Vuonna L996LEL-
ty6ntekijoistii puolet ty6skenteli LEl-alojen t<iissii korkeintaan kuusi kuukaut-
ta ja puolet vastaavasti yli puoli vuotta. LEl-alojen toissii tullaan kiiviiisemii?in
entisti nuorempina, alle 20-vuotiaina. Pysyviimmin LEl-tttihin jiiiidiiiin vasta
varttuneempina.

Ylikuumentuminen ja lama ntikyiviit selviisti

Vuodesta 1965 vuoteen 1990 LEl-vakuutusmaksutulon miiiirii on reaalisesti
yli kolminkertaistunut. Vakuutusmaksutulojen nousu on ollut tasaista aivan
1980- luvun loppua lukuunottamatta. Erityisesti vuosina 1988 ja 1989 ntikyy
rakennustoiminnan keskimiiiirtiistii suurempi vilkkaus jyrkiisti nousseena
maksutulona. Maksutulon kaswun vaikutti ylikuumentuneen rakentamisen
ohella myris LEl-vakuutusmaksuprosentin nostaminen.

Korkeimmillaan LEl-vakuutusmaksutulo on ollut 2,5 miljardia markkaa
wonna 1990. Tiihtin verrattuna vuoden 1995 LEL-maksutulo oli alentunut
talouslaman myotii 42 prosenttia. Lama on otettava huomioon vuoden 1990
jiilkeisessii vakuutusmaksukehityksen tarkastelussa, sillii vuoden 1995 vakuu-
tusmaksukertymii oli woden I 965 vakuutusmaksutuloon verrattuna reaalises-
ti eniiii kaksinkertainen. Vuonna 1996 LEl-vakuutusmaksutuloa kerlyi 1,6
miljardia markkaa.
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LEL-aloj en keskiniiiset osuudet ovat muuttuneet

Perinteisesti suurimmatLBL-alat ovat pitkliin olleet rakennusala ja metsiiala,
kun mittareina kiiytetiiiin maksettuja eltik*eitti tai kertynyttii vakuutusmaksu-
tuloa. Rakennusala on ollut ja on edelleen LEl-aloista suurin. Sen osuus
esimerkiksi koko LEl-vakuutusmaksutulosta on ollut 70 prosentin molemmin
puolin. Rakennusalan osuus oli suurin vuonna 1990, jolloin se oli koko LEL-
maksutulosta kolme nelj innestii.

Metsiialan osuus on maksutulolla mitattuna alentunut kolmen vuosikymme-
nen aikana hieman yli viidenneksestii niukkaan 15 prosenttiin vuoteen 1995
tultaessa. Aleneminen johtuu metsiialalla tapahtuneesta rakennemuutoksesta.
Maatalousalan suhteellinen osuus vakuutusmaksutulosta on puolestaan nous-
sut. LEl-vakuutusmaksuja kertyi maatalousalalta 1960-luvun puoliviilissii
kuusi prosenttia. Vuonna 1995 niiden osuus oli noussut jo 18 prosenttiin. Kas-
vuun ovat mm. vaikuttaneet maatalouden tilapdisten lomittajien vakuutta-
minen LEL:ssa ja puutarha- ja taimistotdiden sek6 puistotdiden lisiiiintyminen.
Satama-alan osuus LEl-vakuutusmaksuista oli vuonna 1995 seitsemiin pro-
senttia.

Kymmenesosa tyoeltikkeitii

LEL Tydelikekassan maksamien eltikkeiden yhteenlaskethr meAre on kolmen
vuosilcymmenen aikana tasaisesti kohonnut, vaikka LEl-eliikJceiden suhteelli-
nen osuus koko yksityisen sektorin maksamista eliikkeistii onkin hieman vti-
hentynyt.

Toiminnan alusta varsin pitkiiiin LEl-ty6kyr/ttdmyyselikkeitii mydnnettiin
enemmiin kuin vanhuuselil*eitii. Koko LEl-eliikekannasta vuonna 1975 tyo-
kyvyn6myyseliikkeitii oli 45 prosenttia. Vanhuuseldkkeitii oli 36 prosenttia ja
perhe-elikkeitii vain 18 prosenttia. Tydtt<imyyseliikkeifii oli tuolloin 568 eli
vajaa prosentti kaikista eliikkeistii. Vertailutiedot osoittavat, etlii vanhuuselik-
keiden miiiirii oli vuonna 1985 37 prosenffia koko LEl-eltikekannasta ja tyii-
lqffittimyyseliikkeiden miiiirii oli laskenut 29 prosenttiin. Tydttdmyyselik-
keiden osuus vtrorum 1985 oli 8,6 prosenttia ja perhe-eliillceiden 26 prosenttia.

Vuonna 1996LBL-eliikkeistd vanhuuseldkkeitii oli 42 prosenttia ja tytilqryyt-
t6myyselflkkeita26prosenttia, joista yksilollisiii varhaiseliikkeitii oli neljiipro-
senttia. Ty6ttdmyyseldkkeitii oli viisi prosenttia ja perhe-eliikkeitii runsas nel-
jtinnes.

LEl-eliikkeitii oli wonna 1996 153 000. Mtiiire on noin seitsemflsosa kaikista
yksityisen puolen tyrieliikJceistii. Eliikkeitii LEL Tyoeltikekassa on viime vuosi-
na my<intinyt noin 14 000 vuodessa.
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Vuonna 1965 LEl-eltikkeitii maksettiin 7 miljoonaa markkaa. LEl-eltikemeno
on noussut 1980-luvun alun noin 700 miljoonasta markasta 3,3 miljardiin
markkaan vuonna 1996. Vuonna 2000 LEl-eliikemenojen arvioidaan nouse-
van3,7 miljardiin markkaan, joka on noin 36 prosenttia LEl-palkt<asunmas-
ta. Koko tyoeliikejiirjestelmdn el?ikkeistii LELTydeliikekassa maksaa nykyisin
noin kymmenesosan.

Selkii ja mieli vievdt useimmiten eliikkeelle

LEL:n voimaantulosta ldhtien tyolqrvyttomyyden on tiedetty olevan raskaissa
LEl-tdissii tydskentelevien ty6ntekijdiden ongelmana. LEl-jiirjestelmdn alus-
sa ty6kpryttdmyyden syinii esiintyiviit verenkiertoelinten ja hengitystelinten
sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet nousivat 1970-luvulta liihtien ty6-
$rvytt6myyden syinii kiirkeen. Viime vuosina myds mielenterveyden heiridt
ovat selvisti lisiinneet osuuttaan tyttkyr/ttttmyyden syyn[.
Vuonna 1965 alkaneista tydkyryttcimyyseliikkeistii kolmannes mydnnettiin
verenkiertoelinten sairauksien perusteella. Vuoteen 1995 tultaessa niiiden sai-
rauksien suhteellinen osuus tyttlqrvytttimyyden syynii oli alentunut 14 prosent-
tiin. Tllki- ja liikuntaelinten sairauksien suhteellinen osuus tydkyvr/ttttmllyden
aiheuttajana on lisiiiintynyt 1960-luvun puolivtilin 15 prosentista 34 prosenttiin
vuoteen 1985 tultaessa. Vaikka niiiden sairauksien osuus onkin viihentynyt
viime vuosina, ne ovat edelleen yleisin tydk) ryttttmyyden syy LEl-aloilla.

Mielenterveyden hiiirididen osuus tyt kryytt6myyden aiheuttaj ana oli vuonna
1965 vain 8 prosenttia. Vuonna 1995 niiden osuus oli noussut jo 25 prosent-
tiin.

ftki- ja liikuntaelinten sairauksien sekii mielenterveyden hiiiri6iden perusteel-
la on viime vuosina mydnnetty selvtsti yli puolet kaikista LEl-tytilqrvyt-
tdmyyseliikkeistii.

Tyttkyqrttomyysriski on LEL-to i s sii puolitoistakertainen

LEl-ty6kyvyttdmyyseliikkeiden tautisyynii esiintyi 1960-luvun puoliv[liss[
verenkiertoelinten sairaus suhteellisesti useammin kuin TEl-jii{estelmiiss6.
Kehitys vuoteen 1995 mennessd osoittaa kuitenkin sen, ettd tyokyrryttrimyy-
den taustana olevien tauti- ja sairausryhmien suhteelliset osuudet ja jakaumat
ovat TEL- ja LEl-jiirjestelmissd l6hes samankaltaiset.

Vain tapaturmat tyolqrvyttomyyden syynti esiintyviit LEl-jii{estelmtissd use-
ammin kuin TEl-jiirjestelmdsse.Tyrilqrvyttrimyysriski ffysisesti raskaissa
LEl--tdissii on TEl-aloihin verrattuna jopa puolitoistakertainen.
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Tarkastus osana yhteydenpitoa yrityksiin

LEl-aloilla tydntekijriiden tyosuhteet ovat tavallista lyhytkestoisempia ja
palklcataso vaihtelee kuukaudesta toiseen. Tyonantajalla on lakisiiiiteinen vel-
vollisuus huolehtia ty<intekijdidensii LEl-eliiketurvan jiirjestiimisestii niiltii
kuukausilta, joiden aikana palkkoja on maksettu. Jos palkanmaksua ei jonain
kuukautena ole, tydnantajalla ei ole mitiiiin toimenpidevelvollisuutta eltikelai-
tokseen ptiin. Niimii LEl-alojen ja LEl-vakuuttamisen erityispiirteet ovat pe-
ruste tydnantajavalvonnalle. LEL Tydeliikekassan tarkastustoiminta on lajis-
saan ainutlaatuista. Muissa eliikelaitoksissa ei vastaavaa valvontaorganisaa-
tiota ole.

Toiminnan luonteeseen kuuluu my6s yhteydenpito yrityksiin neuvonnan ja
opastamisen merkeissii. Kaikkia tarkastuskohteita ei valita todenniikdisen
maksuhiiirion perusteella, vaan osassa kohteista ktiyd[iin varmistusmielessi
ns. viisivuotistarkastuksella. Tulevaisuudessa ntiiden palvelukiiyntien m?i?irii
todennlkdisesti lisd[ntyy ja kohdistuu ennenkaikkea uusiin, aloittaviin yntyk-
siin. LEL Tyoeliikekassalle on tdrkeiiii, etlii uusi yntys osaa soveltaa LEL:a
alusta pitien oikein ja lttytiia itselleen sopivimman tavan tilittiie LEl-maksut.

Tydnantajan maksamat palkat tarkastetaan joko kirjanpidosta tai vertaamalla
LEl+ilitystietoja verotustietoihin. Tarkastustoiminnalle on ldrkeiiii ajantasalla
oleva tieto siitii, miten asiakas on maksanut LEl-maksunsa. Timiin tiedon
saattaminen nopeasti ja oikeana valvontatoimen haltuun on ollut viime vuosi-
na keskeisiii kehittiimiskohteita niin tietojti{estelmissti kuin tiedonsiirtovtili-
neistdssii. Silti terkeei my<is tulevaisuudessa on ty6ntekijiin oma reagointi
tyrisuhderekisteritiedoissa ilmenneisiin puutteisiin.

LEL Tydeldkekassan tarkastustoiminta kiisittelee nykyiselliiiin vuodessa noin
8000 - 10000 tyonantajaa. Niiistii noin puolella todetaan maksuissa sellaisia
epdselvyyksid, etlti ne johtavat maksuunpanoihin. Tarkastuskohteet valitaan
j oka kuukausi saatavien tilitystietoj en perusteella.

Osa yrittiijistii LEL:n piirissii

Metstitraktoriyrittiijnt vakuutettiin yrittiijien el?ikejti{estelmien voimaantulos-
ta vuodesta 1970 liihtien LEL Tydeliikekassassa. Heidiin eliketurvansa siirtyi
woden 1993 alusta yrittiijien eliikelain ja maatalousyrittiijien eliikelain piiriin.

LEL-j ed e stelmdn ominai spiirteitii
Sairastavuus LEl-aloilla
LEl-alojen ominaispiirteitii ovat tbiden ffysinen rasittavuus, vaihtelevat ty6-
olosuhteet, kausiluontoiset ty<it, tyovoiman liikkuvuus, viihemmtin koulutetun
tydvoiman suuri osuus, tydntekijdiden tapaturma-alttius ja niiiden alojen suh-
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danneherkkyys. Erityisesti rakennusalan tydterveyshuollon toimintaa on ollut
verraten vaikeaa jtirjestiiii tyydyttiiviisti. Niime seikat vaikuttavat monella ta-
valla LEL-aloj en tydntekij 6iden terveydentilaan.

LEl-aloilla on tilastojen perusteella korkea sairastavuus ja kuolleisuus riippu-
matta siitti, mit[ sairausryhmiiti tai kuolinsyytii tarkastellaan. Kohonnut sairas-
tavuus ntikyy sekii lyhyt- ettii pitk[aikaisen ty6kyvr/ttt myyden yleisyytenI.
Tyt kyr/ttt myyseliikkeiden myontriprosentit ovat LEL:ss[ olleet aina jossain
mtiiirin TEL:a korkeampia.

Tarkasteltaessa LEl-alojen sairastavuutta tilastden valossa pitknllii ajanjak-
solla niikyviit siinii samat sosiaalilainsiiidiinndn muutoksiin ja sosioekono-
miseen statukseen liit[rvet ilmitit kuin muissakin ellikelajeissa. Yksilollisen
varhaisel5kkeen tultua voimaan tapahtui yli S0-vuotiaiden tyttkyr/ttt myys-
elIkehakemusten mtiiirdssd nousua. Tydttdmyyden vaikutuksia voivat olla ty6-
periiisten sairauksien ja tapaturmien miiiirin vdheneminen, mielenterveyden
hiiirididen lisiitintyminen ja tyolqrvyttdmyyseliikkeiden hakeminen entistd vti-
htiisemmillii terveysperusteilla. Ikiisidonnaiset sairaudet, kuten sydiin- ja veri-
suonitaudit sek[ tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovatjatkuvasti lis[iintymiissii
tyossii olevan viieston ikiiiintyessti.

Mielenterveyden hiiiriditii tyokyvyttrimyyden syynii esiintyy LEl-aloilla TEL-
aloja viihemmtin. Masentuneisuuden lisiiiintyminen on kuitenkin ollut kaikissa
jii{estelmissti niihtiivissii. T[mii selittyy osin diagnoosikiiytiinndn muuttumi-
sella. Mielenterveyden hiiiri<iiden merkitys korostuu siinii, ettii niitii esiintyy
verraten nuorilla tydntekij oilH.

Tarkasteltaessa eldkeratkaisutoiminnan linjaa LEL Ty6eliikekassassa voidaan
todeta sen olleen melko vakiintunutta. T[mii johtuu osittain LEL Tyoeltike-
kassalle ominaisesta tydskentelytavasta, missii tyoky\T/tt6myyseliikeratkaisut
tehd66n eliikejaostoissa, joissa on edustettuina sekd tyonantaja- ettii tytinteki-
jiijiirjest6t. Tiillainen eldkehakemusten kiisittelytapa takaa yhtendisen ratkai-
sulinjan hylkiiysten lisiiksi my<is mydnn<iissii, joita ei muutoksenhakuasteissa
kiisitellti.

Harkinnanvaraisten el?ikkeiden myontoprosentit ovat vuosien varrella vaih-
delleet yhteiskunnallisista suhdanteista riippuen, kuitenkin aina samansuun-
taisesti kuin muissa eliikevakuutuslaitoksissa. Hylkiiysratkaisun jiilkeisten elii-
kemydntdjen kertymii on ollut samantapainen vuosien varrella ja muutoksen-
hakuelimien ratkaisuissa ei ole tapahtunut merkittdviii muutoksia. Alle l0
prosenttia LEL:n ratkaisuista on muuttunut valifusprosessin aikana.

LEl-alojen tapaturmariski ja viikivaltaisen kuoleman riski ovat selviisti muita
aloja korkeammat. Tydeliikejtirjestelmd toimii ilmeisesti kuitenkin palkkatyon
terveydellisten riskien merkittiivimpiinti kompensaatiojii{estelmtinii, mille
vastuu ndyttdii siirtyviin lopuksi usein my<is tapaturmavakuutusjiirjestelmiistii.
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Tytikyvyn yl liipido sta vaihtoehto eliikkeelle

Uudet siidnnokset korostavat kuntoutusta ennenaikaisen eltikkeen vaihtoehto-
na. Mdiriaikaisen tydlqrvyttomyyseliikkeen lakkauttaminen ja uuden etuuden,
kuntoutustuen kehitldminen sen tilalle ei ollut pelkkti nimenmuutos. Taustalla
on vakava pyrkimys muuttaa eltikejtirjestelmin ajattelua pois pelkiistii eliikkei-
den mydntiimisestti ja korostaa vakuutetun ty<r- ja toimintakyvyn yflnpitiimi-
seen ja palauttamiseen tiihtiiiiviin kuntoutuksen merkitystS. Kuntoutustuki
edellyttiiti saajaltaan henkilokohtaista kuntoutus- tai hoitosuunnitelmaa. Ty6-
h6npaluuseen tiihtiiiivid kuntoutusta palkitaan entistii paremmalla kuntoutus-
ajan toimeentuloturvalla. Kuntoutustuki on miiiiriiltiiin samansuuruinen kuin
tyttlqrvyttomyyseliike ja aktiivisen kuntoutuksen ajaksi sitii voidaan vield ko-
rottaa.

Jo ty<iterveyshuollossa tulisi pyrkiti sellaiseen ty6kyvyn arviointikdytiint<ion,
missi nykyistii paremmin hyridynnettiiisiin hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet
ja huolehdittaisiin potilaiden toimintakyrryn siiilymisestii mahdollisuuksien
mukaan. Tydkykye yliipitiiviin toiminnan tulisi olla osa nykyaikaista liikkeen-
johtoa, henkikistohallintoa, tyosuojelua ja tyriterveyshuoltoa. Tiitii ajatteluta-
paa tukee Tytieliikelaitosten Liiton Huomisen ty<ilcyky-koulutusprojekti.

LEL Tyrieliikekassa on pitkiiiin toiminut aktiivisena kuntoutuksen puolestapu-
hujana ja varhaiskuntoutuksen kehittiijiinii ty<ipaikkatasolla. Monet LEL-alo-
jen ty6t edellytttiviit hyvee ffysistii ja mytis psyykkistii toimintakykyii. Jo
viihiiinenkin toimintakyvyn lasku voi alentaa tytikykye. Silloin ammatillisen
kuntoutuksen kautta tapahtuva uuden, aiempaa kevyemmiin ammattin hankki-
minen on usein ollut tarkoituksenmukainen ratkaisu. Ohjaus ja neuvonta, kun-
toutus- ja tyriklinikkatutkimukset, tyrikokeilut, tydh6n valmennus, elinkeino-
tuki ja eri pituinen ammatillinen kurssitus ja koulutus ovat kuntoutuksen kes-
keiset muodot. Myos LEl-alojen tutkimustoiminnassa on kuntoutus ollut tois-
tuvasti esillii jo useiden vuosien ajan.

LEl-alojen tutkimus

LEL Ty<ieliikekassan tutkimustoiminnalla on takanaan 30 vuoden kokemus.
Tytik) ryttttmyyseliikkeiden suuri mtiiirii askarruffi 1960-luvun alkuvuosina jo
niin paljon, effi silloiset erilliset tyoeHkekassat aloittivat tydntekijriiden ter-
veydentilan selvitykset. Ensimmdinen terveystutkimus valmistui vuonna 1 965
Metsiialan ty6eliikekassassa. Tutkimus kohdistui metsiitydntekij6ihin. Tutki-
mustoimintaa laajennettiin sittemmin muiden alojen ty6ntekijoihin ja ammat-
tiryhmiin.

Omalla tutkimustoiminnalla olemme piiiisseet mukaan eri tutkimuslaitosten
suuriin ja kalliisiin projekteihin. Pyrimme vaikuttamaan siihen, ettd maassam-
me teht[vl LEl-alojen terveystutkimus tuottaa tietoa alojen monista terveys-
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riskeistii. Tarvitsemme tietoa tyttkylq /n vaikuttavista tekij distd eltikeratkai-
sujen ja kuntoutustoimien tueksi.

LEL Tyoeliikekassan tutkimustoiminnassa on keskitytty LEl-tyontekijriiden
terveydentilan, ty6- ja elinolosuhteiden tutkimiseen. Tyttky\Tm heikkenemi-
seen johtavat tekijdt, kuntoutus ja tytikyvyn ylliipito ovat olleet tutkimusten
pliikohteina. LEL Tyoeliikekassan tutkimustoiminnalle on ollut ominaista on-
gelmaliihtoisyys ja yhteistyo muiden tutkimusta ha{oittavien tahojen kanssa.
Tiilli tavoin on saatu LEl-vakuutettujen terveyteen ja tytikykyyn liittyvistii
asioista ajankohtaista tietoa, jota on voitu hy6dyntii6 sekii tyokykye y[6pi-
tiivlssii toiminnassa ettti tydkyvyttdmyyden arvioinnissa. Siitinndllisesti toistu-
vien LEl-tydterveyspiiivien aikana t[ti tietoa on sitten voitu jakaa sidos-
ryhmille.

Tydk) ryttdmyyteen johtavista sairauksista tiirkeimpiin kuuluvat tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet, jotka LEl-alojen luonteen vuoksi aiheuttavat merkiffiivds-
ti enemmiin tyttlqrvyttttmyyttii kuin TEl-aloilla. Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sien perusteella myrinnettyjen eliikkeiden osuus LEl-aloilla onkin selviisti
suurempi kuin TEl-aloilla. Erityisesti tyon terveydellisiin riskeihin liittyvet
tutkimukset ja tutkimusyhteistyo ovat tuottaneet runsaasti sellaista tietoa, jon-
ka perusteella on voitu viihentdd, LEL-alojen tydpertiistii sairastavuutta, esi-
merkkein[ metsurien ns. ttiriniitaudin dramaattinen vdheneminen, liuotinmyr-
lqrtystapausten liihes tliydellinen loppuminen ja asbestisairauksien ennaltaeh-
kiiisy. Yhteistydn avulla on voitu vaikuttaa myos muualla tehtyjen tutkimusten
painotuksiin siten, ettii LEl-alojen erityisongelmat tulevat paremmin huomi-
oon otetuiksi. LEL:n tutkimustoiminta on 30 vuoden aikana tuottanut n.250
j ulkaistua tutkimusraporttia.

Tytieltimti on muuttunut voimakkaasti, samoin tyokykyyn vaikuttavat tekijiit.
Tulevaisuuden tyoeliimiissii korostuu kaksi asiaa, tietoammattien osuus kasvaa
ja oppimisen merkitys korostuu. Tyttkykye yll[pitiivtin toiminnan ja ammatilli-
sen uudelleenkoulutuksen tultua entistii enemmln tyoeHkej ed estelmdn vas-
tuulle muodostaa LEL-aloj en kuntouteffavien tyontekij oiden kouluttaminen
oman erityisongelmansa. LEL Tydelikekassa onkin jo vuosia valmistautunut
t[h[n kehittiimtill[ erilaisia ter[- ja terdskuntokursseja tyontekijoille. Ntiiden
kurssien tarkoituksena on ollut toimia yrityksille erii?inlaisena tyokyvyn yflnpi-
don mallina. Niissd on entisti enemmdn paneuduttu mytis henkisen kunnon
ylliipitiimiseen, millii tulevaisuuden tyoeliimtissii on tdrkeii osuus.

Vaikka LEl-alojen tydt rakennuksilla, satamissa, metstinkorjuussa ja maatalo-
udessa ovat paljon muuttuneet tyomenetelmien ja -viilineiden kehittyess?i, ovat
edellii kuvatut ominaispiirteet - ja LEl-alojen kulttuuriset piirteet - edelleen
erottamassa alojen tyontekijoitl omaksi ryhmdkseen, omine terveys- ja ty<t-
kykyongelmineen. Ntiiden ongelmien ehkiisyssti on omalla tutkimustoimin-
nalla my<is tulevaisuudessa tiirked merkityksensi.
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LEL Tyoeliikekassa vastustaa harmaata taloutta

LEL Tyoel[kekassa on toiminut edelltikiivijiinti harmaan talouden vastaisessa
tyossii yhdessi rakennusalan jii{estojen kanssa. Jo vuonna 1993 rakennusala
ryhtyi vastustamaan epiitervettii kilpailua, johon ala oli joutunut sen vuoksi,
etti osa urakoitsijoistaja yrityksistii jiitti verotja muut tyonantajamaksut hoita-
matta.

Tyomarkkinajiirjest6jen aloitteesta LEL Tyoeliikekassa kehitti LEl-maksu-
todistusmenettelyn. Jii{estrit solmivat sopimuksen, jossa ne suosittelivat ura-
koiden antamista niille yrityksille ja urakoitsijoille, jotka ovat huolehtineet
tyonantajamaksuistaan. Vuonna 1995 todistuksia annettiin 16 500. Vuonna
1996 niiden miiiirii nousi jo 33 000:een. Todistuksella tyonantaja voi osoittaa
rakennuttajalle tai pii[urakoitsijalle, ett[ LEl-vakuutusmaksut on hoidettu asi-
anmukaisesti.

Vuoden 1997 alusta LEL Tyoeldkekassa on jakanut maksutodistuksia mytis
metsdalalle. Lokakuussa 1996 solmittiin sopimus maksutodistuksen vaatimi-
sesta metsdalan auto- ja koneyrittiijien urakointipalvelujen hankintamenet-
telyssii.

Vuonna 1995 LEL Tydeliikekassa aloitti harmaan talouden vastaisen tiedotus-
kampanjansa teemalla "AlS ota riskiii pimeiistti tyosfd". Kampanjan tavoittee-
na on ollut ennalta ehkdistii harmaata taloutta LEl-aloilla ennen kaikkea
tiedotuksellisin keinoin. Kampanja suunnattiin sekii tyonantajille, tyonteki-
joille ettti suurelle yleisolle. Se on saanut osakseen runsaasti julkisuutta sekii
tukea tyomarkkinajii{estoiltii ja myos LEl-alojen yrityksiltii. LEL Tyoel[ke-
kassa on ndin pyrkinyt hertittiimiidn keskustelua harmaan talouden haitoista ja
saamaan ihmiset tiedostamaan, mitd menetdmme, jos harmaan talouden anne-
taan laajentua.

Lamavuosina LEl-alojen vakuutusmaksutulo on viihentynyt voimakkaasti.
Samanaikaisesti vakuutusmaksujen laiminlyonnit lisiilntyiviit. Vuonna 1994
LEL Tyoeliikekassa sai selville maksamatta jiitettyjii vakuutusmaksuja 174
miljoonaa markkaa, mik[ oli 12 prosenttia vakuutusmaksutulosta. Vuonna
1995 laiminlyontejii saatiin selville kolmannes vihemmtin, lI4 miljoonaa
markkaa. Todistusmenettelyn kdyttrionotolla, muilla tarkastustoimilla ja
tiedotuskampanjalla on ollut ainakin osittain vaikutusta laiminly6ntien vdhe-
nemiseen.

Harmaa talous on uhkatekijti paitsi talouseliimiille myos sosiaaliturvan rahoi-
tukselle. Harmaan talouden kokonaismiiiir?iksi maassarnme on arvioitu 20
miljardia markkaa, mikii on noin neljd prosenttia bruttokansantuotteesta. Ra-
hallinen menetys verotuloina ja sosiaalivakuutusmaksuina on noin 13 miljar-
dia markkaa vuodessa. Harmaa talous on ollut rakennusalalla arvioitua ylei-
semp66, mutta sitii esiintyy muillakin aloilla.
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Harmaan talouden ongelmat on yhteiskunnassa tunnustettu laajemminkin.
Vuonna I 996 valtion viranomaiset, ty6markkinaj fi est6t j a tyoeliikej fi estel-
mii ovat kdyneet myris laajalla tiedotuskampanjalla harmaan talouden kimp-
puun. Yhteiskuntamoraali olisi saatava nousemaan, sillii sosiaaliturvan ja hy-
vinvointipalvelujen siiilytttiminen on suomalaiselle yhteiskunnalle arvokas
asia.

Esiintyviit taiteilij at LEL :n tuntumaan

Esiintyviti taiteilijoita ja toimittajia varten siiiidettiin 198O-luvulla oma eliike-
lakinsa. Lain piiriin tulivat sellaiset freelance-ty<intekijiit, jotka luovalla toi-
minnallaan osallistuvat esityksen tai teoksen valmisteluun tai toteutukseen.
Lain piiriin kuulumisen edellytyksend on listiksi, ettd laissa luetelluilla aloilla
ty<iskentelevii henkild on otettu tytisuhteeseen vuotta lyhyemmiiksi ajaksi tar-
koitetun ty6n suorittamista varten.

TaEl-eliikelaki tuli voimaan vuoden 1986 alusta. Lakiesityksen pohjana oli
freelance- tyriryhmtin ehdotus. Lain toimeenpanoa varten perustettiin Esiinty-
vien taiteilijoiden eldkekassa, joka solmi hoitosopimuksen LEL Tyrieliikekas-
san kans sa kiiytiinndn toiminnan hoitamisesta.

Esiinfiien taiteilijoiden eldkekassan hallinto on toteutettu LEl-mallin mu-
kaisesti molempien ty<imarkkinaosapuolten yhtiiliiisellti edustuksella sekii
el[kekassan valtuuskunnassa ettd sen hallituksessa.

vuonna 1996 TaEl-palkkasumma oli 600 miljoonaa markkaa, mikii oli noin
0,3 prosenttia kansantalouden palkkasummasta.

TaEL kattaavanhuus-, tyttknryttdffiyyS, tyotttimyys- japerhe-eliiketurvan sekfl
kuntoutuksen. Osa-aikaeliikettii ei siihen kuulu. Liihtdkohtana oli, ettti eliikkei-
den miitirdt ja eliikkeen saamisen edellytykset vastaisivat mahdollisimman tar-
koinTEL:n mukaisia etuja. AlussaTaEL oli sekoitus TEL:a jaLEL:a. Vuoden
1996 alusta eliiketurvan muodostuminen muutettiin LEL:n mukaiseksi. Va-
kuuttaminen on alusta liihtien hoidettu LEL:n tavoin eli kaikki tydt on vakuu-
tettu ilman ansiorajoja tai tyosuhteen kestorajoja.

TaEl--eliikkeen saamisen edellytyksend on, ettii tyrintekijiin tyoansiot ttissd
laissa tarkoitetusta ansiotydstii ovat kalenterivuodessa vtihintiiiin 6. 800 mark-
kaa woden 1997 indeksitasossa.

Tytinantajien ja tydntekijoiden mtiiriit ThEL:n piirissti ovat pysyneet liihes sa-
mansuuruisina koko toiminnan ajan. Vakuutusmaksua maksetaan vuosittain
yli 30.000 henkilostii. Heist[ valtaosa on tilapiiisiti.

Asiakasrekisterissti on2.700 tyrinantajaa, jotka vakinaisemmin tilittiiv[t mak-
suja. Suurimmat maksajat ovat radio ja TV sek[ ohjelmatoimistot ja teatterit.
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Vakuutetuista liihes puolet on muusikoita ja viidennes ntiyttelijoitii. Seuraa-
vaksi eniten on toimittajia jakiiiintiijiii, tulkkeja ja oppaita.

TaEl-alat ovat selviytyneet vaikeasta ja pitkiistii talouslamasta paremmin kuin
monet muut alat. Vuoden 1996 maksutulo oli 90 miljoonaa markkaa. Sijoitus-
omaisuuden miiiir[ saman vuoden lopussa oli 320 miljoonaa markkaa.

Vakuuttamista Esiintyvien taiteilijoiden eltikekassassa valvotaan toimistoval-
vontana ja tyosuhderekisterin perusteella. Eliiketurvakeskuksen tarkastajat
hoitavat tarkastuskiiynnit yrityksiss[.

Jos tiillii hetkellti arvioi tdhiin saakka hyvin sille asetetut tavoitteet teyftiinyttii
TaEl-lakia, niin tuskin nyt siiiidettiiisiin ntiinkin pienelle joukolle omaa eliike-
lakia. Onkin tiissti yhteydessi huomattava, ettd sopimuksessa TEl-alojen alle
kuukauden kestiineiksi todettuj en tyosuhteiden vakuuttamisesta lakisiidteisesti
vuoden 1998 alusta annettiin jatkovalmisteluissa tehtiivdksi selvittiiii, voidaan-
ko tiitii koskevan siiiinndstcin toimeenpano ja hallinto toteuttaa esim. Esiintyvi-
en taiteilijoiden eldkekassassa. Asiaa kiisitellyt tyoryhme teki toukokuussa
1997 esityksen, ettd nykyisin TEL:n ulkopuolelle karenssisiiiinndsten woksi
jiiiivtit tydsuhteet vakuutetaan vuoden 1998 alustaTaEL:n mukaan Esiintyvien
taiteilij oiden eldkekassassa.

Kehityspiirteite
Tyomarkkinahallintoa on yleisesti pidetty LEL Ty<ieliikekassan vahvuutena.
Syynii tehiin on se, effii osapuolten tekemiiiin sopimukseen voidaan luottaa ja
siti noudatetaan,kunnes osapuolet toisin sopivat. Hallintomalli ei ole toimin-
taympiiriston muuttuessakaan joutunut kriittisen arvostelun kohteeksi.

Tyrimarkkinaj [{ estdj en sopimus 3. syyskuuta 1996 LEL Tyoeliikekassan hal-
linnon kehitttimisestli avaa uusia mahdollisuuksia ottaa tiimiin hallintomallin
avulla vastaan LEl-eliiketurvan hoidossa woden 1997 alusta haasteet, jotka
mm. kansainv?ilistyminen, rahamarkkinoiden muutos, muutokset tydsuhteissa,
tarve lisdtd yhteistoimintaa yksityisen ja julkisen sektorin ty6eliikelaitosten
viililll ja tietoliikenteen kehittyminen asettavat koko tydeliikejerjestelmiille.

Tyomarkkinahallinto edellyttiiii myos tulevaisuudessa erilaisten nikemysten
yhteensovittelua, kun otetaan huomioon, ettii tydmarkkinaosapuolten sisiillii-
kin esiintyy erilaisia tavoitteita.

Tydmarkkinoiden keskusjii{estrijen ja tydeliikelaitosten edustajista koottu
neuvotteluryhmti on marraskuussa 1996 sopinut TEl-alojen alle kuukauden
kestiineiksi todettujen tyosuhteiden vakuuttamisesta lakis[dteisesti 1.1.1998
alkaen. Sopimuksen mukaan lyhyitii tyrisuhteita koskeva eliik&een vakuutta-
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minen, kaffiuminen ja eltikeoikeuden miiiiriiytyminen ovat soveltuvin osin yh-
denmukaiset LEL:n siiiinndsten kanssa.

Ttimtin sopimuksen jatkovalmistelu tapahtui tyriryhmessii, jolle annettiin teh-
tiiv[ksi selvittiii sopimuksen toimeenpanon vaatimat yksityiskohdat ja valmis-
tella tarpeelliset lainsfldddntdmuutokset toukokuun loppuun 1997 mennessI.
Jatkovalmistelussa piiiidyttiin tyoryhmtissii siihen, ettd tiimdn sii?inn<ist6n toi-
meenpano ja hallinto toteutetaan Esiintyvien taiteilijoiden eliikekassassa, ku-
ten edellti jo on mainittu.

Tyoryhmiin ehdotus osoittaa, ettii kiisitykset LEL:n (a ThEL:n) sdinn6sten
sopivuudesta nykyisten LEL-alojen tydsuhteiden lisiiksi my<is TEl-alojen ly-
hyiden tydsuhteiden vakuuttamiseen ovat tyomarkkinoilla yhteneviiiset. Se
osoittaa my<is luottamusta LElTyrieldkekassan valmiuteen ja piitevyyteen uu-
den tehtiiviin hoitamisessa.

LEL Tyoeliikekassan sijoitusomaisuus oli 15 miljardia markkaa vuoden 1996
lopussa.

Ty<ieliikelaitosten sijoitustoiminta on muuttunut viime vuosina merkifftivdsti.
Perinteisillii lainoilla ei juuri ole ollut kysyntiiii. Tiimiin vuoksi ovat valtion
obligaatiot tarjonneet ltihes ainoan sijoitusvaihtoehdon myos LEL Tyoeliike-
kassassa. Obligaatioihin sijoittamisen huonona puolena on, etteivdt tyrieliike-
varat ole viilittdmiisti yritysten kehitystti ja kansantalouden kasvua tukemassa.
Kari Puron puheenjohdolla toiminut yksityisalojen tydeliikkeitii kiisitellyt neu-
votteluryhmii on tarkastellut tyoeldkkeiden rahastointia, rahastoille hyvitet-
tiiviiii korkoa, sijoitustoiminnan tuottovaatimuksia ja tuottojen keyttde koko-
naisuutena.

Neuvotteluryhmii arvioi tekemiensii ehdotusten merkitseviin ty<ieliikelaitosten
riskinkantokyvyn paranemista ja sijoitustoiminnan muuttumista kaikilta osin
nykyistii markkinaehtoisemmaksi. Muutosten arvioidaan mm. lis?ilintyvien
osakesijoitusten woksi parantavan tyrieliikeyhti<iiden sijoitustuottoja pitktillii
aikaviilillii.

Neuvotteluryhm[n esitysten toteuttamiseksi tarpeelliset lainmuutokset on val-
misteltu sosiaali- ja terveysministeridssii. Lainmuutokset vaikuttavat myris
LEL Tyoeliikekassan toimintaan sij oitusmahdollisuuksia lisiiiiviisti.

LEL Tydeltikekassa on linjannut sijoitustoimintansa uudelleen kuten muukin
ffoeHkejerjestelmi. Se hakee sijoituksilla uusia hyviituottoisia kohteita. Ky-
seeseen tulevat mm. osake- ja kiinteistosijoitukset sekd ulkomaiset sijoitukset.
Thvoitteena on hajauttaa sijoihrkset ja saada niille mahdollisimman hyvti tuot-
to sijoitusten turvaavuutta unohtamatta.
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Myel:n ja Melan synty

aatalousyrittijien eliikelain siiiitiiminen on kiinteiissii yhteydessti
1 960-luvun, "eldkepolitiikan vuosikymmenen", sosiaalipoliittiseen

Perinteellinen poliittinen kahtiajako tuottaj iin j a kulut-
tajiin sekii monet maatalousviiestdn erityispiirteet johtivat erillisen lain ja
oman toimeenpanevan laitoksen syntymiseen. Eliikepoliittinen rintamalinja
kulki tuolloin tydeliikejiirjestelmiin laajenemisen ja kansaneliikejiirjestelmiin
kehittdmisen vtilillii. Maanviljelijriiden ammatilliset jiirjestdt ja heidiin tuke-
mansa poliittiset puolueet olivat perinteellisesti kansaneliikejiirjestelmiin ke-
hittiimisen kannalla. Ty<ieHkejiirjestelmiin piiriin liihdettiin suurin varauksin ja
tiukoin reunaehdoin.

Vielii 1950-luvun Suomessa maatalous kuului tiirkeimpiin elinkeinoihin. Vaik-
ka I 960-luvulla maamme elinkeinorakenne muuttuikin j opa kansainviilisesti
vertaillen enntitysvauhtia, oli maatalous yhii 70-lukua ltihetlrttiiessS kansanta-
loudellisesti merkittdvii j a viiestoo suudeltaan vahvassa asemassa. Vilj elij oitii
edustava MTK oli vielii vuonna 1968 maamme jiisenmiidriiltiiiin suurin talous-
poliittinen jiirjesto; suurempi kuin SAK.

Ty<ieliikejiirjestelmiin edustajille maatalousyrittiijien liittiiminen palkansaajien
kanssa yhdenmukaisen turvan piiriin oli kansallista kattawutta ja siten uskot-
tavuutta koskettava kysymys. Niinpii jiirjestelmiin hallinto- ja rahoitusratkai-
suja tehtiiessii viljelij6iden edustajilla oli valttikorttinsa. Ratkaisevissa vai-
heissa viljelijiipuolen neuvottelijoina toimivat silloinen MTK:n toiminnanjoh-
taja Heikki Haavisto ja johtokunnan jtisen Martti Rahnasto. Edellinen toimi
sittemmin pitkiiiin Melan hallituksen puheenjohtajana ja jiilkimmiiinen sen en-
simmiiisenii toimitusj ohtaj ana.

Laki tuli voimaan monivaiheisen valmistelu- ja siititiimistyon tuloksena 1.1.
1970. Maatalousyrittiijien eldkelaitos, Mela, perustettiin jo kesiillii 1969 val-
mistelemaan uuden lain toimeenpanoa. Piiiitiintiivalta Melassa jaettiin puoliksi
vakuutettujen ja julkisen vallan edustajien kesken. Malli onkin osoittautunut
toimivaksi ja jopa palkansaajien jii{estelmissii on piiiidytty samansuuntaisiin
hallintoratkaisuihin nyt yli 25 vuotta myohemmin, kun palkansaajien ja ty<in-
antajien edustus hallintoelimiss[ on saamassa lakisditeisen pohjan.

Maatalouden ja maatalousvdeston kehitys 1970 - 2000

Myel-jiirjestelmiin piiriin tuli vuonna 1970 noin 400 000 vakuutettua. Vaikka
ennen lain voimaantuloa 65 vuotta tiiyttiineet jiitettiin jn{estelmtin ulkopuolel-
le, mukaantulleiden viljelijdiden keski-ikii oli jo tuolloin tuntuvasti korkeampi
kuin muun tyossii kiiyvtin viiest<in. Tilojen keskipinta-ala oli pieni. Niinpii elii-
kelSisten miiiir[ kasvoi pienisti ellkkeistii huolimatta nopeasti ja vakuutet-
tujen lukumiiiirii vtiheni vastaavasti. Vuonna 1987 eliikeliiisten lukumiiiirii ylitti
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vakuutettujen m[6riin. Vuonna 2000 vakuutettuja arvioidaan olevan en6fi n.
100 000.

Maatalouden osuus kansantuotteesta on Melan toimiaikana merkittivisti su-
pistunut. Maatalouspolitiikassa on ollut monenlaisia kiiiinteitti. Tuorein ja ken-
ties mittavin mullistus maatalouden elinehdoissa ja maatalouspolitiikan pe-
listitinnoissti oli seurausta Suomen liittymisestii Euroopan unionin jiiseneksi
wonna 1995. Vuosituhannen loppuvuodet ovat ylimenokautta. Vasta sopeutu-
miskauden jllkeen niihdiiiin millaisessa ympiirist6ssii 2000-luvun Mela toimii.

Myel:n muutokset 1970 - 2000

Yrittiijien elikelait ovat olleet alusta ldtien sidoksissa palkansaajien el[kela-
keihin. Eritysesti ty<itulojen miiiir[ytyminen ja rahoitus tosin sistilsiviit omia-
kin erityispiirteitiiiin. Kehityksen piitilinjana on kuitenkin ollut tydeliikejarjes-
telmiin yleisen kehitt?imisen viilitdn heijastuminen myos Myel:n samoin kuin
Yel : inkin siiiid<iksiin.

Melan toiminnan karuralta olennaisimmat muutokset ovatkin tapahtuneet
muilla sektoreilla kuin alkuperiiisissii yrittiijneftikkeissii. Mutta erilliskehittii-
mistd on toki tapahtunut tyoeliikepuolellakin. 80-luvun alkupuolella toteutet-
tiin periaatteellisesti merkittiivl uudistus, kun maatilojen emiinnistii tuli tyo-
tuloja miiiiriteltdess[ isiintien kanssa tasavertaisia maatalousyrittiijia. Myel:n
voimassaoloajan mittavin muutostapahtuma oli 1990-luvun alussa toimeen-
pantu tyotulo-operaaatio, joka merkitsi kaikkien noin 175 000 vakuutetun
tyritulojen uudelleen miitirittelyti. Samaan yhteyteen liityi merkittiv[ toimeen-
panotekniikkaan ja asiakaspalveluun liitt,.ve uudistus, kun Melan kenttiiver-
kosto sai omat tietokoneensa, joilla oli realiaikainen yhteys pdiikonttoriin Es-
pooseen.

Tyotulouudistus toteutettiin vain joitakin vuosia ennen kuin kysymys Suomen
EU-jiisenyydestti nousi vakavaan keskusteluun. Niinpii operaatiossa siiilytet-
tiin vanha ajattelutapa sekii kaavamainen pinta-alan ja tydtulojen vdlinen yhte-
ys, joskin paljon entistii joustavampana. Muuttuneessa tilanteessa tiimtikin aja-
ttelu on nopeasti vanhenemassa.

Melan toimenkuva eldd

Mela perustettiin toimeenpanemaan maatalousyrittiijien eliikelakia. Jo 1970-
luvun ensimmdisind vuosina kuitenkin todettiin, etlE uusi elilkelaitos tarjosi
ty6vilineen muunkinlaisen maatalousvdestdn erityisturvan toteuttamiseen.
Melasta ovat saaneet alkusysiiyksensi niin rakennepoliittiset eliikejiirjestel-
mdt: luopumis- ja sukupolvenvaihdoselikkeet, kuin viljelijtiiden lakisiiteinen
tapaturmaturvakin. I 980Juwn alkuvuosina voimaantullut Mata-jfi estelmii
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vakiinnuttikin Melan aseman maatalouden sosiaalivakuutusta yleisesti hoita-
vana laitoksena. Samalla se merkitsi, ettii entisti olennaisesti useammat vilje-
lijiit joutuivat yhteyksiin eldkelaitoksensa kanssa. Thpaturmahan on aivan toi-
sella tavalla arkipiiiviiinen tapahtuma kuin ellkkeelle siirtyminen, joka yleensii
tapahtuu vain kerran ihmisiiiss[.

Melan toimenkuva on edelleen 80-90-lukujen taitteen j[lkeen tiiydentynyt
mm. lyhyen ajan sairauspiiiviirahoilla, ryhmiihenkivakuutuksella sekii lomitus-
palveluilla. My6s EU:n varhaiseltikejiirjestelmdn kansallinen sovellus, luo-
pumistuki, on tullut Melan hallinnoitavaksi kuten muitakin maatalouden ra-
kennepolitiikkaan liitbrvie uusia lakej a.

Melan ja mela-turvan haasteet

Melan alkuperdisenii tehtiiviinii oli vastata maatalousviieston tyoel[kkeistii.
Nykyinen tehteveluettelo sislltdd jo l0 eri lakia, mutta kohderyhmd on muut-
tumaton : maatalousvtiestd.

Melan laajentunut tehtevankuva on merkinnyt kasvavaa vastuuta maaseudun
asukkaiden toimeentulosta. Elinvoimainen maaseutu perustuu yhii ratkaise-
vasti maa- ja metsiitalouden, siis kotimaisen alkutuotannon, olemassaololle.
Muiden toimeentulonliihteiden asema on kuitenkin maaseudulla ja maatiloilla
korostumassa jajo nyt ha{oitetaan monimuotoista tulonhankintaa. Uudet tulo-
hankinnan muodot ja EU:n maatalouspolitiikkaan sidottu tulonmuodostus
merkitseviit uutta ajattelua myris perinteellisen maatalouden tydtulomiiiirit-
telyssii. Uudet perusratkaisut tulevat varmasti ajankohtaisiksi viimeist66n sen
jiilkeen kun siirtymiikausi EU:n jtiseneksi piiiittyy vuonna 1999.

Eltikejiirjestelmiii kehitettiiessd ovat katseet viime wosina suuntautuneet en-
tistli tietoisemmin tulevaisuuteen. Taustalla on ollut pelko elikekustannusten
ja niiden kansantaloudelle aiheuttaman rasituksen jatkuvasta noususta erityi-
sesti ns. suurten ikiiluokkien saavuttaessa eliikeiiin woden 2000 jiilkeen. Maa-
taloudessa eliikeik[isten ja tydikiiisten lukumeiireinen suhde on ollut poik-
keuksellisen epiisuotuisa. Vaikein muutosvaihe on kuitenkin jo ohitettu ja
2000-luvun alkuvuosikymmeninii tilanne alkanee helpottua samaan aikaan
kun se muissa jiirjestelmissd kiirjistyy.

Huoli kustannusten kasvusta on muodostanut yleisen taustan eliikejtirjestel-
mien pyrkimyksille nostaa todellista keskimiiiiriiistii eliikkeellesiirtymisikiiii
nykyisestii. Maataloudessa se on tosin monista varhaiseliikevaihtoehdoista
huolimatta pysynyt n. 59 vuoden tasolla eli wotta korkeampana kuin kansalli-
nen keskiarvo. El?ikeidn nostamiseksi on pyritty tehostamalla kuntoutusta mm.
vr,lonna 1 996 voimaantulleen kuntoutustuen kautta.
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Melan toimialalla tulevaisuuteen ja kustannusten hillintiiiin on pyntty kuntou-
tuksen ohella muillakin alueilla. Tapaturmavakuutuksessa ty<iturvallisuuden
edistiiminen on tirkelssl osassa. Ltiheisessii yhteydessii tyoturvallisuustyohon
on maatalouden tydpaikkaterveydenhuolto. Tiimiin yhteistydn kehittiiminen
kuuluu aj ankohtaisiin haasteisiin.

Maatilojen toiminnan monipuolistuessa ntiyttiiisi niin asiakakaspalvelullisista
kuin kustannussyistiikin tarkoituksenmukaiselta vakuuttaa eri toimintoja sa-
moilla perusteilla ja yhdessii laitoksessa. Parhaillaan on pohtimisen kohteena,
miten MELA voisi palvella uusien maaseutuammattien kokonaisuutta ny-
kyistn laajemmin.

Neftee viiistiimiittrimiiltii, effli asutus maaseudulla yleensii ja maata-
loudenha{oittajien lukumiitirii erityisesti harvenee ldhivuosina tuntuvasti.
Tiimii kehitys merkitsee, ettii tiettyii viihimmiiiskysyntiiii edellyttiiviit palvelut
vaativat toimiakseen tehokkaasti entistd suurempia aluekokonaisuuksia. Me-
lan osa-aikainen kenttiiverkko on osoittautunut taloudelliseksi toimintamal-
liksi. Yhteistyri muiden maaseudun asukkaille kohdennettujen palveluverk-
koj en viilillti nouseekin varmasti ldhivuosina vakavaan keskusteluun.
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\ Zrittiijien eltikejiirjestelmii syntyi Eldketurvakomitea mietinto I:n poh-
Y jalta. Valtioneuvosto oli asettanut komitean helmikuussa 1966 selvit-
I tiimiiiin tyt - ja virkamieseliikkeiden ulkopuolelle jiiiineiden kansalais-

ten eliiketurvan tarvetta ja tekemiiiin ehdotuksen siit6, miten niiille henkiloille
voitaisiin, ottaen huomioon jo olemassa olevien eliikejiirjestelmien tarjoamat
mahdollisuudet, jiirjestiiii eliiketurva. Komitean piti tyrisstiiin kiinniftee erityis-
ti huomiota eri pienyriuiijialojen sekii vapaitten ammattien harjoittajien edus-
tajien esittiimiin ntikdkohtiin. Komitean puheenjohtajana oli silloinen sosiaali-
ministeri, kansanedustaja Juho Tenhiele ja jiiseninii vakuutuslaitosten edusta-
jana toimitusjohtaja Teivo Pentiklinen, Kansaneliikelaitoksen edustajana joh-
taja Jaakko Pajula, maatalouden edustajana varatuomari Bruno Mattila ja
pienyrittiijien edustajana lainopin kandidaatti Raimo Lahtinen.

Yrittiij ille pakollinen el?iketurva TEL-j erj estelmiin yhteyteen

Yrittiijien lukumtiiirtiksi maatalousynttiijiit mukaanluettuna arvioitiin vajaat
400.000, joista muita kuin maatalouden piiriin luettavia fittiijie oI vajaat
100.000 henkeii. Yrittiijiin eldketurva oli liihes ainapelkiin kansanelekkeen va-
rassa. Poikkeuksiakin oli, esimerkiksi Hekiirit, joilla oli usein myds ty6- tai
virkasuhteensa perusteella oikeus joko valtion tai kunnan eliikejiirjestelmtin
mukaiseen el[keturvaan. Yrifteje, jolla oli palkattua tydvoimaa oli voinut si-
sillyttiiii my<is itsensii vapaaehtoisesti ty6ntekijtiin eliikelain (TEL) piiriin ns.
tytiantajavakuutuksen kautta. Ntiitii vakuutuksia oli kuitenkin voimassa verrat-
tain viihiin - noin 600 kappaletta. Syynii lienee ollut yksildllisesti miiiiriiytyviin
vakuutusmaksun nouseminen keski-iiistii yldsptin niin korkeaksi, ettei se hou-
kutellut fittiijee parantamaan eldketurvaansa. My<is muiden kuin TEL:n mu-
kaisten vapaaehtoisten eldkevakuutusten lukumiiiire of jtiiinyt verrattain harvi-
naiseksi. Kansaneliikkeen ohella neyfti siltii, ettii hyviituloiset yrittiijet otvat
voineet merkitti itselleen henkivakuutuksia, joskin tarkkoja tietda yrittiijien
ottamista henkivakuutuksista ei ollut saatavilla.

Eliiketurvakomitea katsoi yrityksen tuotolla vain harvoin olevan merkitystii
ynttiijiin eliikkeen turvaajana. Useimmassa tapauksessa ainoan merkitt[viin
ptitioman yrittiijelle muodosti hiinen oma tydkyl$rrnsi ja ammattitaitonsa. Elii-
keturvan mitoittamistarpeen osalta voitiin katsoa yrittiijien oleen hyvin saman-
tapaisessa asemassa palkansaaj ien kanssa. Eliikkeen tulisi riittiiii aikaisempien
kulutusmahdollisuuksien turvaamiseen. Tiihiin perusturvan antava kansaneli-
ke oli useimmiten riittiimiitdn.

Yrittiijien eliiketurvan piitiperiaatteet ja hallinto katsottiin tarkoituksenmukai-
seksi yhdisttiii tyontekijiiin eltikelain stiiinndksiin. Tiimii merkitsi mm. yhteen-
sovitussiitinnristen ja niin sanotun viimeisen laitoksen periaatteen ulottamista
koskemaan myds yrittfljiieHkkeitii.

235



Pohtiessaan fittejAn vakuutusvelvollisuuden vapaaehtoisuutta tai pakolli-
suutta komitea asettuu pakollisuuden kannalle. Pakollisuutta puoltavia seikko-
ja olivat mm. vapaaehtoisen vakuutusmaksun ikiiriippuwus, joka johtaa kes-
ki-itistii yltisptiin huomattavan korkeisiin vakuutusmaksuihin. Valautus jtiti
tiistii syysti usein ottamatta. Perhe- ja tytikyvytt6myyseliikevakuutusta varten
olisi vapaaehtoisessa vakuutuksessa oltava ehdottomasti terveyskontrolli. Li-
sdksi katsottiin, etti nuoremmilta fittiijiltl vakuunrksen vapaaehtoinen otta-
minen jeisi keytiinntissii hoitamatta.Yapaaehtoisuuden puolesta puhuivat ne
tosiasiat, efie yrittiijien olosuhteiden ja omien toivomusten asettamat vaati-
mukset elflketurvalle vaihtelivat suuresti.

Yrittiijien eliikelaki annettiin 14 ptiiviinii heiniilaruta 1969 ja se tuli voimaan
vuoden 1970 alusta. Uusi jiirjestelmii lqrtkettiin osaksi TEl-jiirjestelmiiii
mii^ilrittelemiillii etuudet periaatteiltaan pitkiilti samoiksi kuin TEL:ssii. Vti-
himmiiseliiketaso oli 22 prosenttia yrittiijtin tydtulosta. Tydtulokiisite korvasi
palkansaajan ansiotulon ja sen tuli vastata palkkaa, joka kohtuudella olisi mak-
settava, jos tilalle olisi palkattu vastaavan ammattitaidon omaava henkil<i.
Vuotuiselle tydtulolle asetettiin yl[- ja alarajat. Jfiestelmiin hoito annettiin
tytintekijtiin eliikelain mukaista toimintaa harjoittaville eliikeyhtioille ja tiitii
tarkoitusta varten perustettaville tai TEl-toimintaa harjoittaville el?ikekas-
soille.

Valtion osarahoitus tiedossa alusta alkaen

Jo alun alkaen oli selviiii, etti my6s yrittiijien eliikelain mukaisen eliiketurvan
kustantamiseen tulee kayftiie valtion varoja samoin kuin maatalousyrittiijien-
kin osalta. Tiimti johtui siitii, ettii yrittiijien eliikelain mukainen valuutusmaksu
mtiiiriittiin TEl-maksun suuruiseksi huolimatta yrittiijiivakuutettujen TEL-
tydntekijoitii vanhemmasta ikiirakenteesta. Jiirjestelmiiii suunniteltaessa tiedot
yrittiijien ikiirakenteesta olivat niin puutteellisia, ettei eliikemaksu- ja eliike-
menoarvioita voitu ulottaa kuin muutamalle ensimmdiselle vuodelle. Jelkike-
teen asiaa tarkastellen voi todeta, ettii jfiestelmii selviytyi ilman valtion rahoi-
tusta yhdeksiin ensimmiiistii vuotta. Valtio tuli mukaan rahoitukseen ensim-
miiisen kerran vuodelta 1979.

El dketaso sta tSrytymtittomyyttii

Arvioitaessa yrittiijien eliikejiirjestelmiin toimivuutta voidaan jiirjestelmiin
rakenteen katsoa toimineen moitteettomasti. Jdrj estelmiin toimeenpanosta
ovat rutiinilla huolehtineet tydeliikeyhtidt ja eliikekassat. Etuustaso on mitoi-
tettu tydntekijtiiden eliike-etuuksia vastaavasti ja vakuutusmaksuna on peritty
keskimiiiiriiistii TEl-maksua vastaava vakuutusmaksu. Ttitii maksua on alenta-
nut aikaisemmin matalatydtuloisille yrittiijille ja mydhemmin aloittaville yrit-
tiijille mytinnet5rt maksualennukset.
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Kuvio 1. Yriltdjien eldkelain maksutulo, eliikerneno ja valtion osuudet 1970 -
1995

Jiirjestelmtin pakollisuutta, jota kaild<i fittiijet eivit ole pitiineet hyviini, on
helpottanut se tosiasia, ette yritfiijii on jossain meerin voinut vaikuttaa vakuu-
tuksen penrsteena olevan tytitulon suuruuteen. Pyrkiessiiiin vahvistuttamaan
tyotuloaan todellista tilannetta matalammaksi lienee yritfiije[e olut mielessi
vakuutusmaksun suuruus. Tulevan eliikkeenpienuus ei yrittiijiie siini vaihees-
sa viel6 huolestuta. ETK:n tekemdn tutkimuksen mukaan kuitenkin periltr2l3
eliilkeelle siirtyneistii yrittiijistii oli sitii mieltii, etti el?ike ei vastannut heidiin
odotuksiaan. Yrittiijiin ylisuuriin odottrksiin eliil*een suuruudesta on tutki-
muksen mukaan vaikuttanut myds se, etl6 fittiijet ovat olleet huonosti selvillii
eldke-etunsa suruuudesta. Etuudet on samaistettu TEl-elflktceisiin, vaikka jiir-
jestelmii tuli voimaan liihes kymmenen vuotta myohemmin. Teltii osin jfies-
telm?in tavoite - kulutustason siiilyttiiminen - ei neyt6 toteutuneen.
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Kuvio 2. Keskimddrdinen YEl-tydtulo ja pientydnantajien TEL-palkka.
Marlrat vuoden 1996 indeksissti, alle 50 tydnteHjtici

Tydntekijiiin eliikelain mukaiseen el[ketasoon verrattuna yrittdjien elflkkeiden
tasoon on vaikuttanut alentavasti edelli todettu tyOtulojen alhaisuus ja jfies-
telmiin my<ihiiisempi voimaantulo.

Keskimflilrflinen YEL- ja TEl,-elfike el6kkeen mydntAneen eltikelaitoksen mu-
kaan eri vuosien lopussa

Vanhuuseltike
mklkk

TyOk)^/Ytt6mYYse ltike
mk/kk

199s 1985 1980 1995 1985 1980

TEL 3022 2477 2443

YEL 2836 2906 3074

3 810 3 106 2878

3 46s 270s 2 688

Eldkemdflr6t on muutettu vastaamaan woden 1995 indeksitasoa. Ty0ky-
vyttdmyyselflkkeen taso on noussut molempien lakien mukaisissa ellkkeiss8
vanhuuselflketasoa korkeammaksi. Eroa selittii6 ty6k)^,rytt0myyseliikkeiden
korkeampi prosenttitaso johtuen elIkkeensaajien alhaisemmasta ieste. Ty0ky-
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vytttimyyseliikettii saavien keski-ik[ on lisdksi 90Juvulla alentunut. Yritteje-
eliikkeiden vanhuuseliikkeiden keskitaso ei ole juuri muuttunut ja se oli jopa
korkeampi aikaisempina vuosina. Selitys tiille ldytyyjiirjestelmiin alkuvaiheen
ty<itulotasosta, joka oli mydhempiin vuosiin verrattuna selviisti korkeampi.

Vapaaehtoisia lisiieliiketurvajtirjeste$je yrittejiflii on verrattain harvoin. Eld-
keturvakeskuksen vuonna 1993 tekemtin tutkimuksen mukaan rekister6ityii
lisiieliiketurvaaoli3Yo:lla vakuutetuista yrittiijist6. Rekisterdimiitt<imien eliike-
j iirj estelyjen j a yksildllisten elikevakuutustenkin osuus oli jiiiinyt verrattain
vdhdiseksi - alle kymmenen prosenttiin. Lisiieliiketurvaa olivat muita useim-
min hankkineet ne, jotka saivat keskimiiiiriiistii parempaa el?ikettii tai aktiiveis-
ta ne, joiden tydtulo oli keskimdiriS korkeampi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuskertomuksessaan 9196 ehdotta-
nut, effii sosiaali- ja terveysministeridn tulisi perusteellisesti selvittiii mahdol-
lisuudet alentaa yrittiijien eltikelaista valtiolle aiheutuvien menojen miiiiriiii.
Keinoina menojen alentamiseksi esitetii?in yrittiijien eldkemaksun tarkista-
mista vastaamaan keskimtitiriiistii tyoeliikemaksua, mikii kiiytiinn6ssti merkit-
sisi aloittavan ynttiijiin vakuutusmaksualennuksen poistamista. Edelleen tar-
kastusvirasto esitt'5ii, ettii eliiketurvaa ei kertyisi siltii ajalta,jolta yrittejii ei ole
maksanut vakuutusmaksua. Pitemmiillti aikaviilillii tulisi tarkastusviraston
mukaa selvittiifi voidaanko kokonaan luopua yrittiijien eliikevakuutusmaksun
sitomisesta ty<intekijnin eliikelaissa tarkoitettuun vakuutusmaksuprosenttiin ja
pyrkie siihen, ettii yrittfljiit rahoittaisivat itse omat eliikkeensd ja ainakin piiti-
sitintdisesti ilman valtion tukea.

Asiaa pohtinut tyoryhme esittiiii kesiikuussa 1997 jefiiimlssdin muistiossa,
etEi eliikevakuutusmaksujen laiminlydnnin pitiiisi pienentiii eliikettii ja ett[
yrittljiieHke karttuisi vain maksettujen vakuutusmaksujen perusteella. Aloit-
tavan ynttejAn maksualennuksen osalta tyoryhmii ehdottaa harkittavaksi 43
vuoden ik[rajan nostamista 50 vuoteen tai jopa koko maksualennuksen poista-
mista. Yrittiijiieltikkeitd koskevaa informaatiota tulisi tyriryhmiin mielesfii ny-
kyisestiiiin huomattavasti lisiitii ja tehostaa. Muutokset pyrittitin saamaan voi-
maan vuoden 1998 alusta lukien.
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Kuvio 3. Yritttijien eldkelain muknan valautettujen henkiltiiden ja TEL-piirin
ilaijalraumat. Yuonna 1995 YEL:n ia TEL:n piiriin kuuluneet.

Avoimet maksut ongelmana

Avoimien makzujen ongelman ratkaisemiseksi valtiontalouden tarkastusviras-
to esittiii, ettd osa avoimista maksuista johtuvasta riskistii jiiisi eliikelaitoksen
kannettavaksi. Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi riskin siirtiimistd ynttiiji-
en maksuun koko yrittiijiikollektiivin kannettavaksi. Harkittavana jfiestelmiln
piirissii on my6s vaihtoehto, jossa maksun maksamisen laiminly6nyt yrittiije
menettiiisi ainakin osittain maksua vastaavan eliiketurvan. Avoimet maksut
ovat eri vuosien lopussa olleet seuraavat

Vuosi Mmk Vuosi

1990
1991
1992

407
541
707

r993
t994
1995

Mmk

8s3
945
929

Avoimien maksujen muutos on ollut vuosina 1990-1994 hyvin voimakasta.
Ajanjaksoa edelsi YEl-vakuutettujen lukumtiiiriin voimakas kasvu 1980-lu-
vun loppupuolella. Valtion osuus yrittiijien elikevakuutusjfiestelm[ssii joh-
tuu pohjimmiltaan siit6, etti yrittiijien ikiijakautuma on tydntekijein eltikejiir-
jestelmiin piirissii olevien vakuutettujen ikfljakautumaa epiedullisempi eli
vanhempien ikiiluokkien osuus on suhteellisesti suurempi. Niiin jo ltihtokoh-
taisesti perittiivi vakuutusmaksu mitoittuu koko kollektiivia ajatellen liian
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matalaksi. Toisaalta vakuutusmaksuprosentin huomattava korottaminen to-
denniikoisesti johtaa siihen, ett6 vakuutusmaksun perusteena oleva tyotulo py-
ritiiiin aktiivina olevan yrittiij?in toimesta painamaan alaspdin, joffa yritttijii kat-
soo selviytyviinsd vakuutusmaksun maksamisesta, ajattelematta tissii yhtey-
dessti alennetun tyotulon vaikutusta kertyviin eliikkeen suuruuteen. Puhtaasti
jakojiirjestelmtin mukaisesti toimivassa yrittiijien eliikejii{estelmiissti edellii
kuvatun kaltainen toimintatapa aiheuttaa ulkopuolista rahoitustarvetta, koska
tyritulon alennuksilla ei ole viilit6ntii pienentiiviiti vaikutusta maksettavaan
ellkemenoon. Jdrjestelmti on myds huomattavan herkkii aktiivipiirissti tapah-
tuville lukumeiiriimuutoksille.
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Kuvio 4. Yrittrijien eldkelain muleaisesti valarutettujen lukumdtirci (kanta
31.12-) ja tydtulot

Mikeli valtion osuus olisi hoidettu vakuutusmaksua korottamalla, olisi fittii-
jien eldkevakuutusmaksu ollut 0 - 5 prosenttiyksikkoii perittyii maksua kor-
keampi. Maksutason heilahtelu olisi ollut voimakasta ja sitii olisi oman yntte-
jApiirin muutosten listiksi listinnyt tyontekijiiin eltikelain mukaisessa maksussa
tapahtuneet heilahtelut. Poikkeuslakien mukaiset maksualennukset tyrinteki-
jiiin eltikelain mukaiseen vakuutusmaksuun eiviit sen sijaan ole vaikuttaneet
yrift ej iltii perittiiviitin maksuun.

Laaj empi yhteisvastuu eri v?iestoryhmien eliikemenoihin

Suomalainen ansioelikejiirjestelmii on toteutunut eri aikaisesti eri viiestriryh-
mien osalta. Seurauksena on sikermii eltikelakeja, joiden perusteella eri ryhmi-
en eltiketurva on jii{estetty. Rahoitustapa vaihtelee puhtaasta jakojtirjestel-
mdstii osittain rahastoivaan jii{estelmiiiin. Vakuutettujen ryhmien henkildpiiri
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vaihtelee my6s huomattavasti. Suurimman ryhmiin eli tyontekijiiin eliikelain
piiriin kuuluvien lukumiiiirti on yli miljoona vakuutettua ja pienemmiit ryhmiit
vain muutamia kymmeniii tuhansia vakuutettuja. Yritttijien el[kelain piiriin
kuuluvien lukumiiiire on vaihdellut 100.000:sta 170.000 vakuutettuun. Vakuu-
tusmaksun ko-hoaminen jonkun ryhmiin osalta muita ryhmiti olennaisesti kor-
keammaksi eliike-etuuksien ollessa pitkiilti samantasoisia on ongelmallista.
Jfiestelmtin asettama vakuuttamisvelvollisuus pyrittiiin viiistiimiiiin siirtymiil-
lii, jos se on suinkin mahdollista, toiseen alempimaksuiseenjirjestelm66n, jon-
ka eliike-etuudet eiviit olennaisesti poikkea omasta j ii{ estelmiistii. Ty<inteki-
jiiin eliiketurvan piirissd eri jiirjestelmien keskiniiistii kulujen tasoittamista on
jo tehty TEL:n ja LEL:n kesken. LEL:n piirin vanhemmasta ikiirakenteesta
johtuvaa vakuutusmaksun korotustarvetta on osittain tasoitethr TEL:n puolel-
le, jotta TEL:n ja LEL:n vakuutusmaksut eiviit poikkeaisi liikaa toisistaan.

Tiimiin p?iiv6n n[kemusten mukaan tulevaisuudessa tullaan entisestiiiin koros-
tamaan yksilon omaa vastuuta eldketurvastaan. Pitkiille vietynii se hrlee kas-
vattamaan eliike-eroja ja lisiiii haluttomuutta huolehtia yleisestd pakollisesta
eliiketurvasta. Suomalaista ansioeliikejii{estelmiiii edelleen kehitettiiessd voisi
olla paikallaan miettiii, toisiko laajempi yhteisvastuu eri eldkelakien mukais-
ten etuuksien vtilille lislti vakautta tulevan eldkemenorasituksen hallintaan.
Yhteisvastuu tulisi luonnollisesti ulottaa koskemaan pelkiistiiiin osaa tietyn
kohtuulliseksi katsotun standardieltiketurvan tason kustannuksista ja kohden-
tuisi kunkin jiirjestelmtin jakojii{estelmin mukaisesti rahoitettavaan elilke-
menoon. Olettakaamme esimerkin omaisesti, ettii tasaukseen osallistuvien
eliikejti{estelmien eniten rahastoivan jfiestelmiin eliikemenosta puolet kus-
tannettaisiin jakojiirjestelmtin mukaisesti. Ajateltu tasoitus ulotettaisiin koske-
maan kunkin jiirjestelmiin osalta enintdiin puolta eliikemenon mdiiriistii. Toi-
sesta puolesta samoin kuin standarditason ylittiiviistii eldketurvasta vastattai-
siin sitten joko ryhmii- tai yksilokohtaisesti vakuutusmaksulla, joka ei siirtiiisi
vakuutusmaksurasitetta tuleville polville.

Liihteet:

Eliketurvakomitean mietintd I, Helsinki 1 967

Raili Hyrkkiinen, Yrittiijien eliiketurva ja sukupolvenvaihdokset.
Eliiketurvakeskus,

T[tkimuksia 1995: 1, Helsinki

Tytieliikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja 1 980, 1 986, I 995 osa II.
Eliiketurvakeskus, Helsinki

Valtiontalouden tarkastusvirasto, tarkastuskertomus 9/96.
Valtiolle yrittiij ien eliikelaista aiheutuvat menot. Helsinki
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1 . KvTEl-jiirjestelmiin keyttoonotto

T.7 unnallinen eltikejiirjestelmii koskee piiiiosaa kuntien ja kuntayhtymien
1L palveluksessa olevia viranhaltijoita ja tydntekijttite. Ennen yhteniiisen
I LeHkejiirjestelmiin knytt66nottoa miiireyryi kuntien palveluksessa ole-
vien henkildiden eliketurva kuntakohtaisten eliikesiiiintden mukaan. Kun-
takohtainen eliikejfiestelm[ ei kuitenkaan ollut kattava. Sen lisiiksi, ettii kai-
killa kunnilla ei ollut lainkaan omaa eltikejii{estelmiiii, voimassa olevat elflke-
siiiinntit jiittivit osan kunnan tydntekijdisti kokonaan eliiketurvan ulkopuolel-
le. Ty6ntekijtiin eliikelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien ty<inte-
kijein eliikelaki (LEL) tulivat voimaan heiniikuun alusta 1962. Koska ne ulot-
tivat pakollisen eliiketurvan kaikldin tyosuhteessa oleviin henkil<jihin, ne vel-
voittivat myos kuntia uudistamaan viranhaltijainsa ja tydntekijt idensii elike-
turvaa.

Kun my<is valtion eliikejfiestelyt erosivat yksityisaloilla voimaantulleesta
tydeltiketurvasta, valtioneuvosto asetti lokakuussa 196l eldkesdiintdkomitean,
jonka tehtiiviinii oli selvittiiii, miten valtion ja julkisoikeudellisten yhteisdjen
palveluksessa olevien eliiketurvaa tulisi kehittiiii ottaen huomioon jo siiiidet5rt
eldkelait. Tiime komitea otti nimekseen eliikesiiIntdkomitea.

Ldhes samanaikaisesti asettivat kunnalliset keskusjiidestdt eldketoimikunnan
valmistelemaan kunnallisalan eldkeuudistusta. Eltiketoimikunnan asettamisel-
la keskusjiirjestot halusivat varmistaa kunnallisten eliikej?irjestelyjen siiilymi-
sen edelleen kunnallishallinnon piirissii, koska niiin kunnallishallinnon nike-
mykset tulevat mahdollisimman hyvin otetuksi huomioon. Eliketoimikunnan
yksimielisenti ja yhteisenti tavoitteena oli luoda yhteniiinen kunnallinen elflke-
jiirjestely sekii kunnallisen itsehallinnon ja itsemiiiiriiiimisoikeuden seilyftiimi-
nen eliikejiirjestelmiid toteutettaessa. Kunnallisen eliikejiirjestelmiin tuli jous-
tavasti sopeutua tydntekijtiin pakolliseen ellketurvaan ja rakentua samoille
perusteille kuin valtion eliikelaki ja tytintekijiiin eliikelaki. Toimikunta korosti
kunnallisen eliikejiirjestelmtin julkisoikeudellisen rakenteen tarpeellisuutta ja
kunnallista itsemiiiir?iiimisoikeutta eliike-etuuksia ja eliikejiidestelmtin hallin-
toa miiflriteltiiessii. Tioimikunnalla oli neljti erilaista vaihtoehtoa kunnallisen
eliikej iirjestelmiin uudistamiseksi :

- yksityiseen tydeliiketurvaan liittyminen,
- viihimmiiisturva yksityisen eliiketurvan mukaisesti ja lisiieliike omien

eliikesiiiintrij en mukaisesti,
- sekii viihimmiiis- ettii lisiiturva omissa eliikesiiiinndissi,- sekd viihimmiiis- ett[ lisiieliiketurva toteutetaan oman yhteniisen

j iirj estelmtin puitteissa.

Eliiketoimikunta valitsi viimeksi mainitun vaihtoehdon. Valintaa perusteltiin
kunnallisen itsehallinnonja itsemtiiiriiiimisoikeuden siiilymiselle. Tiihiin liitty-
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en kunnallinen eliikelaki haluttiin s?iiitiiii puitelakina ja eliiketurvan yksityis-
kohdista katsottiin voitavan miiiiriitii erikseen el?ikesiiiinndssii.

Suoritettu valinta vastasi jo TEL:a stitidettiiessii omaksuttua niin sanotun ha-
jautetun ty<ieliikejiirjestelmiin periaatetta. Tiimiin mukaisesti tytieliikejfies-
telmiimmeluotiin alakohtaisesti hajautetuksi. Niiin katsottiin eltikejfiestel-
mien parhaiten palvelevan sen piirissti olevien vakuutettujen ja vakuuttajien
erityistarpeita.

2. Kunnallinen eliikelaitos

Eliiketurvan toimeenpanosta huolehtimaan perustettiin kunnallinen eliikelai-
tos, nykyisin nimeltiiiin Kuntien eliikevakuutus. Eltikelaitos on julkisoikeudel-
linen yhteisorganisaatio, jonka ylintii piiiitiintiivaltaa kiiyttiiii valtuuskunta. Val-
tuuskunnassa ovat edustettuina eri kunnat ja kuntayhtymdt sekd maan eri osat
tasapuolisesti seki kunnalliset piiiisopijajiirjestot. Valtuuskunnan nimittiiii si-
slasianministerid neljtiksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan toimi-
kausi on kunnallisvaalikausi. Tnytiintodnpanovaltaa kaytfiiii hallitus, jonka
valtuuskunta nimittiiii toimikaudekseen.

Eliikelaitos on sisiiasiainministeridn valvonnan alainen, ja sen ohjesiiiintd alis-
tetaan sisiiasianministeridn vahvistettavaksi. Eltike-etuuksien suuruudesta
piiiittiimisessii niihtiin tiirkeiinii stiilyttiiii kunnallinen itsemdir?iiimisoikeus.
tasA syystii eliiketurvan aineelliseen sisiilttitin liiffyvet miiiiriiykset katsottiin
voitavanantaa eliikelaitoksen valtuuskunnan piiiitettiiviiksi ja samasta syysti
eliikesiiiint6ti ei mydskiiiin alisteta sisdasiainministeri<in vahvistettavaksi. Kun-
nallisten viranhaltijain ja tydntekijein eliikelaista (KWEL) tehtiin puitelaki,
jossa olevan valtuutuksen perusteella eliikelaitoksen valtuuskunnalla on oike-
us elIkesiinnossii antaa miiiirlykset eliketurvasta.

3. Kunnallinen eliiketurva

Toukokuun alusta 1964 voimaantulleen KVTEL:n mukaan kunnan ja kuntain-
liiton (nykyisin kuntayhtymii) palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja tydnte-
kijdiden eliketurva mtiiiriiytyy KVTEL:n mukaisesti. Lain soveltamispiirin
ulkopuolelle jetettiin ne viranhaltijat ja tytintekijiit, joiden eliiketurvasta on
siiiidetty erikseen. Neite olivat lain stiiitiimisajankohtana muun muassa kau-
pungin- ja kunnanliiikiirit, terveydenhoitajat ja ketilot sekii kansakoulujen o-
pettajat. Nykyisin suurimman ryhmiin kuntien palveluksessa olevista
KVTEL:n mukaisen eliketurvan ulkopuolelle jiiiivistii henkiltiistii muodosta-
vat peruskoulujen ja lukioiden opettajat.

Eltikejfi estelmiin yhteniiisyyden varmistamiseksi lakiin otettiin stiiinnds, jon-
ka mukaan eliikelaitoksenjiisenyhteisot eiv[t saa muulla tavoinjfiestiii viran-
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haltijoilleen ja tydntekijdilleen virka- tai tydsuhteeseen perustuvaa eliiketur-
vaa. Kunnat ja kuntayhtymiit ovat eliikelaitoksen jdsenyhteisojii suoraan lain
nojalla. Kunnallisilla yhdistyksillii ja osakeyhti<iillii on oikeus niin halutessaan
Uitrye eHkelaitoksen jdsenyhteisoksi. Perustuipa eldkelaitoksen j[senyhtei-
s<inii oleminen niin sanottuun pakkojiisenyyteen tai vapaaehtoisuuteen, laissa
oleva kielto muun eliketurvan jiirjestiimisest[ koskee samalla tavalla kaikkia
jtisenyhteisojii.

KVTEL:n mukaan eliiketurva muodostuu peruseldkkeestd j a lisfleliikkeestii.
Peruseliketurva on kaikille KVTEL:n piiriin kuuluville pakollinen. Sen tulee
tasoltaan vastata viihinttiiin tyontekijiiin el[kelaissa stiiidettyjen perusteiden
mukaista eltiketurvaa. KVTEL:n mukaisen peruseliik&een taso on siis laissa
sidottu vtihintiiiin yksityisen puolen el[kejiirjestelyjen viihimmtiistasoon.

Lisiiel?iketurvaa ei haluttu pakolliseksi. Vaikka useimpien kuntien omien el6-
kesiitintojen mukainen eliiketurva oli tasoltaan parempi kuin ty<intekijiiin elti-
kelain mukainen vtihimmiiistaso, pakollisen lisiieliiketurvan toteuttamisen
peliittiintulevan liian kalliiksi pienille maalaiskunnille j a sen vapaaehtoisuutta
perusteltiin sillii, ettii 23 maalaiskunnasta puuttui viranhaltijain eliikestiiint6 ja
76 maalaiskunnasta tydntekij iiin ellkes?iiinto. Pakollisen lisiieliiketurvan kus-
tannuksilla ei haluttu my6sk?i6n vaarantaa KVTEL:n toteutumista kaikissa
kunnissa.

Jii{estely vastasi periaatteeltaan TEL:n mukaista jiirjestelyii, jonka mukaan
TEL:ssa stiiidetty peruseliketurva on kaikille pakollinen lisiieliiketurvan olles-
sa vapaaehtoinen.

Vapaaehtoisuudesta huolimatta lis?ielflketurvasta tuli kunnallisessa eliikejiir-
jestelmdssd yleinen jii{estely. Vuosien kuluessa liihes kaikki jiisenyhteis6t oli-
vat liittyneet parhaimpaan lisiieliikevaihtoehtoon. Niiin ollen yleinen elikeikii
Itihes koko jiirjestelmiissd oli 63 vuotta ja tiettyjii virka- ja ammattinimikkeitii
koski tiiti alhaisemmat ammatilliset eliikeiiit. Eliike karttui 2,2prosenttia wo-
dessa ja kaikkien eliikkeiden yhteismiiiirlin katto oli 66 prosenttia korkeimmas-
ta kunnallisen palvelussuhteen perusteena olevasta palkasta. Jos jdsenyhteis6
piiiitti liitrye fisiieliiketurvaan, pddtds koski kaikkia jtisenyhteisdn palvelukses-
sa olevia KVTEL:n piiriin kuuluvia viranhaltijoita ja ty<intekijditii. Listielti-
keturvaa ei voinut ottaa vain osalle palvelussuhteessa olevia.

Kunnallinen eliiketurva ktisitti aluksi vain vanhuus- ja tyo$rvyttdmyyseliik-
keen. My6hemmin eliikelajeihin on listitty ensin perhe-eliike ja tyottomyyselii-
ke sekii heiniikuun alusta 1989 joustavat eliikemuodot; yksilcillinen varhais-
eliike, varhennettu vanhuuseltike ja osa-aikaeliike. Joustavien el[kemuotojen
voimaantullessa luowttiin aikaisemmasta ammatillisesta eliikeikiijtirjestel-
m6std siten, ettii voimaantuloajankohdan jiilkeen palvelukseen tulevat viran-
haltijat ja tyontekijet eiviit voi eniiti ptiiistii ammatillisen elilkeiiin piiriin. Tiitii
jtirjestelmiiii korvaamaan lisiittiin yksilollisen varhaiseldkkeen saamisedel-
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lytyksiin tarkentava siiiinnris, jota ei ole yksityisen puolen eliikelaeissa. Siinii
otetaan huomioon ne vaatimukset, jotka aiheutuvat julkisen hallinnon erityis-
luonteesta ja jotka liiftyvet yleiseen tai henkil<ikohtaiseen turvallisuuteen taik-
ka tytin vastuullisuuteen julkisen edun kannalta.

4. Kunnallisen eliketurvan kokonaisuudistus

Kun kaikki kunnat ja kuntayhtymiit olivat ottaneet viranhaltijoilleen ja ty6nte-
kijriilleen lisiieliikkeen mukaisen elilketurvan, yleinen elflketaso oli kuntasek-
torilla huomattavasti korkeampi kuin yksityisellii sektorilla. Yleinen eliikeikii
oli kaksi vuotta alhaisempi ja vaikka ammatillisen eldkeiiin piiriin ei voinut
ptiiistii endi heindkuun 1989 jilkeen alkavissa palvelussutrteissa, niiden piiriin
kuului vuoden 1993 alussa edelleen noin 180 000 henkiloii. Ammatillisen elii-
keikiijfiestelmtin perusteella vanhuuseliikkeelle saattoi ptiiistii jo 53 vuoden
elikeiiissi. Tosin tahiin eliikeikiiryhmiiiin kuului vain yksi ammattinimike.
Suurimmat ryhmiit muodostuivat 58 ja 60 vuoden eliikeikiiryhmisti (mm. sai-
raanhoitajat ja muu hoitohenkil<ikunta). Eliik&een karttuma oli parempi siten,
ettii tiyden 66 prosentin eliikkeen saattoi ansaita jo 30 vuoden palvelulla ja
esimerkiksi 53 ja 55 vuoden eltikeikiiryhmissii jo 25 vuoden palvelulla. Kun
lisiieliiketurvan mukaisessa eliikkeessil otetaan huomioon my<is palvelussuh-
teet, jotka ovat olleet voimassa ennen KVTEL:n voimaantuloa, kunnallisessa
eliikejiirjestelmiissii on mydnnetty tiiysiin palvelusvuosiin perustuvia vanhuus-
eliikkeitii koko jiirjestelmtin voimassaoloajan.

My6s peruseliikkeen taso oli kunnallisessa eliikejiirjestelmiissti tytintekijiiin elii
kelain mukaista viihimmiiistasoa korkeampi. Eliike karttui 2 prosenttia vuo-
dessa ja tiiyden peruseliikkeen (60 %) saattoi siis my6s ansaita 30 woden pal-
velulla. Eliike oli peruseliiketurvan mukainen, jos kunnallinen palvelus piieftyi
enneneliiketapahtumaa tai lisiieliik*een saamisen edellytyksenii oleva v?ihim-
miiispalvelusvaatimus ei tiiyttynyt.

Vuoden l99l lopulla kunnallisen alan piinsoprjajarjest6t ja Kuntien eliikeva-
kuutus piiiittiviit knynnistiiii yhdessl kunnallista eltikejfiestelm?ii koskevan
selvitystyon. Ptiiittiksen pohjana oli poytiikirja, jossa todettiin, etti kuntasek-
torin yksityistd sektoria noin kolmanneksen paremmat el5ke-etuudet ja niistii
seuraavat korkeammat eliikekustannukset aiheuttavat ikiirakenteen vanhetessa
ensi vuosituhannen ensimmiisinii vuosikymmeninii kansantalouden kantoky-
vylle ylivoimaisen rasituksen. Korkeimmillaan kuntasektorin eliikekustannrk-
set nousisivat liihes 50 prosenttiin palkkasummasta. Eldketurvan rahoittami-
seksi eliikejiirjestelmii on viilttiimetdntii sopeuttaa kuntasektorin taloudellisiin
matrdollisuuksiin. Samoin ty6markkinoiden liikkuvuus julkisen ja yksityisen
sektorin kesken kasvaa. Tiima edellyttiiii pitkilti yhdenmukaisuutta palvelus-
suhteisiin liittyvissti kysymyksissii.

Selvitystydtii varten perustettiin toimikunta, joka sai tytinsii ptitit<ikseen vuo-
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den 1992lopulla. Toimikunta jiitti liihes yksimielisen esityksen kunnallisen
eltikejii{estelmiin uudistamiseksi. Yksimielisesti sovittiin, ettii woden 1993
alusta lukien kuntatydnantajan palvelukseen tulevien viranhaltijoiden ja ty6n-
tekijdiden (uudet ty6ntekijtit) eliike karttuu saman tasoisesti ty6ntekijiiin
eliikelain mukaisen viihimmiiiseliikkeen kanssa (I,5 yo vuodessa), eliikeikii on
65 vuotta ja eliikkeiden yhteismiiiiriin katto 60 prosenttia korkeimmasta elflke-
palkasta. Ellkkeen karttuma nousee kahteen prosenttiin 55 vuoden iirntayfin-
mistii seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Edelleen yksimielisen ptiiitoksen mukaan myos jatkuvassa palvelussuhteessa
1993 olevien eltikekarttuma muuttui vastaamaan tydntekijiiin eltikelain mu-
kaista karttumaa kuitenkin vasta vuoden 1995 alusta lukien. Jotta uudistus ei
vaikuttaisi el[keturvaan taannehtivasti, aikaisemmat eliikekarttumat suojattiin
siten, effi palvelussuhteet piiiitettiin vuoden 1994 loppuun ja niille laskettiin
eliikepalkka ja el[ke entisellii karttumalla. Karttuma on2,2 prosenttia vuodes-
sa, jos henkilo jatkaa kunnallista palveluaan eliiketapahtumaansa saakka. Jos
palvelussuhde ptitittyi tiitd aikaisemmin, karttuma putoaa entisen peruseliik-
keen tasolle eli kahteen prosenttiin vuodessa. Palvelussuhdetta pidetiiiin yh-
denjaksoisena, vaikka henkilci vaihtaa tyripaikkaa kuntasektorin sisiillii.

Eliikeiktiii nostettiin siten, etld uusilla tydntekijciillii ja vuoden 1959 jiilkeen
syntyneillii eliikeikii on 65 vuotta. Muilla eliikeikti nousee asteittain niin, ettii
sitii mtiirettdessd otetaan huomioon kunnallinen palvelus ennen muutoksen
voimaantuloa 63 vuoden i6ssd ja muutoksen jiilkeen 65 vuoden idssd.

Elflkkeiden yhteismiiiirtn katto laskettiin 60 prosenttiin uusissa palvelussuh-
teissa sekii henkildille, jotka ovat syntyneet vuoden 1959 jiilkeen. Muilla jat-
kuvassa kunnallisessa palvelussuhteessa eliikeikiiiinsd asti olevilla se laske-
taan samaan tapaan painotettuna keskiarvona kuin eliikeikiikin luwista 66 ja
60.

Muutoksilta suojattiin kokonaan ennen wotta 1940 syntyneet viranhaltijat ja
tyontekijiit. Heille karttuu edelleen lisiieliikehrrvan mukaista eltikettii ja heillii
siiilyi entinen alhaisempi eltikeikii ja korkeampi yhteensovitusraja. He voivat
edelleen tulla lisiieliikehrvan mukaisen eldkkeen piiriin, vaikka palvelussuhde
alkaa vuonna 1993 tai sen jiilkeen.

Uudistuksen toteutuksessa ainoa pti6tds, jota ei tehty yksimielisesti, oli am-
matilliseen eliikeiktiiin oikeutettujen eldkei?in muuttaminen. Toimikunnan piiti-
ttiksen mukaan, johon palkansaajajti{est<it esittiviit eriiivdn mielipiteensii,
myds alempien eldkeikien piiriin kuuluvien eliikeikii muuttui vuoden 1995
alusta 65 vuodeksi. Aikaisempi palvelus alemmassa el6kei6ssii otetaan huomi-
oon korkeintaan vuoden 1994loppuun eliikeikiiii miidr[ttiessii ja tiimiin jiil-
keinen palvelusaika painotetaan 65 vuodella. Tiilttikin muutokselta ovat ko-
konaan suojatut ennen vuotta 1940 syntyneet viranhaltijat ja ty6ntekijet.
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Vanhuusel6kei6n asteittaiseen nousuun tiihtiiiiviin uudistuksen uloffaminen sa
moilla periaatteilla myds alennettuihin eliikeikiin oli sekd taloudellisesti ettil
periaatteellisesti tirkei. Kuten edellti on mainittu, olivat kunnalliset eliike-
etuudet tasoltaan noin kolmanneksen paremmatja vastaavasti kalliimmat kuin
TEL:n peruseliiketurva. Tiistii erosta alennettujen elikeikien kustannusvai-
kutus oli noin kolmanneksen verran. Uudistuksen tasapuolisen toteuttamisen
kanssa olisi ollut my<is ristiriidassa tilanne, ettii alennetuissa eliikeikiiryhmissti
olevat olisi suojattu siltii eliikeikien asteittaiselta nousulta, joka kohdistettiin
yleisessii 6 3 vuoden eliikeikiiryhmissii oleviin.

Kun joustavat eltikeikfljtirjestelyt tulivat voimaan heindkuussa 1989, ammatil-
lisesta eliikeiknjiirjestelmiistii luovuttiin ja tiimiin jiilkeen kunnalliseen palve-
lukseen tulevat piiiisiviit en6[ vain yleisen eliikeitin piiriin. Muutoksen voi-
maantullessa kunnallisessa palvelussuhteessa oleville annettiin oikeus valita
joko vanha ammatillinen elikeiki tai uudet joustavat eliikemuodot. Jos henki-
l<i valitsee ammatillisen eltikeiiin, hiinellii ei ole oikeutta yksildlliseen varhais-
eliikkeeseen, varhennettuun vanhuuselikkeeseen eikii osa-aikaeldkkeeseen.
Valinta-aika stiiidettiin piiiittymiiiin kes[kuun lopussa I 999.

Vuoden 1995 alusta toteutetulla muutoksella muutettiin mytis tiitii niin sanot-
tua valintapyknliiii. Muiden kuin ennen vuotta 1940 syntyneiden osalta edelly-
tetliin sen lisiiksi, ettii henkiki oli jatkuvassa kunnallisessa palvelussuhteessa
1.7.1989, mytis, ettii hiinellti on jatkuva kunnallinen palvelussuhde 1.1.1995.
Jos henkil<i valitsee ammatillisen elikeiiin, se koskee vain aikaa eruten vuotta
1995. Valinta-aikaa lyhennettiin siten, effd se piiiittyi jo vuoden 1996 lopussa.
Valinta-ajan lyhennys koskee myos ennen vuotta 1940 syntyneitii.

Eduskuntaklsittelyssii ammatillisen eliikeiin muutoksen suojausta laajennet-
tiin niin, ettii eliikeiiin muutos ei koske niitii 53 tai 55 vuoden eliikeikiiryhmtiiin
kuuluneita henkilditii, jotka ovat syntyneet ennen wotta 1942. Koska edus-
kunnan perustuslakivaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoivat oi-
keusturvasyistii olevan asianmukaista, etlA henkil<in, joka muutoksen voi-
maantullessa on noin 50-vuotias, ammatillinen eliikeik?i ei nouse enempiiii
kuin kaksi vuotta aikaisemmasta eltikei6stii, eliikesiiiinndn muutosten voi-
maantulomtiiirtiyksiin tehtiin ennen vuotta 1947 syntyneitii koskeva suojaus.
Jos ennen vuotta 1947 syntynyt henkild valitsee ammatillisen eliikeiiin, hiinen
eliikeiktinsii ei uudistuksen johdosta nouse kuin korkeintaan kaksi vuotta siitii
eltikeiiisti, jonka piirissii htin oli vuoden 1994 lopussa.

Niiiden uudistusten seurauksena ennen vuotta 1940 syntyneitii lukuunottamat-
ta myos kunnallisissa palvelussuhteissa olevien elf,ke karttuu tytintekij[in
eliikelain perustason mukaisesti. Eliikeikii nousee vdhitellen kohti 65 vuotta ja
yhteensovitusraja laskee 60 prosenttiin. Suojausten johdosta siirtymiiaika on
kuitenkin suhteellisen pitkii. Koska my6s aikaisemmat karttumat suojattiin,
voi kunnallisella sektorilla vielii pitkiiiin ansaita tiiyden elikkeen alle 40 vuo-
den palvelulla. Koskakarttuma muuttuu 2 prosentiksi jo 55-vuotiaana, ansait-

250



see tulevaisuudessa tiiyden eliikkeen noin 37,5 vuoden palvelulla edellyttden,
ettii koko eliikeajaksi lueffava aika on aktiivista palvelusaikaa.

Kunnallisessa eliikej?irjestelmlssii on toteutettu vuoden 1996 alusta samat muu
tokset kuin tydntekijain eliikelaissa ja valtion eliikelaissa. Eliikepalkan m66-
rdytymiskausi pitenee vtihitellen niin, etti vuonna 2005 voidaan eltikepall'rt<a
mtitirtitii jo l0 vuoden ansiosta. Tydkyvyttttmyystapahtumasta eliikeikiiln las-
ketun eliikkeeseen oikeuttavan palvelusajan eli niin sanotun tulevan ajan
eliikekarttumaa leikattiin 50 ja 60 vuoden iiistii eteenpiiin samalla tavalla kuin
muissakin eliikejii{estelmissd. Samoin toteutettiin indeksiii koskeva muutos.
Kun kansaneltiklceen pohjaosasta tehtiin eltikeviihenteinen, kuntasektorilla se
merkitsi sit6, ettii kansaneliikkeen pohjaosan miiiirii siirtyi suurelta osalta kun-
nallisen eltikejfiestelmiin maksettavaksi. Koska kunnallisessa eliikejti{estel-
miissd on alusta alkaen maksettu tiiysiin palvelusvuosiin perustuvia eliikkeitii,
kansaneliikkeen pohjaosan yhteensovitus on useimmiten vaikuttanut kunnalli-
sen eliikkeen m[iiriiiin sitd pienentdvlsti. Vuoden 1996 alusta alkaneissa el6k-
keissii ei kansaneliikkeen potrjaosaa enii[ yhteensoviteta kunnallisen el6kkeen
kanssa.

Edellii kuvatusta kunnallisen eltikejiirjestelmiin etuuksien kehityksestii ilme-
nee kuinka eliikejii{estelmiiii luotaessa pyrittiin siiilyttiimiiln vanhojen virka-
mieseldkejirjestelmien paremmat etuudet ja ulotiamaan ne koskemaan kaikkia
virka- tai tyrisuhteessa olevia. Kun eliikejtirjestelmien rahoitus perustui jako-
jtirjestelmiille ja kuntasektorin henkiloston mdIrii kasvoi huomattavan nopeas-
ti eliikeliiisten mddrfin kasvaessa puolestaan melko hillitysti, eliikemaksutkin
pysyiviit alhaisina. 1970-luvun lopulla ryhdyttiin kuitenkin tekemldn 2000-
luvun alkuvuosikymmenille ulottuvia laskelmia eldketurvan kustannuksista.
Te[6in alkoi valjeta ongelma kunnallisen eliiketurvan pitklnviilin rahoitukses-
ta. Tilannetta ryhdyttiin korjaamaan aloittamalla kunnallisessa eliikejdrjestel-
miisstikin rahastointi. Seuraavassa vaiheessa aloitettiin edellti kuvattu vaikea
ja monimutkainenkin uudistustyd el?ike-etuuksien muuttamiseksi asteittain
yleisen eliiketurvan tasolle.

Historiallisesti kehitys on sikiili mielenkiintoinen, ettti ansioeliikejiirjestelmtin
alkuvuosikymmeninii yksityinen eliiketurva liihestyi monien eliiketurvaa pa-
rantavien uudistusten johdosta julkista eliiketurvaa, kunnes viime vaiheessa
julkiset eliikejiirjestelmiit joutuivat eliiketurvansa tasoa alentamalla liihesty-
mdiin yksityistii elfiketurvaa.

On kuitenkin huomattava, ettd, ne suojaukset, joita julkisen eliiketurvan uudis-
tamisen yhteydessii tehtiin, vaikuttavat siten, ettl vasta 2030-luvulla julkinen
ja yksityinen eliiketurva yhdenmukaistuu. Niiin ollen meillii on viel6 pitkille
tulevaisuuteen etuuksiltaan erityispiirteiset julkiset eliikejiirjestelmiit. Tiime
asia on myris otettava huomioon valmisteltaessa ja teht[essii mydhemminkin
muutoksia ansioeliikejdrjestelmiiiin, sill[ muutosten vaikutukset niin eliike-
etuuksiin kuin kustannuksiinkin ovat edellii mainituista eliiketurvan eroista
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johtuen hyvinkin erilaiset. Uudistukset edellyttiiviitkin huolellista ja hyvtissii
yhteistydssii koordinoitua valmistelua koko ansioeliikejiirjestelmiin sistillii.

5. Kunnallisen eldketurvan rahoituksen historiaa

Kunnallisten eliikkeiden rahoituksen kulmakivenii on KVTEl-jtirjestelmiin
perustamisesta liihtien ollut jakojfiestelmii. Kunkin woden eliike- ja hallinto-
menot katetaan siten saman vuoden tuloista. Perusteluna jakojfiestelmiin
ktiyttrionottamiselle oli alunperin todenniikdisesti se, ettii julkiset elfikkeet oli
perinteisesti rahoitettu jakojfiestelmtiperusteisesti. Lisiiksi monilla kunnilla
oli ennen KVTEL:n siiiitiimistii omia eliikejfiestelmifl, joista jo sellaisinaan
aiheutui varsin mittavat eliikemenot. KWEl-eldkkeiden etukiiteisen rahas-
toinnin muodossa tapahtuvaa lisiirasitetta ei niissii kunnissa olisi katsottu hy-
viillii. Jiirjestelm?iii perustettaessa ei luonnollisesti mydskiiiin voitu ennakoida
edessi olevaa yhteiskuntamme voimakasta muutosta hyvinvointiyhteiskun-
naksi, jonka palvelut tarjoaa piiiiasiallisesti kuntasektori. Tirolloin tehdyissii
laskelmissa oletettiin eliikemaksujen nousevan tasaisesti aina vuoteen 2000
asti, jolloin jiirjestelmiin piti saavuttaa rahoituksellinen tasapainotila.

KVTEL:n perusteluissa rahoitusmallin valinta kuitataan yksinkertaisesti tote-
amalla, ettti TEL- ja LEl-jtirjestelmissii sovellettava rahastointi ei ole tarpeen
kunnallisessa eliikej tirj estelmlssd.

Kun eliikerahastointia nykyknsityksen mukaan pidetiiiin koko kansantalouden
kannalta elintiirketinii, on luonnollista kysyii, miksi osittaisen rahastoinnin
malli aikanaan sivuutettiin varsin viihin perusteluin. Rahastoivasta jiirjestel-
miisti luopumisen syiden laajempi selvittely ja puiminen lienee kuitenkin he-
delmtittintii, kun ottaa huomioon, kuinka paljon erilaiset asiaan vaikuttavat te-
kijtit ovat kuluneiden vuosikymmenien saatossa muuttuneet. Vail&a eilispiii-
viin ratkaisut saattavat tiiniiiin vaikuttaa huonoilta, niitii pitiiii tarkastella aina
siind kontekstissa, jossa ne ovat syntyneet.

Valittu rahoitusperiaate niiyttikin kuntien kannalta pitkiitin varsin toimivalta:
palkkasummaan suhteutetut eliikemaksut siiilyiviit kauan hyvinkin alhaisina.
Tiillii ei luonnollisesti ollut mitiiiin tekemistii itse maksuperusteen kanssa, vaan
se johtui Hhinne kuntien tyovoiman nopeasta kasvusta. Kunnallisen henkilos-
trin miiiirin kasvu ja suurten ik?iluokkien tyt ikiiiin tulo tapahtuivat paljolti sa-
manaikaisesti. Tiimii on mydhemmin osoittautunut eldkkeiden rahoittamisen
kannalta hyvin haasteelliseksi seikaksi. Palkattava ty6voima oli erityisesti hoi-
toalan kasvusta johtuen piiiiosin naisia, joiden eliikkeellii oloaika on miehii
pitempi, Suomessa muihin liinsimaihin verrattuna jopa hyvinkin selviisti. Tlo-
voiman ikii- ja sukupuolirakenteen kannalta kunnallinen eliikejiirjestelmii
edustaa siten kaikkein vaikeimmin rahoitettav aa lajia.
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Jiilkiviisaasti voi tietysti kysyti, olisivatko rahastoiva eliikejiirjestelmii ja sen
vaatimat korkeammat eliikemaksut hidastaneet kuntasektorin ja yleisemmin
julkisen talouden kasvua. Vastaavasti voi myos pohtia, eik<i tuolloinen korkea
inflaatio olisi heikentdnyt rahastoinnin tehoa, kuten k[vi yksityisen sektorin
eliikejiirjestelmissd. Joka tapauksessa j[rjestelmiin muuttamisesta osittain
rahastoivaksi kiiytiin varsinkin 70- ja 80-lukujen taitteessa jatkuvasti keskus-
teluja, joissa rahastoinnin tarpeellisuus kyllii tunnustettiin, mutta toteutta-
mistavasta vallitsi hyvinkin erilaisia niikemyksie. TAme on kuitenkin ymm?ir-
rettiivid, koska merkittiivdn kunnallisen rahastoinnin kiiynnistdminen vtiistti-
miittii saa aikaan paitsi poliittisia keskusteluja myos pohdintoja valtion ja kun-
tien keskindisestd suhteesta.

Lopullisesti kunnallisen eliikejii{estelmiin rahoitusperiaatteen muuttaminen
kiiynnistyi, kun sisiasiainministerio asetti 23.3.1984 toimikunnan laatimaan
asiaa koskevaa selvitysti. Toimikunnassa olivat edustettuina sisiiasiainminis-
terio, valtiovarainministerio, kunnalliset keskusjiirjestcit ja Kuntien eliike-
vakuutus (tuolloin vielii Kunnallinen elflkelaitos). Toimikunta teki yksimieli-
set ehdotukset osittaisen rahastoinnin kiiynnistdmisestii ja niiin muodostuvan
varallisuuden sijoittamisperiaatteista. Sen sijaan rahaston hallintomallista toi-
mikunta ei piiiissyt ratkaisuun. Myohemmin asia ratkaistiin perustamalla val-
tion ja kuntasektoria edustavien tahojen vdlinen neuvotteluelin, sijoitus-
neuvoffelukunta. Tiihiin tulivat mukaan myos kunnallisten tydntekijiijtirjesto-
jen edustajat, ensin asiantuntijajtiseniksi ja sittemmin varsinaisiksi jiiseniksi.

Alunperin tarjolla oli kaksi rahastointivaihtoehtoa: kunnallisessa eltikelaitok-
sessa tapahtuva keskitetty rahastointi ja kuntakohtainen rahastointi. Lukuisat
kiistaffomat syyt puolsivat ensin mainittua periaatetta. Rahastointitekniikan
valinnan kohdalla vaihtoehtoja ei juuri ollut tarjolla, koska jti{estelmii oli ra-
hastoinnin alkaessa toiminut ltihes neljiinnesvuosisadan. Jo karttuneiden vas-
tuiden jyvittiiminen taannehtivasti TEl-rahastointitekniikan mukaisiin pal-
kansaaj akohtaisiin o suuksiin ei olisi kiiyttinnd ssii ollut mahdollista, varsinkin
kun KvTEl-jii{estelmiiiin oli sen alkuvuosina siirtynyt suuri miiiirii vastuita
kuntien omista jo aikaisemmin voimassa olleista jiirjestelmistii. Rahastointi
piititettiinkin toteuttaa osana jakojii{estelmdperiaatetta: eldkelaitoksen jdsen-
yhteistit ovat vastuussa rahastoon siirreffiivistli maksuosuuksista samoin suh-
teellisin osuuksin kuin eltikkeiden maksamiseen kiiyettiivistii maksuosuuk-
sista.

KvTEl-jerjestelmiin rahasto on siis eriiiinlainen kollektiivivaraus, ja tiistii
syystii ei kunnallisen eltikej tirj estelmtin rahoitusperiaatteista puhuttaessa ole
syyt[ kiiyttiiii termiii "osittainen rahastointi", jotta sit[ ei sekoitettaisi TEL- ja
LEl-jtitjestelmien henkildtasoiseen osittaiseen rahastointiin. Kyseessd on
jakojiirjestelmdii tukeva puskurirahasto, jonka kartuttamisesta ja purkamisesta
ellikelaitoksen valtuuskunnalla on suvereeni piiiitrisvalta. Huomattakoon, effii
omaksuttu periaate johtaa siihen, ettti rahastoa ei koskaan edes bruttomdi-
riisesti voida kartuttaa ja purkaa samana vuonna, kuten tapahtuu yksityisen
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sektorin eliikejfiestelmissi henkiloiden siirtyessd ty<ieliimiiiin ja tyoeliimiistii
eliikkeelle.

Rahastointia suunnitellut toimikunta laati myos periaatteet rahaston kar-
tuttamisvauhdille. KVTEL-maksu oli selvitystydtii tehtiiessii merkiffiivtisti
TEl-maksua pienempi, joten toimikunta katsoi KVTEL-maksun luonnolli-
seksi yliirajaksi kulloisenkin TEl-maksun suuruuden. Tiedossa kuitenkin oli,
ettii kunnalliset elike-etuudet ovat arviolta kolmanneksen TEl-etuuksia kal-
liimmat ja siten on my6s olemassa tarve nostaa KVTEL-maksu vastaavasti
j os sain vaiheessa yli TEl-maksun. KVTEL-maksun yldr ajaa ko skevaa plitos-
tti on kuitenkin arvioitava jilleen suhteessa vallinneisiin olosuhteisiin. Se on
varsin ilmeisesti seurausta tietoisesta varovaisuudesta uuden, kuntien taloutta
rasittavan periaatteen ktiyttoonotossa. Nyttemmin KVTEL-maksu on noussut
useita prosenttiyksikoitii TEl-maksua korkeammaksi, mikii vastaa todelli-
suutta, kun otetaan huomioon, ettii KVTEL-etuudet ovat tehtyjen muutosten
j iilkeenkin keskimiitirin selviisti TEl-etuuksia parempia.

Kuten jo edellii mainitsin, ainoa seikka, josta toimikunta ei ptiiissyt yksimieli-
syyteen, oli rahastoon liittyvii hallintomalli. Tiihiin ja rahastoitujen varojen
sij oitusperiaatteisiin palaan j iilj emptin?i.

6. Kunnallisen eliiketurvan rahoituksen nykytila

KvTEl-jiirjestelmiin rahoitus pohjautuu nykyisin hyvin pitkiille aikaisemmin
linjatuille periaatteille. Rahoitusperusteena on jakojlrjestelmii, jonka toimi-
vuus tulevaisuudessa pyntiitin turvaamaan riitttiviin suurella puskurirahastolla.
Tiimiin perusteen toimivuutta on kuitenkin pyntty jatkuvasti kriittisesti tar-
kastelemaanennen kaikkea suhteessa tulevaisuuteen.

Rahastoj a muodostavassa eliikej tirj estelmdssii rahoitustasapainoon vaikuttavat
keskeisinii tekijdinii eltiketurvan sisiilto, eliikemaksut ja rahastoitujen varojen
sijoitustoiminta. Rahoitusperiaatteiden on oltava sellaisia, ettii ne kykeneviit
sovittamaan niimd kolme tekijtiii yhteen. Jos esimerkiksi sijoitustoiminnan
tuotot jiitiviit ennakoitua alhaisemmiksi, on tasapaino haettava joko eliikenr-
van tasoa heikentiimdllii tai eldkemaksuja nostamalla. Vastaavasti muutokset
eliiketurvan sisdll<iss6 implikoivat muutoksia joko eliikemaksuihin tai sijoitus-
toimintaan tahi molempiin.

Kunnallisessa eliikejiirjestelmtissii edellii kuvatun tasapainotarkastelun sovelta
minen kiiytiintri<in on ehkii jossain miiiirin helpompaa kuin yksityisen sektorin
eltikejii{estelmissS, koska KVTEL:n mukaan eliiketurvalla ja eliikemaksuilla
ei ole vuositasolla kiinte66 yhteyttii. Eldketurvan sisiiltririn tehtdvit muutokset
eiviit siten aiheuta vtilitt6miii muutoksia eliikemaksuissa, vaan yhteys syntyy
pitkiillti aikaviilillii. Rahoitustasapainoa on ntiin mahdollisuus tarkastella en-
nen kaikkea pitktillii tiihtiiimellii.
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Toinen eliikejl{estelmiii erottava tekijti on sijoitustoiminnan tuottovaatimus:
Kuntien eldkevakuutuksen sijoitustoimintaa ei ole katsottu jtirkeviiksi sitoa
TEl-jii{estelmtssii ktiytdssii olevaan wotuiseen tuottovaatimukseen, vaan
senkin osalta tarkasteluhorisontti pyritniin pitiimiiiin mahdollisimman pitkdnii.

Edellti luetelluista tekijoistti eltiketurvan sisiilto on luonnollisesti poikkeuksel-
lisessa asemassa. Kunnallinen eltiketurva on osa ansioeliikejiirjestelmlii, ja
eliikejiirjestelmien rahoituksen kannalta vallitseva lainslddiinto muodostaa
liihtcikohtaisesti sen perustan, jonka varaan erilaisia rahoitussuunnitelmia teh-
dtiiin.

Viime wosina toteutetut ja edell[ kuvaillut julkisen sektorin eliiketurvaan
kohdistuneet muutokset ovat olleet seurausta erittiiin raskaaksi koetusta tulevi-
en eliikkeiden rahoitusongelmasta. Vaikka ne ovat merkittiivlsti alentaneet ar-
vioita tulevasta eliikemaksujen tasosta, ei niillii ole poistettu itse ongelmaa.
Eliikkeiden rahoittamiseen liittyy edelleenkin suuria ongelmia erityise sti j ulki-
sella sektorilla, missd korkea etuustaso ja myohiiiin aloitetnr rahastointi ovat
kii{ isttineet tilannetta.

Toisenlaiseksi esimerkiksi rahoitustasapainon hakemisesta eliiketurvan sisiil-
t<id muuttamalla voidaan ottaa Kunnallisten luottamushenkiloiden eliikelain
(KLHEL) kumoaminen ja ansaittujen luottamushenkiloeliikkeiden maksami-
nen kertasuorituksina. Niiiden muutosten taustalla oli sekii siiiistdminen tule-
vissa eldkemenoissa ett[ pyrkimys hallinto- ja k[sittelykustannusten alentami-
seen. Luottamushenkiloeliikkeet olivat suuruudeltaan hyvin pieniii, yleensil
vain joitakin markkoja tai kymmeniii markkoja kuukaudessa, joten rekiste-
roinnin ja maksatuksen kustannukset suhteessa maksettavaan eldkkeeseen
muodostuivat hyvin suuriksi. Luottamushenkil<ieliikkeillti ei yleisemmin ollut
suurta merkitystii etuuden saajan toimeentulon kannalta. Lain kumoamisen
jiilkeen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi maksaa karttuneet etuudet kokonai-
suudessaan pois woden 1996 aikana, jolloin viiltetiitin eliikkeiden maksami-
seen liittyvien ohjelmien ja rutiinien kymmenien wosien ylliipito.

Jos eliiketurvan sisiiltotin ei katsota olevan tarvetta tai mahdollisuutta puuttua,
joudutaan eliikejlfestelmdn rahoitustilannetta tasapainottamaan eltikemaksu-
tasoa tai sijoitustoiminnan periaatteita muuttamalla. Luonnollisesti niiden te-
kijoiden viilillti on eliiketurvasta riippumatonkin niikdkulma: jos pitkiin aika-
viilin sijoitustuotot ovat hyviit, elikemaksujen taso voi vastaavasti jiitidii enna-
koitua alhaisemmaksi. Yleensd sijoitustoimintaperiaatteiden muuttaminen voi
toimia rahoitustasapainon sidtelyssd ainoastaan pitkiillii aikaviilillL sen sijaan
maksutason nostamisella tai laskemisella voidaan hakea myris lyhyen fiihtei-
men vaikutuksia.

Kunnallisen eliikejiifestelmiin tulevaa eliikemaksutasoa on viimeksi selvitetty
loppukesiilld L99 6, kun valtiovarainministerio ehdotti KVTEL-maksun tila-
piiistii leikkaamista keinoksi rahoittaa laaj amittainen kunnallisveron alentami-
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nen. Tuolloin tehdyt laskelmat osoittivat kaksi tdrketii seikkaa, Yhtiiiiltii ne
korostivat, ettii vuosien 1993 - 96 aikana tehdyillii eliiketun'an sistiltdtin
kohdistuneilla muutoksilla on voitu alentaa merkitttivlsti elikemaksuihin koh-
distuvaa nousupainetta. Kun vielti 1990-luvun alussa maksutaso niiytti vuo-
teen 2030 mennessd nousevan 45 prosenttiin palkkasummasta, on toteutunut
kehitys alentanut arviota yli kymmenellii prosenttiyksik6lH 33 --34 prosent-
tiin. Tiimiin on mahdollistanut kunnallisen eliikejtidestelmiin eri osapuolten
vdlinen yhteisty6, joka on sujunut kitkattomasti joitakin erilliskysymyksidlu-
kuunottamatta.

Toinen eliikemaksun tulevaa kehitystti koskevista laskelmista tehty johtopiiii-
t<is oli, etti kunnallisen eliikejfiestelmiin tulevaan maksutasoon kohdistuva
dramatiikka on kohdassa 4 kuvailtujen toimenpiteiden ja palkkasumman suo-
tuisan kehityksen seurauksena selviisti viihentynyt. Kohtuullisen talouskasvun
oloissa vuotuiset maksunkorotukset on mahdollista pitiH varsin alhaisina, kes-
kimiiiirin 0,3 prosenttiyksikdssii. Kun tiimii korotus vielii useimpina vuosina
jakautunee tyrinantajan ja tyrintekijdiden kesken, niiyttiiti kehitys myds kuntien
kannalta aikaisempaa valoisammalta. Edellytyksenii on kuitenkin, etfii maksu-
tasoa voidaan korottaa tasaisesti ja hiiiri<ittii. Kuntasektorin tai laajemmin
koko kansantalouden elrrytttimiseen tdht66vtit tilaptiisluonteiset maksutason
alentamiset eivit tiillciin voi tulla kyseeseen. Jos sellaisia toteutetaan rahasto-
jen ollessa parhaassa kartuttamisvaiheessaan, ne joudutaan tulevaisuudessa
maksamaan moninkertaisina takaisin korkeampien eldkemaksuj en muodossa.

Vaikka olen edell[ korostanut, ettd kunnallisten ellkkeiden rahoittamisen kan-
nalta tilanteessa on tapahtunut selviid kohentumista, ei tiimii niik<ikulma kui-
tenkaan saa sulkea pois paasikiviltiistii tosiasioiden tunnustamista: eliike-
maksut nousevat kaikista tehdyistti toimenpiteistii huolimatta tasolle, joka on
koko kansantalouden tuottavuuden ja globaalin kilpailulqrvyn kannalta edel-
leen hyvin korkea. Listiksi on sffi pitiiii mielessi, ettd laskelmat ovat vain
niin hyviii kuin niihin sisiiltyviit oletukset. Erityisesti talouskehitystti koskevi-
en oletusten keskimiirlisluonne johtaa siihen, etteivdt laskelmat kerro, millai-
nen on eliikejtirjestelmlin tila suurten vaihtelujen oloissa. 1990-luvrrn alun kal-
tainen talouslama saattaisi toistuessaan ajaa eliikejii{estelmiit ainakin lyhyellti
aikaviilill[ suureen ahdinkoon.

KvTEl-jerjestelmiin maksut perustuvat edellti selostetulla tavalla jakojtirjes-
telmtiperiaatteeseen. Kuntien eliikevakuutuksen jiisenyhteis6iltii peritiiiin elii-
kemaksuja juoksevien eliikemenojen rahoittamiseen ja rahaston kartuttami-
seen. Tdlloin voi aiheellisesti kysyii, liittyyko vakuutusperiaate maksuihin mil-
ldiin tavoin vai onko kyseessti vain eriis kunnallisverohrksen muoto. KeyHin-
ndssii vakuutusperiaatteella on mytis kunnallisessa eltikejiirjestelmdssd tiirkeii
rooli. Yksittiiisen kunnan tai muun jiisenyhteis<in maksua miiiiriittiiessi otetaan
nimittiiin huomioon sen henkil6kunnan eliikeikiirakenne, sen palveluksen pe-
rusteella syntynyt vuosittainen eltikemeno ja erikseen elikevastuu,.loka aiheu-
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tuu sen palkansaajien ennen vanhuuseliikeikiiii tapahtuvasta eliikkeelle siirty-
misestli.

Normaalia alemmat eliikeiiit otetaanjiisenyhteisdn maksussa huomioon nykyi-
sin vain erulen 1940 syntyneiden, aikaisemmat korkeammat kunnalliset eliike-
etuudet siiilytttineiden tydntekijdiden osalta. Jiisenyhteisdn tiillaisista henki-
ldistii maksamaa KVTEL-maksua korotetaan tietyllii eliikeiiistii riippuvalla
kertoimella, joten kiiytiinndssii ty6nantajan maksu nousee sitii korkeammaksi,
mitii enemmiin sillti on palveluksessaan niiitii suojattuja tydntekijdit[. Vuonna
1940 tai sen jdlkeen syntyneiden tyontekijdiden kohdalla maksu on vakioitu,
vaikka niiidenkin piirissii todellinen vanhuuseltikeikd vaihtelee edell?i kappa-
leessa 4. selostetulla tavalla. Toinen mahdollisuus olisi luonnollisesti porrastaa
maksu my<is tiillaisessa tapauksessa vanhuuseltikeitin ja eliikeprosentin mu-
kaan. Niiiden henkildiden kohdalla tulkinta on kuitenkin ollut se, effd 65 vuotta
alempi todellinen eliikeikti on ansaittu ennen vuotta 1995 ja tuolloin my<is
korkeammilla maksuilla ainakin osittain rahoitethr. Tiistii syystii el[kemaksun
porrastaminen todellisen vanhuuseliikeiiin mukaan ei ole entiii tarkoituksen-
mukaista.

Eliikeiktirakenteen ohella jiisenyhteis6ltii peritttivd maksu riippuu my<is siitii,
kuinka paljon todellista eliikemenoa senpalveluksen perusteella Kuntien eliike
vakuutus joutuu maksamaan. Teknisesti t[mil on toteutettu niin, etlE osa koko
naismaksusta (vuonna 1997 awiolta 2,9 prosenttia jiisenyhteisojen yhteenlas-
ketusta palkkasummasta, noin 1,4 miljardia markkaa) jyvitetltin jtisenyhtei-
soille wod en 1997 maksettuj en eldkemeno -o suuksien suhtee ssa.

El[kemenoperusteinen eliikemaksu on heriitttinyt jonkin verran kriittistiikin
keskustelua. Eriiiinii argumenttina on tuotu esille, ettd se muuttaa Kuntien
eliikevakuutuksen jiisenyhteisdjen keskiniistd kustannusten jakautumista eri-
tyisesti nuoria kuntia, kuntayhtymie ja kunnallisia osakeyhti<iitii suosivaan
suuntaan. Sen sijaan vanhojen kuntien ja kaupunkien suhteellinen maksurasi-
tus kasvaa, koska niiden palveluksen perusteella on luonnollisesti realisoi-
tunut suhteellisesti enemmdn todellista eldkemenoa. T[tii ei kuitenkaan voita-
ne pittiti erityisen epiioikeudenmukaisena, koska viimemainittu jiisenyhteiso-
ryhme on vastaavasti hyotynyt menneiden vuosikymmenien alhaisesta eliike-
maksujen tasosta. Lisiiksi on otettava huomioon, ettd maksun osittaisella sito-
misella eltikemenoon pyritiitin hillitsemiiiin palkkaperusteisen eliikemaksun
voimakasta kohoamista ja tiistii seuraavaa kunnallisen tydn hinnan muita yh-
teiskunnan lohkoj a nopeampaa kohoamista.

Toinen eltikemenoperusteista maksua vastaan esitetty argumentti on, etti se
suosii jiisenyhteis<in ikiirakenteen muuttamista nuorta ty6voimaa palkkaamal-
la ja n?iin heikenttiii ikiiiintyneen tydvoiman tyollistymistti. Kiistiimatte tiimiin
oikeellisuutta rohkenen kuitenkin esittiiii, ettl sek6 eliikejii{estelmtin ettii kan-
santalouden pitkiin ajan hyvinvoinnin kannalta on perusteltua suosia nimen-
omaan ty6voiman iktirakenteen vdhittiiistd nuorentamista. Huomattakoon, effi
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el[kemenoperusteinen maksu toimii myris ikeiintyvtin tytivoiman aktiivista
eldkkeelle siirtiimistii ehkdiseviin[ tekijiinii, koska maksurasitus kasvaa jisen-
yhteisdn elikemeno-osuuden kasvaessa.

Eliikemenon ja eldkemaksun kustannusvastaavuutta toteutetaan edell[ kuvail-
tujen tapojen ohella myds eriiisiin eliikemuotoihin kytketyilld omavasttrumak-
suilla. Tiillainen maksu on liitetty toistaiseksi tyttkyr/ttitmyys- ja tyott<im1ys-
eliikkeisiin sekii yksilollisiin varhaiseliik*eisiin, ja sen suuruus on el[kemuo-
dosta riippuva prosenttiosuus alkaneen eliikkeen muodostamasta vastuusta.
Maksu peritiiiinsiltii jiisenyhteisoltii, jonka palvelussuhteeseen liittyy tuleva
aika edellyttiien, etti tiimii palvelussuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vflhin-
t6iin vuoden ajan. Vuotta lyhyempiin palvelussuhteisiin omavastuumaksua ei
liitetii.

Vaikka kunnallisen eliikejiirjestelmtin rahoitus perustuukin jakojiirjestelmiiin,
on edellii kuvatuilla tavoilla pyritty huolehtimaan vakuutusperiaatteen toteutu-
misesta. Kiiytetlrt menettelyt on valittu paitsi pyrkien oikeudenmukaiseen kus-
tannusten kohdentamiseen myds niin, ettii ne tehok&aasti hillitsisiviit tyonanta-
jan halukkuutta siirtiiii ty6ntekijoiliitln ennenaikaiselle elikkeelle. Tarkoituk-
senmukaiset maksuperusteet yhdessii hillityn ja tasaisen maksutason korotta-
misen kanssa muodostavat yhden eliiketurvan rahoituskokonaisuuden keskei-
simmistii elementeisti. Jos maksuperusteet tai maksun taso joutuvat suh-
dannevaihteluiden tasaamisen vilineiksi, voi rahoitustasapaino tulevaisuudes-
sa horjua entistii pahemmin ja saatetaan jiilleen kerran joutua arvioimaan yh-
teiskunnan kykye yfliipitiiii nykyisen kaltaista eldketurvaa.

7. Kunnallisten eliikevaroj en sU oittamisesta

Eltikejii{estelmtin rahoitustasapainoa kuvaavan yhtiil<in kolmas keskeinen te-
kijii on sijoitustoiminta. Suomessa on mm. valtiovarainministeridn heriittele-
minti kiiyty keskustelua mahdollisuudesta saattaa osa elflkkeestd riippumaan
rahastoon kerlttyjen varojen sijoitustoiminnalla saavutetusta tuotosta. Aina-
kin toistaiseksi on kuitenkin katsottu, etti eldketurvan uskottavuuden kannalta
on syytti pitiiii eliikenrrva ja sijoitustoiminta toisistaan erillisinii. Rahoitus-
yhtiildn joustot on tillaisessa jiirjestelyssii etsittiivi maksutasoa siiiltelemilld.
Toki sijoitustoiminnan onnistumisella on pitkiillii tiihtiiimellti suuri merkitys
hyviin ja kattavan eliiketurvan ylltipitiimiselle, vail<ka itse eliikkeissi sijoitus-
toiminnan tuotto ei niikyisikiiiin. Tiihiin ajatukseen perustuu my6s Kuntien elii-
kevakuutuksen sij oitustoiminta.

Kunnallisten eliikkeiden maksamista varten kerdttivdt varat kerfyviit aikai-
semmin esitetyll[ tavalla Kuntien eliikevakuutuksen jdsenyhteis6jen ja pal-
kansaajien maksamista eliikemaksuista sek[ nflille varoille saadusta tuotosta.
Tiitii taustaa vasten on luonnollista, ettd rahastointia kiiynnistettiiessii pidettiin
tiirkeiinii nimenomaan jiisenyhteisiijen tarpeiden rahoittamista. Merkillepanta-
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vaa on, ett[ viel6 viime wosikymmenen loppupuolella eliikevarojen sijoitus-
toiminnalla ymmiirrettiin nimenomaan luototusta ja kiinteistdsijoittamista.
Tiimii ktisitys on sittemmin joukkovelkakirja- ja osakemarkkinoiden kehitty-
misen ja yritysten ja julkisyhteisojen rahoitusmahdollisuuksien monipuolistu-
misen myrit[ suuresti muuttunut.

Viime vuosien muutokset eri sijoitusmarkkinoilla ovat muovanneet my<is
Kuntien el?ikevakuutuksen sijoitussalkkua voimakkaasti arvopaperivoittoi-
seen suuntaan. Korkotason voimakas aleneminen ja kuntien luotonottohaluk-
kuuden hiipuminen ovat pienentdneet lainasalkun suhteellista osuutta kaikista
sijoituksista woden 1996 lopussa alle 20 prosenttiin, kun se viel[ vuoden
1993 lopussa oli noin 45 prosenttia. Vastaavana aikana joukkovelkakirjojen
osuus on kivunnut 22 prosentista 45 prosenttiin. Tiirkeimpiin[ syynii joukko-
velkakirjasijoitusten kasvuun on luonnollisesti ollut valtion suuri rahoitustar-
ve. Ttiltti osin muutokset Kuntien eliikevakuutuksen ja yksityisen sektorin
eliikelaitosten sij oitustoiminnassa ovat olleet varsin saman suuntaisia.

Erot Kuntien eliikevakuutuksen ja tyrieliikeyhtioiden sijoitustoimintaperiaat-
teissa tulevat parhaiten esiin osakesijoituksissa ja ulkomaille tehtivissii sijoi-
tuksissa. Kunnallisen eliikej tirj estelmdn rahastoiduista varoista huomattavasti
suurempiosa on sijoitettu osakkeisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Ttimii selittyy
sillii, ettii Kuntien eliikevakuutukselle ei ole siiiidetty vuotuista sijoitustoimin-
nan viihimmiistuottoa, joka rajaisi mahdollisuuksia tehdti osakesijoituksia ja
valuuttamdiiriiisiii sijoituksia. L[htokohtana kunnallisen eliikejlrjestelmiin si-
joitustoiminnassa on eliikevastuiden pitktikestoisuus. My<is sijoitustoimintaa
on tiistii syystii jiirkevdii tarkastella vain pitkelH aikavdlillii, ja tiill<iin erityisesti
osakkeet tarjoavat luonnollisen sijoituskohteen. Ulkomaisten sijoitusten pe-
rusteluna on ennen kaikkea sijoitusten rahaksi muutettavuuden parantaminen
ja sijoitussalkun riskien hajauttaminen. Vuoden 1996 lopussa Kuntien el6ke-
vakuutuksen sijoinrksista on koti- ja ulkomaisissa osakkeissa noin 15 prosent-
tia. Ulkomaisia sijoituksia on tehty my<is eri valtioiden valuuttamiitirtiisiin
j oukkovelkakirj oihin.

Kunnallisen eliikerahastoinnin ktiynnistyessd sijoitustoimintaa s66televiti pe-
riaatteita ei katsottu tarpeelliseksi kirjoittaa lakiin yksityiskohtaisesti. Sen si-
jaan todettiin, ettti sijoitusten tulee olla tuottavia ja turvallisia ja niitii tulee
tehdii ensi sijassa tuotannollisiin tai tuotannollista toimintaa edistiiviin kohtei-
siin. Tiillainen sijoitustoiminnan yleisrajaus on edelleenkin varsin toimiva.
Yksityiskohtaisemmin sijoitustoimintaa koskevia periaatteita on sittemmin
linj attu eldkelaitoksen hallituksen hyviiksymiiss?i sij oitusstrategiassa sekd sii-
hen liittyvissii sij oitusvaltuuksissa.

Eliikerahastointia koskevaa selvitystydti tehtiiessd eivit kuntia ja valtiota
edustavat tahot piiIsseet yksimielisyyteen sijoitustoiminnan hallintoa koske-
vasta mallista. Valtion edustajat katsoivat, ettii valtion osallistumisen kuntien
valtionosuuksien kautta rahastojen kartuttamiseen edellyttdd sen mukanaoloa

259



myds sijoituksista piiitettiiessii. Kuntasektorilla puolestaan pidettiin kunnalli-
sen itsehallinnon periaatetta ja siitii johtuvaa valtiosta riippumatonta itseniiisti
piiiitosvaltaa erittiiin tiirkeiinii. Intressiristiriita ratkaistiin perustamalla erityi-
nen neuvottelukunta, jossa valtion ja kuntien edustajat voivat tuoda esiin si-
joitustoimintaa koskevia niikokohtia. Tiimiin sijoitusneuvottelukunnan hrlee
vuosittain laatia sijoitustoiminnan yleissuunnitelma, jossa miiiritelliiiin sijoi-
tustoiminnan yleisperiaatteet. Kokemus on osoittanut, etti sijoitusneuvottelu-
kunnan merkitys on ollut suuri. Neuvottelukuntatydssil ovat keskeiset valtion
viranomaiset my6tiivaikuttaneet sijoitustoiminnan kehittilmiseen. Neuvottelu-
kunnan ty<i sujuu hyvtissii yhteisymmiirryksessd. N[in voi olettaa tapahtuvan
jatkossakin.

8. Kunnallisen eliikej ii{ estelmdn tulevat haasteet

KvTEl-jerjestelmii on viime vuosina keynyt liipi melkoisen muutosvydryn.
Eliiketurvan sisiilt66n on tehty lukuisia osin dramaattisiakin muutoksia; vali-
tettavasti suurin osa niiistii on luettavissa heikennyksiksi. Myds elikemaksuis-
sa on tapahtunut muutoksia. KWEl-maksun tasoa on jouduttu tuleviin el6ke-
menoihin varauduttaessa ja rahastoa kartutettaessa nostamaan huomattavasti
TEl-maksua korkeammalle. Eliikemaksun perusteita on muutethr ottamalla
keyftoon ensin omavastuumaksut ja ty<intekijin eliikemaksu sekii myiihemmin
eltikemenoperusteinen maksu. Rahaston varojen sijoitustoimintaa on linjattu
uudelleen erityisesti osakl<eita ja ulkomaista sijoitustoimintaa painottavaan
suuntaan tavoitteena parantaa sijoitusten rahaksi muutetiavuutta ja pitkiin ai-
kaviilin sijoitustuottoa sekii hajauttaa sijoitussalkun riskejii. Kail&i edellii
kuvattuun rahoitustasapainoon liitt)'vet tekijtit ovat siten kokeneet suuria muu-
toksia.

Tieto siitii, ettii eliikejfiestelm[ii on muovattu voimakkaasti monelta suunnal-
ta saa kysymii^?in, mihin on tiimiin kehiryksen tuloksena tultu. Kumallisen elii-
kejiirjestelmiin osalta voi hyviilH syyllii todeta, ettii kaikki toteutetut muutok-
set ovatolleet tarpeen. Kokonaisuus on saatu tilaan, jossa tulevaisuuden haas-
teet on entistii paljon helpompi ottaa vastaan. Eliiketurva on voitu siiilyttiiii
viihintiiiinkin kohtuullisella tasolla ilman, ettii jo karttuneisiin etuuksiin olisi
tarvinnut juurikaan puuttua. Rahastointi on hyviissii vauhdissa ja sijoitr.rstoi-
minnan periaatteet on modernisoitu vastaamaan nykyisen ja mitii ilmeisimmin
liihivuosienkin sij oitusympiiristdfl. Ttllainen kehitys ei olisi ollut mahdollista
ilman eliikejiirjestelmiin eri osapuolten hyviiii yhteistoimintaa. Yhteinen huoli
elikkeiden rahoituspohjan kestivyydestii on toiminut tissii suhteessa sillan-
rakentajana.

Vaikka kunnallisen eliikejiirjestelmtin kokonaistila vaikuttaa olosuhteet huo-
mioon ottaen toistaiseksi varsin valoisalta, olisi suuri virhe t5rytyii tiihiin ja
unohtaajatkokehittiiminen. Kutenjo aikaisemmin totesin, eliikemaksutuhkaa-
vat edelleen kohtuullisen suotuisissakin oloissa nousta kansainviilisesti katso-
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en liian korkealle tasolle, ja talouskasvun jiiiiminen vaikkapa vain tilaptiisesti
ennakoitua vdhiiisemmiksi saattaa aiheuttaa jiirjestelmiitin suuriakin muutos-
paineita.

Erityisen herkkii kunnallinen eliikejtirjestelmii on luonnollisesti kuntasekto-
rilla tapahtuville muutoksille. Vaikka kansantalouden kokonaiskehitys heijas-
tuukin saman suuntaisena my6s kuntiin ja sitii kautta KvTEl-jiirjestelmtitin,
voi kuntasektorilla tapahtua myds toisen tyyppisiti eliiketurvankin tulevaisuu-
teen vaikuttavia muutoksia. Ennen kaikkea kannattaa tillaisista mainita kun-
nallisen ty6n hinnan kehitys ja vertailtavuus yksityissektorin tydvoimakus-
tannuksiin. Jos kunnissa siirrytiiiin enenevdssd miiiirin ostamaan palveluita ul-
kopuolisilta tuottajilta, voi timii aiheuttaa kunnallisen tytintekijtimiiiiriin vdhe-
nemistd ja ntikyii eliikejiirjestelmdssd alentuneena maksukertymiinii. Kun lti-
himpien vuosikymmenien aikana maksettavat eliikkeet kuitenkin ovat jo kiiy-
tiinnossii karttuneet, jettee henkildmtiiirin viiheneminen eliikemenot ennalleen.
Maksupohj an kaventuminen suurentaa siten KVTEL-j tirj estelmin rahoitus-
ongelmaa.

Edellii kuvattu ongelma syntyy myds, jos kunnat yhti6ittiiviit suuria osia organi
saatiotaan ja jos uudet yhti6t pyrkiviit vtilttiimii[n KVTEL-maksun tulevan
kasvun vakuuttamalla tydntekijiinsii Kuntien eliikevakuutuksen asemesta yksi-
tyisen sektorin eliikelaitoksissa. Tillainen pyrkimys johtaa kuitenkin ojasta al-
likkoon, koska jo karttuneet eliikevastuut jiiiivtit joka tapauksessa kunta-
sektorin kustannettaviksi.

Kaikkein tiirkeinti kunnallisen ja yleisemmin kaikkien ansioelikejiirjestel-
mien kannalta on pyrkiii jatkossa lisddmiiiin eliikejiirjestelmiin kykye sopeutua
erilaisiin olosuhteisiin ja muuntua jatkuvasti tilanteen edellyttiimiillii tavalla.
T[mii koskee yhtti hyvin eldketurvan sisiltod, rahoitusperusteita kuin sijoitus-
toimintaakin, ja sen varmistamisessa meilH on viel6 paljon tehtiiviiti.
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1. Historia

S
uomen valtion virkamiesten eliikej [{ estelmi periytyy Ruotsin vallan
ajalta. Se on rakentunut virkamiesten erottamattomuuden ja tyonantajan
turvaaman elatuksen periaatteille.

Varhaisempina aikoina ei virkamiehellii ollut mitiiiin velvollisuutta erota viras-
taan miidr[ikeAn tultuaan eik?i, jos hiin erosi, oikeutta saada eliikettii. Ensim-
mflinen askel t?ihiin suuntaan tapahtui vuonna l77\,jolloin stiiidettiin, ettii si-
viilivirkamies, joka oli saavuttanut 70 vuoden itin, voi pyynn<istii saada eron
siiilyttiien palkkansa.

Seuraavan kerran eliikej iirj estelmiiii kehitettiin vuonna I 826, jolloin annettiin
siviilivirkakuntaan kuuluvien virkamiesten eliik*eistii keisarillinen julistus.
Julistuksen mukaan oli yleisenii stiiintdnii, ettli vakinainen siviilivirkamies, jo-
ka oli tullut miiiiriittyyn ikiiiin ja oli palvellut valtiota nuhteettomasti 35 vuotta,
oli saava viimeistii vakinaista palkkaansa vastaavan tiiyden eliikkeen. Eliikkee-
seen vaadittava ikii oli 65 vuotta, mutta alennettiin 63 vuodeksi vuonna 1866.
Tiistii oli siifldetty poikkeuksia varsin monen, lukumeAreltiitin merkittiiviin
virkakunnan osalta. Esimerkiksi valtion rautateillii, postilaitoksessa ja tullilai-
toksessa tiiyden eliikkeen edellytyksenii oli 60 vuoden ikti. Vuosisadan loppu-
puolella annettujen siiiinnosten mukaan er[itii virkakuntia varten oli siiiidetty
alempiakin eliikeikiti.

Suomen tultua itseniiiseksi annettiin wonna 1924 ensimmiinen yhteniiinen
kaikkia peruspall*aa nauttivia valtion viran tai toimen vakinaisia haltijoita
koskeva eliikelaki (323124). Sen mukaan elikkeen saamisen yleisenti edelly-
tykseni oli, effii virkamies oli saavuttanut 63 woden itin tai sen aikaisemman
ikdrajan, jolloin hiin oli velvollinen eroamaan, taikka ettii hiin sitd ennen ruu-
miinvian tai v[hentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi oli kiiynyt py-
syviisesti kykenemiittdmiiksi hoitamaan virkaansa. Yleisenii edellytyksenii oli
edelleen se, ettd virkamiehellti oli viihint?iiin kymmenen eliikewotta.

Valtion virkamiesten perhe-eltikejiirjestelmi on my6s vanhaa penn. Oikeus
perhe-eliili&eeseen oli alkuaan vain niiden virkamiesten omaisilla, jotka eliies-
siiiin olivat kuuluneet osal*aina asianomaisen virkakunnan leski- ja orpo-
kassaan. Useimmat valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijat kuului-
vatkin jtiseninti johonkin leski- ja orpokassaan. Niimd kassat, jotka aikanaan
olivat yleensii syntyneet yksityisten virkamiesryhmien aloitteesta, muodostui-
vat sittemmin valtion tukea nauttiviksi julkisoikeudellisiksi laitoksiksi. Vuon-
na l95l leski- ja orpokassat lakkautettiin ja perhe-eliikej?irjestelmdssii siirryt-
tiin eliikevakuutusjiirjestelmtiin. Nykyinen vuodelta 1969 pertiisin oleva per-
he-eliikejfi estelmil on p[iipiirteisstiiin samanlainen kuin kokotydeliikejarjes-
telmtissii.
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2. Nykyinen VEl-eliikej fi estelmii

Valtion virkamiesten eltikejfiestelmdi uudistettiin jtilleen vuonna 1950, jol-
loin eltikeoikeus laajennettiin koskemaan kai}tcia piiiitoimisia virkasuhteita ja
eliike stiiidettiin olemaan 30 nrotta palvelleilla virkamiehilH 66 % viimeisestii
palkasta. Nykyisentylppiseksi eliikejtirjestelmii muuttui valtion eliikelain
(VEL) stiiitiimiselle, mike tdi voimaan 1.1.1967. Sitekin on vuosien varrella
muutettu lukuisia kertoja. Muutosten olennaisena sisiiltdn?i on usein ollut lii-
hentiii eri tytieliikejfiestelmiii toisiinsa. Tikkeimmiit sisiillolliset uudistukset
ovat olleet:

r.1.1967 1967 voimaan tulleeseen valtion eliikelakiin VEL:iin otettiin
perus- ja lisiieliiketurvasiiiinndkset sekii keskeiset TEL:n peri-
aatteet: ansaintaperiaate, jatkuvuusperiaate ja indeksisuoja;

1.1.1987 VEl-eliikkeitii laskettaessa otettiin keyft66n ns. vapaakirja-
tekniikka;

1.7.1989 Ryhdyttiin soveltamaan joustavaa eliikeiknj fi estelmiii, valtion
yleiseksi eliikeitiksi tuli 63 vuotta ja ns. erityiset eliikeiiit pois-
tettiin uusilta tytintekijoiltii;

1.1.1993 Tuli muutoksia uusien edunsaajien eliikkeen karttumaan, eliike-
ikiiiin ja elikkeen tavoitetasoon;

Muutos merkitsi eliikeiiin liukuvaa nousua 63 wodesta 65 vuo-
teen ja eliltceen tavoitetason liukuvaa alenemista 66o/o:sta
60 %:iin.

Uusien edunsaajien eliikeikil on aina 65 vuotta ja tavoitetaso
60o , samoin 3l.lz.lgsgjtilkeen syntyneen uuden ja vanhan
edunsaajan.

1.1.1995 Eliikeikiiii, karthrmaa ja tavoitetasoa koskevat muutokset
ulotettiin koskemaan myds ns. vanhoja ty6ntekijditii.

1.1.1996 Koko tytieliikejfi estelmii koskevat eliikepalkan laskenta-ajan
pidentiimistii kyrnmeneen vuoteen ja hrrtoutumista tukevia
toimia koskevat muutokset tulivat voimaan.

VEL:n soveltamisala

Vuoden 1997 alussa valtion eltikejtirjestelmtin piirissii on noin 175 000 henki-
l6ii. Heistii suurin osa on valtion palveluksessa olevia virkamiehiti ja ty6nteki-
joitii. VEL:n piiriin kuuluvista noin 45 000 on kuntien palveluksessa olevia
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peruskoulujen ja lukioiden viranhaltijoita sekd noin 10 000 tyontekijtiii, jotka
ovat yksityisten valtionapulaitosten tai yhteistijen palveluksessa.

Kuluvalla vuosikylnmenellii omaksuttu uusi hallintopolitiikka on merkinnyt
julkisten palvelujen laajamittaista yhtioittiimistii ja yksityistiimistii. Valtion
eliikejfiestelmiin asiakaspiiri on samalla supistunut. Valtion oma henkildstri
on 1980-luvun noin 215 000:sta supistunut 1990-luvun noin 130 000 tytinte-
kijiin tasoon. Vuonna 1995 valtion palveluksessa oli noin 95 000 virkasuh-
teista ja noin 36 000 tyosopimussuhteista henkildii.

Valtion henkil<isttistii miehiii oli 56 Yo janaisia 44 %. Keskimiiiiriiinen ikii mie-
hillti oli 4l vuotta ja naisilla 42 vtrotta. Valtion henkilostdssii suurten ikiiluok-
kien osuus korostuu.

Valtion henkilostrin ikiirakenne sukupuolen mukaan

MIEIIET NAISET
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63
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54
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3,3 yo
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31,5 yo

30,0 0/o

8,gyo
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2,6o4
22,5 Vo
33,5 yo

31,9 o/o

9,3 o/o

0,3 vo

Valtion pallJ<asumma vuonna 1995 o1i noin 19.6 miljardia marl&aa. Valtion
palveluksen perusteella wonna 1995 maksettu eldkemeno osuutena valtion
henkil6st6n palli&asummasta oli 46 %. Elikemenon osuuden nousu ndin kor-
keaksi selittyy ensisijaisesti valtion palkkasumman jyrktill[ pienenemisellii
yhti6ittiimisien j ohdo sta.

Vuosikymmeniii vanhana jiirjestelmiineVEl-jtirjestelmfl on huomattavasti lii-
hempiinti tasapainotilaa kuin muut tydeliikejiirjestelmtit. Vuonna 1995 alkoi
uusia eliikkeitii runsaat 16 000 kappaletta, ja samaan aikaan piietryi liihes 12
000 eliikettii. Piiiittyneiden elikfteiden mediaanikesto oli 14 vuotta 9 kuukaut-
ta. Kail&ien eliikkeiden keskimfliiriiinen suuruus oli 4061 markkaa kuukau-
dessa. Naisten omien el?ikkeiden keskisuuruus oli 3988 ja miesten 5073 mark-
kaa kuukaudessa.
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Eltikekanta eltikelajeittain ja vuonna 1995 alkaneet uudet omat eliil&eetjakau-
tuivat seuraavasti:

Eliikekanta 31.12.
kpl

130 603
2 980
l 486

30 326
11 841

5 661

Alkaneet

4 30s
500
425

3 603
I 790
I 816

kpl

VEL-vanhuus
VEL-varh. vanhuus
VEL-osa-aika
VEL-tydkyvyttdmyys
VEl-yksiltill. varhais
VEL-tyottiimyys

Yhtittittemisen yhteydessfl sutrimmat valtion liikelaitokset perustivat omat
eliikesiiiitidt. Valtiolla ansaihm ns. vanhan ellkevastuun jiiiidessti valtion kan-
nettavaksi, siifldettiin yli 200 tyontekijiin eliikejfiestelmiisiirrossa uuden
eliikelaitoksen maksettavaksi ns. siirtymiimalcsu, joka tuloutetaan valtion el6-
kerahastolle. Maksua maksetaan 10 vuoden ajan.

3. Valtion eldkelaitos

Valtion elflkkeet on eriin poikkeuksin maksettu kruuntur/valtion kassasta.
Elflkemeno on valtion lakisiiiiteinen meno ja kuuluu valtion budjetin ns. "rau-
taiseen" osaan, johon tarvittavat menot on hallitusmuodon mukaan sisiillytet-
tdvi rnrotuiseen menoarvioon. Valtion elfl]&eiden maksaminen tuli wltion
keskuskassan hoitajan, Valtiokonttorin tehtiivflksi vuonna 1943. Eliilt<eiden
mydntiminen keskitettiin Valtiokonttorille vasta \ ronna 1960. Vakuutuspe-
rusteisen VEl-jfiestelmiin myritil Valtiokonttorista on tullut toiminnallisesti
valtion tytieliike(vakuutus)laitos.

Valtiokonttori on osa valtionhallintoa, mistii seuraa, etti sen toiminta onjulkis-
ta. Se merkitsee, etti kuka hyvtinsii on oikeutettu tutustumaan Valtiokonttorin
julkisiin asiakirjoihin, esimerkiksi Valtiokonttorin johtokunnan ptiytiikirjoi-
hin. Julkisuusperiaate ei kuitenkaan velvoita eiki oikeuta Valtiokonttoria rik-
komaan esimerkiksi eliikeasiakkaan yksrtyisyyden suojaa taikka paljastamaan
liikesalaisuutta. Julkisuus kuitenkin mahdollistaa toimivan kansalaisvalvon-
nan esimerkiksi median viliryksellti. T[ssi suhteessa Valtiokonttori poikkeaa
esimerkiksi yksityisestii eliikeyhtitistii, jonka toiminta ei ole julkista vaan lii-
kesalaisuuden suojaamaa.

Virkavastuulla toimiminen edellyttiiii myos muiden julkisen hallinnon ja kan-
salaisen viilistii suhdetta koskevien normien noudattamista ja tisslkin suhtees-
sa valvottuna olemista. Eltikelaitostoiminnassa tiimii merkitsee mm. korostet-
tua yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista. Viiiirii mydnteinen ratkaisu on
yhtii lailla virhe lorin viiiirti kielteinenkin ratkaisu.
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Valtion eliikelaitoksena Valtiokonttori on monopoliasemassa. Valtion virasto
ei voi vaihtaa eltikelaitosta milliiiin syyll[. Vielii viihemmiin yksittiiinen elii-
keasiakas voi asiakkuusvalinnoillaan reagoida Valtiokonttorin toimiin. Siten
esimerkiksi poiketen eliikeyhtididen toimintamallista Valtiokonttorin luoto-
tuspolitiikka ei toimi tydnantaja-asiakkaista kiiyttivtin kilpailun vtilineenI.
Tydntekijiiasiakkaiden osalta Valtiokonttorin ja yksityisen eliikeyhtion toimin-
tatavat eivdt olennaisesti poikkea toisistaan, sillii yksityiselliiktiiin sektorilla
eivfit eldkkeenhakijat tai eldk&eensaajat voi ptiiittiiii asiaklruudestaan eliike-
yhti66n. Asiakkuuden piiiittiiii tyrinantaja.

Se seikka, ettii Valtiokonttori eldkelaitoksena ei ole alttiina kilpailulle, aiheut-
taa sen, ettd se on erityisen alttiina vditteelle, ettil sen palvelu on heikkoa, kos-
ka kilpailua ei ole. T5tii viiitettii vastaan voidaan suojautua vain huolehtimalla
siit6, eff6 palvelussa ei ole perusteltua aihetta moitteisiin.

Palvelua on Valtiokonttorissa niinkuin muuallakin tietenkin kehitetty aina,
milloin miilekin kehitysmallilla. Usean viime vuoden ajan on toiminnan pa-
rantamisen viitekehyksenii ollut Suomen laatupalkinnon kriteerist<i. Sen avul-
la on entisten tulosohjauksen vdlineiden tiiydennykseksi otettu kiiytt66n mm.
oman toiminnan kaikkien elementtien vuosittainen itsearviointi sekii siiin-
ndnmukainen asiakast5rytyvdisyyden ja sisiiisen rydqrytyveisyyden mittaus.
Mm. niiiden pohjalta ohjataan kehityshankkeita. Tulosohjauksen jo vakiintu-
neita hrloksellisuuden kriteereitii ovat loppusuoritteiden yksikkrikustannukset,
eli toiminnan taloudellisuus, tyrin tuottavuuden kehitys sekii asioiden kiisitte-
lyaika.

Kaikftien eliikehallintoa koskevien kehitystoimien perusajatuksena on, ettd
eliikkeiden myonttiminen ja maksaminen ovat ydintoimintoja, joita kaiken
muun tulee edistdii. Siten esimerkiksi eliikerahaston sijoitustoiminnalle ei saa
vahingossakaan syntyl muita tarkoitusperie kuin eliikehallinnon ydintehtiiviin
toteutumisen edistiiminen.

Eldkkeen laskentaa varten kaikkien valtion el6keturvan piirissti olevien tydn-
antajien (virastojen, laitosten, osan valtionapulaitoksista, kuntien) palvelus-
suhteet rekistertiidti[n palvelussuhderekisteriin, jonka ylltipidosta huolehtii
Valtiokonttori.

Tyiinantajat toimittavat tiedot kaikista alkaneista, piiiittyneistii ja keskey-
tyneistii palvelussuhteista valtion palvelussuhderekisteriin (PSR), ilmoit-
taminen tapahtuu 90 %o:sti konekielisesti eri palkanlaskentajiirjestelmistii. Val-
tion elfiketurvan toimeenpanoa on suuresti helpottanut se, etlii Valtiokonttori
ohjaa valtion virastojen palkanlaskentaa ja on kehittiinyt palkanlaskentaa ja
muuta henkiltitietojen kiisittelyti varten pitkiille automatisoidusti palvelevan
henkilostdhallinnon tietojtidestelmiin. Se on tekniseltii ratkaisultaan siten
yleistetty, etti se soveltuu ja on tullut kiiytt66n valtaosassa virastoja ja laitok-
sia.
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Korkea automaatioaste on ollut muun ohella vaikuttamassa siihen, etti valtion
eliiketurvan toimeenpano on saatu hoidettrksi varsin taloudellisesti. VEL-jtir-
jestelmlin hoitokustannus on eri vuosina vaihdellut vajaasta 0.2:sta runsaaseen
0. 3 : een Yo:iin palkkasummasta.

4. Valtion eltikerahasto

Valtion eliikerahasto on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulko-
puolinen rahasto. Eliikerahaston avulla valtio varautuu tulevien eliikkeiden ra-
hoitukseen ja pyrkii tasaamaan eri vuosien elIkemenoja. Valtion elflkevastuu
vuonna 1996 oli noin 263,6 miljardia markkaa, josta eliikerahasto kattoi 15
miljardia markkaa.

Valtion elikerahaston varat ovat valtion kassavaroja. Valtion eliikerahastosta
annetun lain mukaan rahaston varoista voidaan siirtiiii valtiovarastoon mddrd,
joka vastaa enintiiiin kolmea neljiisosaa (3/4) valtion eliikejiirjestelmin piiriin
kuuluviin palveluksiin perustuvista eliiltceistii aiheutuvasta vuotuisesta me-
nosta. Vuonna 1996 eliikerahastosta siirrettiin valtiovarastoon 6 miljardia
markkaa. Lisiiksi se osuus rahaston varoista, jota ei keytefii edellii mainittuun
siirtoon valtiovarastoon, voidaan lain mukaan lainata valtiolle tai valtion liike-
laitoksille. Vuonna I 996 valtio ei kiiyttiinyt lainaamisoikeuttaan.

Eliikerahastoa hoitaa Valtiokonttori. Kun Valtiokonttorin hoidossa muutoin on
valtion koko lainakanta, koko marlftamiiiriiinen lainanotto, valtion arvopape-
risalkun hoito ja valtion kassan sijoittaminen markkinoille, ei eliikerahaston
hoito ole vaatinut uuden asiantuntemuksen eikii uusien voimavarojen hanl&i-
mista. Valtion koko finanssivarallisuus on monin verroin valtion eltikerahas-
ton varallisuutta suurempi.

Elikemaksu

Valtion eliikejfiestelmiin piiriin kuuluvat tytinantajat suorittavat valtion e16-

keratrastolle tytinantajan eliikemaksun, jonka perusteet valtioneuvosto miiiiriiii.
Ty6nantajan eliikemaksu vahvistetaan siten, ettii se yhdessii tydntekijiiin el6ke-
maksun kanssa noudattaa vakuutusmatemaattisia tiiyden rahastoinnin periaat-
teita. Eliikemaksut miiiiriitiiiin prosentteina palkkasummasta. Tytinantajan elii-
kemaksuprosentit vahvistaa Valtiokonttori.

Valtion eltikemaksuja miiiiriittdessi noudatetaan soveltuvin osin sosiaali- ja
terveysministeridn vahvistamia tyrintekijiiin eliikelain mukaisen perusvakuu-
tuksen laskuperusteita. Tytintekijein eliikemaksu on sama kaikissa palkansaa-
j ien lakisiiiiteisissii ansioeliikej fi estelmissd.

Valtion eliikejiirjestelmiin elflkemaksuprosentti voi olla joko yleinen taikka vi-
rasto-, laitos- tai yhteistikohtainen. Liikelaitosten elikemaksuprosentti vahvis-

268



tetaan vuosittain liikelaitoskohtaisesti. Yleisesti eliikemaksuprosentista poik-
keava elikemaksuprosentti on vahvistettu puolustusvoimille, rajavartiolaitok-
selle ja poliisitoimelle sekii niille valtion virastoille ja laitoksille, joiden palve-
luksessa on vihintiin 300 tydntekijiiii.

Voimassaolevien ellikemaksujen tyo$nryttrimyysosa on laskettu tydnantaja-
kohtaisesti siten, etrii viihinttitin 1000 tydntekijiin tytinantajille riskimaksu on
tiiysin omavastuinen ja 300 - 999 tyontekijiin tydnantajille osittain omavas-
tuinen. Pienemmille tydnantajille tyokSryttdmyysosan riskimaksu lasketaan
tiiysin kollektiivisesti.

Valtiokonttori on vahvistanut valtion yleiseksi maksuprosentiksi vuodesta
1997 ltihtien 23,5 %. Virastokohtaiset maksuprosentit vaihtelevat 22 - 38 o/o:n

vtilillii.

Yksityisen sektorin tyrieliikelaitokset maksoivat el6kerahastolle siirtymiimak-
suja yhteensd 450,5 miljoonaa markkaa. Siirtymiimaksut tulivat valtion yksi-
ktiiden yhtioittiimisten perusteella.

Eliikemaksun kiiytt6dnotolla valtion omien orgaanien viilisenii kulueriinii oli
kaksi keskeistl tavoitetta. Ensimmdinen tavoite, jota ilmeisesti silloisissa
oloissa oli pidettiivii tiirkeimpflnd, oli valtion mittavan, kattamattoman elii-
kevastuun julkikirjaaminen kasvavana velkana. Ttimiinjulkikirjaamisen arvel-
tiin hillitseviin poliittisia paineita lisiitfl valtion menoja olosuhteissa, joissa
rahoitustilanne tiimiin piiivln kokemusten valossa oli varsin hyv[.Valtion ta-
loushan uhkasi tulla ylijiiiimf,iseksi.

Toisena tavoitteena oli kohdentaa eldkekustannuksesta tuleva rasitus sinne,
missii kustannus aiheutettiin, eli tyrivoimaa kiiyttiiviin hallintoyksiktiihin. Ttil-
l<iin eliikekustannus lakkasi olemasta laskennallinen, "ei-todellinen" kustan-
nustekijii. Kun el[kemaksu lislksi budjetoitiin niin, ettii se s<ii virastojen kaik-
keen toimintaan kuluvaa ns. toimintamiiiiriirahaa, sen voitiin olettaa vaikuua-
van tervehdyttdvtisti mm. eri tuotannontekijoiden valintaan.

Jiilkikiiteen arvioiden on todettava, etld kuviteltu menojen kasvattamisen ja
erityisesti luultu lisdvelkaantumisen hillintii eliikemaksun avulla ei ollut reaa-
litodellisuuteen tukeutuva ajatus. Yksityisen sektorin kustannuskriisi, viennin
romahdus, tuotannon romahdus, pankkiromahdus, devalvaatiot ja tyottomyys
sekii niiden rahoittaminen valtion toimin johti sellaiseen pakkovelkaantumi-
seen, ettd eliikemaksun kokoisella asialla ei ollut siinti mitiiiin merkitystii. Lo-
pulta valtion velkaantumista kuvaavista tunnusluvuista on eldkerahastovelka
nettoutettu vaikutuksettomaksi. Tiiltii osin eltikemaksun tarkoitusperi ei ole
toteutunut. Sittivastoin kustannusten kohdentajana sen voidaan katsoa toimi-
neen tarkoitetulla tavalla.
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Valtion elikerahaston sijoitustoiminta

El?ikerahaston sijoitustoiminnan ohjaamista varten rahastolle on asetettu joh-
tokunta. Se on koottu ty<imarkkinaosapuolten nimetimistii henkil6isti periaat-
teella l+3+3. Ratrasto on hyviiksynyt sijoitustoiminnalle periaatteet, joita nou-
dattaenValtiokonttori huolehtii sijoittamistoimistaja raportoi tuloksista rahas-
ton johtokunnalle.

Markkinaehtoinen sijoittaminen aloitettiin maaliskuussa 1995. Sdoitustoimin-
nan liihttikohtana on sijoitusten turvaavuus ja tuottawus. Vuoden 1996 aikana
sijoituskohteina kiiytettiin liihinne valtion tai suomalaisen julkishallinnon
liilkeeseenlaskemia markkamiiiriiisi[, jiilkimarkkinakelpoisia joukkovelka-
kirjalainoja. Osake- tai kiinteisttisijoituksia eliikerahastolla ei rnronna 1996 ol-
lut.

El?ikeratraston varoja oli sijoitettuna markkinoille vuoden 1996 lopussa yh-
teensii 1500 miljoonaa markkaa. Sijoitussalkun markkina-anro oli vuoden lo-
pussa noin I 758 miljoonaa markkaa. Vuodelle 1996 kohdistuvia korkotuot-
toja sijoituksista kertyi 128 miljoonaa marlt<aa.

Vastuun siitii, ettii valtion eliikejiirjestelmii2in kuuluvat virkamiehet ja tytinteki-
jiit tulevat saamaan lakisiiiteiset eldkkeensi, kantaa valtio. El?ikerahaston mer-
kitys on vain siin6, etti sen avulla voidaan tasata ikiiluokkien koon vaihtelusta
aiheutuva eltikemenon vaihtelu ja, jos niin halutaan, siin6, ettii rahastoimisella
voidaan nostaa valtiontalouden ja kansantalouden siiiistimisastetta. Muita tar-
koitusperiii ratrastolla ei ole. Kun valtiota on pidettivii ikuisesti vastuukykyi-
seni oikeushenkildni, ei maksulryvyn turvaamisniiktikohdalla ole samaa mer-
kitystii kuin yksityisoikeudellisen elikelaitoksen kohdalla.

Kun valtion elflkerahastoa ei ole perustettu eikii sitii kiiytetii eikii tarvita varalli-
suuden kasvattamisen vllineend, sen sijoituksia hoidetaan niin, ettii ne ovat
purettavissa vuoden 2010 jiilkeen. Purkukelpoisuuden vaatimuksesta siten, et-
tii purkamisella ei aiheuteta marl*inaheiridifii, aiheutuu erflitii ehtoja sijoi-
tusstrategialle. Tillii hetkellii elikerahaston joukkovelkffiasijoihrkset eriin-
tyviit vuosina 1997 - 2010.

5. El?ikej fi estelmin suhde tyovoimapolitiil*aan

Valtiokonttori on osa valtiovarainhallintoa. SitenValtiokonttori kantaa osavas-
tuun koko valtionhallinnon toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta.
Tiissii strhteessa Valtiokonttori on oikeastaan nikdalapaikalla, si116 kaikkien
valtion toimintaylsiktiiden taloustiedot kootaan Valtiokonttorissa valtion tilin-
piiiittikseksi, jonka Valtiokonttori julkaisee.

Samalla tavoin kuin taloushallinnossa niin myos henkilostdhallinnossaValtio-
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konttori kokoaa koko valtionhallintoa koskevat tytivoimatiedot. Valtion tyit-
marll<inatoimintaa ja valtion omaa ty6voimapolitiikkaa varten tarvittavat
henkilorekisterit ovat sisiilldltiitin Valtiokonttorin ohjauksessa.

Thlous- ja henkildstohallinnollisten rooliensa johdosta Valtiokonttori poik-
keaakin myris vastuiltaan muista ty6eliikelaitoksista. Joiltakin osin siti voitai-
siin verrata suuren konsernin eliikesiiiitiorin, vailJ<a kuitenkin sillii poikkea-
malla, ettd elikesiietidkin on erillisvarallisuus suhteessa ty6nantajaan, joka
maksaa kannatusmaksuja. Valtiolla Valtiokonttorin, valtion eliikerahaston ja
itse valtion vastuu eliikkeistii on yksi ja sama.

Valtiokonttorin vastuiden moninaisuus tuo sille muita eldkelaitoksia suurem-
man mielenkiinnon valtion tydvoimakustannusten kokonaisuuden kehittymi-
seen. Erityisen mielenkiinnon kohteiksi ovat tietenkin nousseet tapaturmista,
sairauksista ja tytikyvyn alenemisista johtuvat hukkakustannukset. Valtiokont-
torihan on myris valtion tapaturmavakuutuslaitos jaValtiokonttorin ohjaukses-
sa toimii valtionyhtio Medivire Tyoterveyspalvelut Oy.

Tytkyqm tukemisessa Valtiokonttori on ollut varsin aktiivinen jo vuosi-
kymmeniii. Ensimmiiiset ns. varhaiskuntoutuskokeilut ktiynnistettiin valtion-
hallinnossa jo 197O-luvulla. Laajamiuainen tydterveyshuolto toteutettiin en-
nen kuin siitii lailla stiiidettiin. Tytilqrvytttmyyden ehkiiisyssii kehittiimisen
strategia on ollut kokeiluja ja jatkuvaa tutkimusta sekti toiminnan vaikuttavuu-
den seurantaa painottava. Ensimmlinen usean ja laajan seurantatutkimuksen
sarja toteutettiin 1980Juvulla, ja parhaillaan on meneilldiin toinen, usean vuo-
den tutkimusohjelma. Se on tutkimusotteeltaan monitieteellinen, jossa yhdis-
tyviit sosiaalitieteiden, keyftiiytymistieteiden, ltitiketieteen ja taloustieteen n6-
ktikulmat. Hanl&eeseen osallistuu useita yliopistoja, korkeakouluja ja muita
tutkimuslaitoksia.

Tutkimuksellisen kehittimisen havainnot saadaan suoraan soveltavan toimin-
nan ktiytt66n, sillii hanke samalla kertaa pilotoi varhaiskuntoutuksen jatkoke-
hitystii ja kehittiiii sen vaikutusten seurantamallia, jota voitaisiin kiiyttiiii ns.
henkil6stdtilinpiiiit<iksen tapaan. Tytkyqm tukemistoiminnan voimaperiii-
syyttii kuvaa ehkd se, ettii jo kaksi kolmasosaa valtion tydntekij<iistii tydskente-
lee organisaatioissa, joissa toimii Valtiokonttorin kouluttama ja tukema ns.
tyky-ryhmti. Tavoitteena on, ettii tiillainen toiminta on saatu vakiinnutetuksi
koko valtionhallintoon vuoteen 2000 mennessii. Ttilloin voidaan otaksua toi-
minnan ehtiviin vaikuttaa suurten ikiiluoll<ien eliikkeellesiirtymiskeym,iiytymi-
seen.

Varhaisvaiheisen kuntoutuksen ja tyt kyvyn tukemisen tavoitteellisena toimin-
tatapanaValtiokonttori pittiti mallia, joka nojautuu ensisijaisesti asianomaisen
tydyhteison omaan toimintaan. Hyvii ty6yhteis6 osaa itse tunnistaa omassa
toiminnassaan tilanteet, jotka heikentiiviit tytintekijoiden tytikykyii ja samalla
koko yksik6n suorituskykye. Tydyhteisd suorittaa itse - tarvittaessa kiiyttiien
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tyoterveyshuollon tai muiden erityisasianhrntijoiden apua - tafititt^vatkorjaa-
vat toimet. Tiimtin yhteistillisen kuntoutusmallin vastakohtana voidaan pitiiii
kuntoutuslaitoksiin hrkeutuvaa "erillishmtoutusmallia". Kiytettiviss6 olevan
tiedon perusteella yhteisollinen malli on tuloksellisempi sekii tytikyvyn tuke-
misen ettii tytiyhteis6n toiminnallisen tuottavuuden kannalta arvioituna.
Yhteisollinen toimintatapa on selviisti erillismallia halvempi.

Vaikka toimenpiteiden ja ilmenevien muutosten syy- ja seuraussuhteet ovat
monimutkaisia eikfl yksiselitteisii kausaliteetteja voida osoittaa, niin jotakin
luitenkin ilmentiiii se, etfd VEl-jfiestelmiissi keskimiiiiriiinen elikkeellesiir-
tymisikii on jokseenkin sama kuin TEl-jtirjestelmiissti. Vuonna 1995 ns.
tiiysitehoisen omaeliikteen alkamisikii oli tasan 60 motta, mikii lienee jopa
hieman korkeampi kuin TEl-jiirjestelmtissii. Kuitenkin valtion eliikejiirjestel-
mtissi liihes kaikkien todellinen eliikeikii on 63 eikii 65 vuotta, ja tiifiikin alem-
pia eliikeikii on edelleen kymmenilltitutransilla tyontekijtiillii.

6. Tulevaisuuden kysymyksiii

Suomen eliikejiirjestelmiin on kokonaisuutena tarkasteltuna my6nnettiivii ole-
van perin monimutkainen ja jopa sekava. Eliik&een my6ntiminen ja maksami-
nen ovat korkeaa erityisosaamista vaativia ammattitehtiiviI. Siiiinndsten so-
veltaminen on jopa niin vaikeaa, ettei tukaan enii6 voi osata koko ty6elii-
kejfiestelmiiii. Vaikka valtion oma jfiestelmti ei liene edes kaikkein vaikein,
on jo sen osalta pakko tunnustaa, ettii sen hyvlt osaajat ovat varsin harvassa ja
kailil<i nimeltii ulkomuistista mainittavissa.

Kun eltikejfiestelmii on sen soveltajallekin vaikea, on se kansalaiselle ylivoi-
mainen. Kun jopa ministerikokemusta omaaville henkil6ille piiisee sattumaan
osaarnattomuudesta ja tietilmiitttimlydestii johtuvia edtrnmenetyksiii, jotka ei-
viit edes ole vtihiipiitoisii, on tilannetta pidettiivii kestiimiittomiinii. Pelkiistiiiin
jo tiistii syysti on perusteltua aihetta tunnustaa, ettii sektorikohtaisiin ja eriiiltii
osin kokonaan hajautettuihin tytieliikejfiestelmiin perustuva aikakausi alkaa
olla lopuillaan. Valtion ei ole syytii jamrttaa uudelleenajattelun alkamista vaan
piiinvastoin kiihdyttii[ sitii.

Integroihrvassa Euroopassa ja globaalissa kilpailussa mytis kansantalouksien
infrastruktuurin laatu, vakaus, tehokkuus ja uskottarnrus ovat merkittiivie kil-
pailun elementlejii. Suomen edellytykset olla tiissti suhteessa maailman kiirkeii
ovat erittiiin hyvtit. Suomen koko ansaintajfiestelm?in kokoava eliikejiirjestel-
mi saisi olla yksi kilpailukykyisen infrastnrktuurin peruspilareita.
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f /iime vuosina julkisuudessa kiiydyn keskustelun kestoviiittimiii on ol-
\/ lut, etrii Suomen eliikejiirjestelmii ei kestii siti, ettii meillii siirrytiiiin
Y nuorempana eliikkeelle kuin muissa maissa. Vertailuja on suoritettu

erityisesti Pohjoismaiden kesken. Thnskassa ja Suomessa 55 - 64-wotiaista
naisista on en6[ runsas kolmannes tyoeliimiissii. Suomessa tydssdkiiyvien
miesten osuus vanhemmissa ikiiluokissa on selviisti alhaisempi kuin muissa
Pohjoismaissa. Niin lainsiiiidiinnollii kuin eltikkeiden mydnt6kiiytiinn<illti on
monin tavoin pyntty lykkiiiimiitin ikiiiinfiien siirtymistii ennenaikaisille eliik-
keille. Se on lamawosien taloudellisessa tilanteessa ollut liian yksinkertainen
vastaus ongelmaan. Veit?in, ettii valittu politiikka on osaltaan kasvattanut sosi-
aalimenoj a kokonaisuude ssaan.

Sosiaalimenojen kasvun hillitsemiseksi on toteutettu rajuja sosiaalietuuksien
heikennyksiii erityisesti tulevissa el?ikkeissd. Leikkausten seuraukset niilgrvtit
piiiiosin vasta 2000-luvulla suurten iklluokkien terveyden alkaessa iiin mydtii
yhil enemmiin heiketti. Monet ovat jo menettdneet tyopaikkansa ja hakeneet
turhaan tyttkyv,ytttimyyseltikeffii, mutta vasta harvoille on paljastunut koko to-
tuus. Kovin se on niille, joiden edestii tulevan ajan oikeuden menetyksen
vuoksi karkaa ensin mahdollisuus hakea yksil6llist[ varhaiseliikettii ja sen jiil-
keen yhii useammalta my6s tyritt<imyyseldkettii. Tehdyt ratkaisut johtavat kan-
salaisten kahtiajaon syvenemiseen. Nuorempia ikiiluokkiajako koskettaa vielti
varttuneempia syvemmin, koska oman eliim?in rakentamisen ja perheen perus-
tamisen mahdollisuudet ovat vaikeutuneet jo alussa.

Osittain muutokset ovat merkinneet menojen siirtymistii vain eri menokohtiin.
Onneksi viimesijaista toimeentulotukea ei ainakaan viel6 ole onnistuttu hei-
kentiimiiiin. Toimeentulotuki on kallis tapa jakaa sosiaaliturvaa, koska se
yleensii vaatii toistuvaa asioimista sosiaalitoimistoissa sen sijaan, etlE perus-
toimeentuloturva tulisi tilille joka kuukausi. Se koetaan usein myds ntiyryyt-
tiivimpiinii tapana.

Varhai seliikkeiden kehitys

Varsinaiset varhaiseliikkeet otettiin suomalaisissa eltikejiirjestelmissd kepoon
vasta 1980-luvun puoliviilissii. 1970-luvun alkuvuosina oli avoimen tydtt6-
myyden pienentdmiseksi alettu mydntiiii tydtt<imyyseliiklceitii 60-vuotiaille ja
myohemmin S5-vuotiaille. Pian iktirajan alentamisen jiilkeen alettiin puhua
ty<itt<imyyseliikkeen viiiirinkngoksistii yritysten saneerauksen yhteydessii.
Viiite ei ollut kokonaan vailla periii, koska tyottomyyseliikkeiden kustannuk-
set jaettiin kaikkien tyonantajien kesken. Yhtenii keinona tiimiin ongelman rat-
kaisemiseksi esitettiin uusien varhaiseliikejii{estelmien luomista, jolloin tydt-
tdmyysel?ikkeen iktiraja esitettiin palautettavaksi 60-vuoteen.

Yksityisellti sektorilla yksilollinen varhaiseliikej ii{ estelmi tuli voimaan vuo-
den 1986 alussa ja julkisella sektorilla wonna 1989. Ikiirajaksi siiiidettiin 55-
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wotta tydnantajapuolen vaatiessa ikiirajaa 60-vuoteen. Uuden jfiestelmiin
valmisteluaikana oli syntynytpatoutunutta eliikehakuisuutta. Uusi elikemuoto
sai huomattavasti ennakoitua suuremman suosion. Vaikka hyllcyprosentit alus-
ta alkaen olivat selvflsti korkeammat kuin tyttlq ryttttmyyseliikkeitii myonnet-
tiiessii, nousi mydnnettyjen yksiltillisten varhaiseldkkeiden miiiirii selvlsti kor-
keammalisi kuin valmistelutydn aikana oli arvioitu.

My<is varhennetusta vanhuuseliikkeestti tuli ennakoitua suositumpi. Liihellii
vanhuuseldkeikiiii kiiteenjiiiiviin eldltceen alenema jeii hyvinpieneksi. Varhen-
netulle vanhuuselflk&eelle siirrytiiiin useimmiten jo 60-vuoden iiss6, vaikka
eliikkeen alenema on 30 prosenttia. Koska varhennettu varhaiseliike on mitoi-
tettu siten, ettii se maksaa itse itsensd, sen ei uskota aiheuttavan ongelmia elii-
kej iirj estelmtin kantokyvylle.

Osa-aikaelike otettiin mytis kefttttin vuonna 1986. Ensimmiiisinii vuosina
niiti mydnnettiin vain muutamia satoja kappaleita eli huomattavasti alle en-
nakko-odotusten. Syytkin olivat selviit. Osa-aikaeliikkeen iktiraja oli 60 vuotta
eli viisi wotta korkeampi kuin yksiltillisen varhaiselilt<een. Alusta alkaen
eduskunnan sosiaalivaliokunnassa oli esillti vaatimus iktirajan alentamisesta
alle yksildllisen varhaiseliikkeen ikiirajan, jolloin siitii olisi tullut houkuttele-
vampi vaihtoehto. Niiin ei kuitenkaan tapahhrnut. Vuosien mycitii sosiaali-
valiokunta saavutti yksimielisyyden tiissii vaatimuksessa, mutta asia ei eden-
nyt. Vasta \ruonna 1994 osa-aikaelikkeen ikiiraja alennettiin 58-vuoteen sa-
manaikaisesti kun yksildllisen varhaiseldl&een ikiraja nostettiin 58-vuoteen.

Toisena syynii osa-aikaeliikkeen v?ihiiiseen suosioon alussa oli sen vanhuus-
eliikettii heikentiivii vaikutus. TAme ongelma kuitenkin korjattiin muutaman
vuoden sisiillii kaikissa eliikejiirjestelmissii ja osa-aikaelikeen saajien miiiirii
on kasvanut, koska se on kaikkien osapuolten kannalta havaittu elEkemuodok-
si, jonka hyodyt ovat haittoja pienemmiit. Vieliikiitin eri varhaiseliikkeiden ikii-
rajat eiv?it tue sitii, etti ensin olisi mahdollisuus viihentiiii tyontekoa osa-aika-
elikkeen avulla niin, ettii se auttaisi jaksamaan pitempiif,n tyoeliimiissi. Vasta
sitten tulisi yksilollinen varhaiseltike, joka merkitsee tydnteosta luopumista
kiiytiinnossi kokonaan. Tyonantajapuolen ajamaa mallia yksildllisen var-
haiselikkeen ikiirajan korottamisesta 60 vuoteen ei voi nykytilanteessa pitiiii
perusteltun a, yaan osa-aikaeliikkeen ikiirajaa tulisi alentaa.

Sukupo lvenvaihdo seliike

Laman kasvattaessa nopeasti ty6tt6myyslukuja eduskunnassa alettiin 1990-1u-
vun alussa pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Jokainen kansanedustaja oli var-
masti saanut vastattavakseen kysymyksen, miksi tytin rasittamia ja sairaita ei
piiiisteti eltikkeelle, kun samaan aikaan yhii suurempi joukko nuoria on ty6tt6-
minii eikii ty<ipaikan puuttuessa piiiise rakentamaan omaa eliimiiiinsii. Ehk[ yl-
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liitt?ien yksittlinen ryhma joka aktiivisimmin otti yhteyttii eri puolilta maata
olivat opettajat. Se kuvastaa hyvin opettajankin ty6n raskautta.

Eri puolueiden edustaj at liihtivet aj amaan palkansaaj an luopumiskorvauksen
siiiitiimistii tilaptiisenii toimenpiteenii helpottamaan suurta avointa ty6tt6myyt-
tti. Ideahan ei ollut uusi, sitii oli Suomessakin lyhyen aikaa kokeiltu 1970-lu-
vulla. Ensimmiiisen lakialoitteen allekirjoitti nrnsas 40 vasemmistoliiton ja
sosialidemokraattien edustajaa muutaman SMP:n ja vihretin edustajan tuella.
Ajatus sai yhii enemmln kannatusta kansanedustajien keskuudessa. Toista
lakialoitetta valmisteltaessa todettiin, etti esitettyd ratkaisua vastaisi parem-
min nimi "palkansaajan ja yrittiijiin sukupolvenvaihdoseldke" maatalousyrittii-
jien sukupolvenvaihdoseliikettti vastaavasti, koska ajatuksena oli nimenomaan
sukupolvenvaihdoksen tukeminen muuallakin kuin maataloudessa. Euroopan
talousalueeseen liittyminen toi mukanaan mahdollisuuden maatalouden suku-
polvenvaihdosten jatkamiseen entistii paremmin ehdoin. Vaikka tilan pellot
olisi vuokrattu ulkopuoliselle, ei wokratulo vaikuta eniiii el[kkeeseen.

Eduskunnan enemmistd allekirjoitti aloitteen miidrdaikaisesta laista, jonka
mukaan tydntekijii tai yrittiijii voisi halutessaan jiiidti eliikkeelle sillii ehdolla,
ettii h[nen tilalleen palkattaisiin alle 30-wotias ty6t6n tydnhakija vdhintiiIn
kahden vuoden ajaksi. Tarkoituksena tietysti oli, ettd nuori voisi ndin saada
pysyvtintyopaikan. Ammattiyhdistysliikkeen piiristii ldytyi tukea ehdotuksel-
le, mutta tyrinantajapuoli ja eliikelaitokset asettuivat jyrktisti vastaan, samoin
ministeri<it. Perusteluna oli, ettii ehdotettu uusi eldkemuoto lisiiisi eldkemenoja
tav alla, j ota e I iikej iirj e ste lmtin kantokyky e i ke stti.

Eliiketurvakeslanksessa tehdyissii laskelmissa on eldkemenojen kasvua yritet-
ty verrata ty<ittdmyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen siiiistdihin johto-
piiiitdksenii, ettd ratkaisu tulisi huomattavan kalliiksi. Niissii ei ole kuitenkaan
otettu huomioon kaitkia tekijoitii, joilla menosdiistdjii voidaan aikaansaada. Jo
muutoksilla huoltosuhteen sisiilld voi olla kokonaismenoja supistava ja toi-
saalta taloudellista toimintaa aktivoiva vaikutus. Palkkamenoissa saavutetta-
vaa siiiist<i[ ei ole otettu huomioon lainkaan, vaikka erilaisten miitiriivuosi-
korotusten vaikutus on huomattava. Sosiaaliturvajtirjestelmin kantokykyi on
arvioitava kokonaisuutena, koska sen kaikki osat vaikuttavat osaltaan koko
kansantalouteen.

Sukupolvenvaihdoseliike on yhii ajankohtainen tilap6isenii ratkaisuna tilan-
teessa, jossa tydeliimlssii on vielii huomattava mddrd, viimeistii?in viisitoista-
wotiaana tydeHmean liihteneit[ ihmisiii, joista moni olisi halukas luovutta-
maan tydpaikkansa nuorten ktiytt<ion. Vanha ja uusi tyontekijd voisivat olla 6-
24 kuukauden siirfymiikuden ajan osa-aikatydssi osa-aikalisdn tapaan, jolloin
eliikkeelle siirtyviin ty<intekijiin kokemus voitaisiin siirtee uudelle sukupolvel-
le. Vapaaehtoisesti nuorerlmalle ty<ipaikkansa luovuttava voisi luopua tulevan
ajan oikeudesta korvikkeena siit6, ettd piidsee aiemmin eliikkeelle. Keskustelu
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vanhempien ikiluokkien eldkkeellep[tisyn helpottamisesta on virinnyt edus-
kunnassa uudelleen, toivottavasti tiilH kertaa tuloksellisesti.

Yli 55-vuotiaita tydttomid on jo yli 70 000. Heille kannattaisi my6s antaa yk-
sinkertaisesti mahdollisuus niin halutessaan siirtyti tydttomyyseliik&eelle sillii
ehdolla, ettd he hyviiksyviit elikkeen ilman tulevaa aikaa. Teildin kokonaisme-
noissa voitaisiin saada stiiisttijii ja vihentiiii avointa tydttitmyyttii selvlsti.

Miljardisti^dstot tulossa - vaarantuuko oikeusturva

Laman syvetessi eltikelainsdidiintddn esitetyt suuret muutokset eteniviit edus-
kunnassa nopeasti. Suurempaa vastarintaa esiintyi vain kunnallisen eltikejiir-
jestelmiin muutosten yhteydessi. Valtion elil&eiden muuttaminen meni hel-
pommin l6pi, koska siirtymtisiiiinnriksillii turvattiin valtion palveluksessa o1-
leiden yli 35-vuotiaiden asema kohtuullisesti. Kunnallisella puolella ndin ei
tehty ammatillisten eltikeikien poistamisessa ja siirtymisesse TEl-jiidestel-
miin kanssa yhteniiseen 65-vuoden eliikeiktiiin ja 1,5 prosentin eliikekarttu-
maan. Erityisesti palomiehet ja linja-autonkuljettajat puolustivat oikeuksiaan
viimeiseen saakka. Pahimmat epiioikeudenmukaisuudetkorjattiin, muttatulos
ei ymmiirrettivistii syrstii fyydyttiinyt kunnallisia viranhaltijoita ja ty6ntekij6i-
ta.

Vuonna 1994 voimaantulleet muutokset merkitseviit elikemenoihin ensi vuo-
situhannella merkittiiviii siiiistdjii. Yksil<illisen varhaiseltikkeen ikiirajan nosto
58 ikiivuoteen koskettaa vuonna 1940 ja sen jilkeen syntyneitii. Ikiirajan nosto
on pienenttinyt yksiltillisen varhaiseliikkeen hylkyprosenttien miiiiriiii. Vuonna
1995 yksityisen sektorin yksiltillisten kaikkien varhaiseltlkkeiden hylkypro-
sentti oli 41,6, kun se vuonna 1994 oli enn?itykselliset 45,4. Hylkyprosentti
jatkoi kuitenkin kasvuaan valtion eliikejfiestelmiissii, jossa se nousi 49,6 pro-
sentista huikeaan 51,5 prosentin lukemaan. Vuonna 1996 hylkyprosentit ovat
alentuneet kaikissa eliikejiirjestelmissii, koska jo kaksi ikiiluolt<aa on jiiiinyt
pois hakijoiden joukosta.

Perinteisten tyttkyvyttdmyyseliikkeiden hyllgrprosenttia YVE-ikiirajan nosto
luonnollisesti kasvattaa. Hy\ryrosentti nousi vuonna 1995 yksityisellii sekto-
illa20,2prosenttiin. Kansaneldkejfiestelmtissiihylkyosuus oli z4,syo,valtion
eliikkeissii yli25%ja kunnallisissa eliikkeissii periiti 3l,2yo. Vuodesta 1980
alkaen alimmilleen hylkyprosentit perinteisisse rydkyvyttt myyselflkkeissi
painuivat yksildllisen varhaiseliikkeen voimaantulovaiheessa yksityisellii sek-
torilla vuoden 1986 ja julkisella sektorilla vuoden 1989 tienoilla. Silloin mytis
perinteisten tyttkyr/ttomyyseliikkeiden hakumi?iriit olivat suurimmillaan.

Kansaneliikelain mukaisen tyo$nrytttimyyseliikehakemuksen teki vuonna
I 987 liihes 3 I 000 hakijaa, wonna 1995 noin 25 000. Yksityisen sektorin tilas-
toluvut eivdt ole vertailukelpoisia tilastointitavan muutoksen johdosta, mutta
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suunta on selviisti alaspiiin. KVTEL:n piiriss?i hakemukset ovat samana ajan-
jaksona pudonneet puoleen ja VEL:n piirissti runsaaseen kolmannekseen. Yk-
sildllisen varhaiseltikkeen hakijamdiiriit ovat 1980- luvun lopusta alkaen olleet
ensin noin 15 000 hakemuksen tasolla ja pudonneet 13 000 tasolle nousten
uudelleen nmsaaseen 15 000 ennen ikiirajan nostamista. Yhden ikiiluokan pu-
dottaminen hakij oiden j oukosta alensi hakij oiden mddrdd noin kolmanneksel-
la.

Eltikelaitokset torjuvat mydnttimisktiyttnnon kiristymisen. Vaikka tyritt<imyy-
dellii ja tyottomyysuhalla on tietty merkitys el[kehakuisuuteen, ei hakumiiii-
rien kehitys osoita, ettii tydttdmyys olisi olennaisesti lisiinnyt hakemusten
mddrdd, perinteisten tydknryttttmyyseliikkeiden kohdalla pSinvastoin. Eliike-
hakemusten kiisittelyii liihes parikymmentd vuotta seuranneena, ktiytiinnrin ko-
kemus on synnyttiinyt selketin kiisityksen siitii, ettd eldkelaitosten linja on
1990-luvulla vuosi wodelta kiristynyt. Kuntien eldkevakuutus on vetiinyt tiu-
kinta linjaa, jota osaltaan selittdti sen toimiminen viimeisenii laitoksena moni-
en velvoite- ja sittemmin tukityollistettyjen kohdalla. Suuret hylkymiiiiriit ja
valitustien hitaus heikentiviit hakij oiden oikeusturvaa.

Toteutettuja leikkauksia ei valtionvarainministeriossii katsottu kuitenkaan riit-
tiiviksi. Ty<ieliikelaitokset ja tyomarkkinajiirjestdt sopivat jatkoleikkauksista.
Nykyisen hallituksen toimesta on eduskunnassa viety liipi leikkaukset, joissa
eliikkeiden tulevan ajan oikeutta koskevien heikennysten merkitys on oleelli-
sin ja epdoikeudenmukaisin suurille ikiiluokille. Suuret siiiistot tulevat neky-
viin vasta vuosien kuluttua. Kuitenkin valtiovarainministerici vaatii yhii uusia
heikennyksid. Harvemmin ntikee pohditun, mitii leikkaukset merkitseviit yk-
sittiiisen ihmisen kannalta. Sitii sietiiisi eltikelaitosten, ministerioiden ja ty6-
markkinaj ii{ estoj en - eriyisesti ty6nantaj apuolen - j ohtoportaissakin pystihtyii
miettimiiiin.

Miten kiiy, jos kiiy huonosti?

Yksittiiisen eliikkeenhakijan kannalta lopputulos muodostuu usein kohtuutto-
maksi verrattuna tyopaikkansa ja terveytensii slilyttdneen asemaan. Monista
keytanndn esimerkeisti olen hahmotellut "Madan" kohtalon ilmentiimiiiin to-
dellisia ongelmia..

Marjan terveys alkoi reistailla viisikymppisenii woden 1994 alussa. Sairaus-
piiivtirahaa myonnettiin 300 piiiviin enimmiiisaika. Eltikehakemukset hyliittiin.
Ty6htin Marja ei pystynyt palaamaan, vaikka tyrisuhde on edelleen voimassa.
Onneksi Marjaa osattiin neuvoa pyytiimiiiin tyonantajalta todistus siitii, effti
tyonantajalla ei ole ta{ota hiinen tyokykyddn vastaavaa ty6tii. Tiim[ mahdollis-
ti sen, ettii Mada alkoi saada ansiosidonnaista tyrittomyyspdivdrahaa. Vuoden
1996lopulla tuli vakuutusoikeudesta hylkiitiviit eliikepiitit<ikset. Tyonantajakin
irtisanoi tyosuhteen. Ansiosidonnaisen piiiviirahan 500 piiiviin enimmiiismiidrti
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tuli tiiyteen 7.1.1997. Koska Marja on vasta 53-wotias, putosi htin tytimark-
kinatuelle, jota hiinelle voidaan maksaa 180 ptiiviiti. Sitten sekin loppuu, koska
hiinellii on puoliso, jolla onneksi on vielii t6itii.

Marjaa hoitavat ltiiikiirit ovat edelleen sitii mielt6, ettii hiin on kykenemltdn
jatkamaan tydsstiiin. Uudet eliikehakemukset laitetaan vireille heti, kun lisii-
tutkimusten jiilkeen saadaan uudet liiiikdrinlausunnot. Lisiitutkimukset vaati-
vat kuitenkin aikaa. Jos Ma{alla on hyv[ tuuri, hiinelle mytinnetliin toisella
kierroksella eldke, mutta eltkelaitos ei yleensii my6nn?i el?ikettd vakuutus-
oikeuden piiiitdsp[ivtimiiiiriiii edeltiiviiltii ajalta. Ma{alle mydnnetystii eliik-
keeslti jiiii todenniikdisesti puuttumaan oikeus tulevaan aikaan eli sairastumi-
sen ja 65-vuoden iiin villiseen aikaan, joka normaalisti lasketaan elilkeaikaan.
Hiinelle mydnnetiliin eliike 25 tyovuoden perusteella, mutta eltike jiiii saamatta
l5 vuodelta. Eliike on siis vain37 ,5 prosenttia eliikepalkasta 60 prosentin eltik-
keen sijasta. Marjan kohtalotovereita on alkanut ilmaantua huc,lestuttavissa
miiirin.

Aiemmin valitusprosessilla oli mahdollista saada eliikkeen alkamisajankohtaa
lisiselvitysten awlla oikaistua. Tiinii piiivtinii se ei tunnu onnistuvan, vaikka
oikeusasiamies terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoon viitaten
tukisi uusien lausuntojen perusteella eldkkeen aientamista. Mielestini tilan-
teet, joissa sairausptiivIrahakauden enimmdism6Srin tbyffiye ryohrvytto-
myyden katsotaan alkaneen niin my<ih[iin, etfd eliikkeenhakija menett8ii tule-
van ajan oikeutensa, on kohtuuton, vaikka kansaneliike saattaa vieliikin paika-
ta tyoeliikkeen pienenemistd ja verojfiestelmikin tasaa tehokkaasti kiiteen-
jiinvii ellkkeitii. Tyttlqrvyttt myyden alkamisajankohdaksi meerite[een va-
kuutusoikeuden hylkypiiiitoksen jiilkeen usein piiivii, jolloin uusi liiiikiirin-
lausunto on kirjoitettu. Se on tiiysin keinotekoinen, kun hakijalla on yleensii jo
useiden vuosien ajalta nippu lSdkiirilausuntoja, joissa htinet on todethr kyke-
nemdttomiiksi tekemiitin omaa tai siihen verrattavaa ty6te. Lausunnon kir-
joittamisptiivii riippuu monista tekijoistii kuten jonoista ja lisiitutkimuksista.
Eliikkeenhakijan oikeusturva ktirsii selviisti valitusprosessin pitkdsti kestosta.
Htin saattaa koko loppuelimlns[ joutua kiirsimiiiin valitusten pitkiistii k?isit-
telyajasta jeetyeiin ilman eliikettii tai tulevan ajan oikeutta.

Vaikka Marja olisi saanut eliikkeeseensii tulevan ajan oikeuden, olisi eliike jiiii-
nyt 53,5 prosenttiin, koska 1.1.1996 jtilkeen mydnnetyissti eliikkeissii tulevan
ajan eliikkeen karttuma on alennettu 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin 50 ja 60
ikiivuoden viilillti ja 0,8 prosenttiin 60 ja 65 ikiivuoden viilillii. Jos Ma{a olisi
seilyftiinyt terveytensti ja tydpaikkansa, hdnen elikkeensii olisi karttunut 60
ikiivuoden jiilkeen viimeisen viiden tydssiolovuoden aikana 2,5 prosenttia
vuodessa ja hiin olisi voinut saavuttaa 65 prosentin elflketason. Pidiin epiioi-
keudenmukaisena sitii, ett[ tyossiipysymisen kannustukseksi on valittu eldke-
karttuman nosto viimeisten tydvuosien aikana ennen vanhuuseltikeikiiii. Se
saattaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan. Tilastot osoittavat selvtisti, ettd
ylemmiit toimihenkildt siiilyttiivdt parhaiten terveytensii vanhuuseliikeikiiiin
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saakka. Heillii on ollut muita paremmat mahdollisuus siiilyttiiti ty<ipaikkansa
laman myllerryksessii. Sekii terveytensii ettii tyopaikkansa ovat helpoimmin
menetttneet raskaimmissa suoritustason tehtlvissi tydskennelleet.

Keinoista, joilla varhaiseliikkeiden vaikutusta eliikejtirjestelm?in kantokykyyn
on pyntty viihentimiidn, joutuvat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ktir-
simdln eniten. Useimmiten taakka jiiti yksin kyseisen henkildn ja hiinen per-
heens6 kannettavaksi. Monesti eliikkeen mydntiim[ttii jiittiiminen merkitsee
kuitenkin yhteiskunnalle suurempia kustannuksia. Jos el[kkeenhakijalle ei jiiii
muuta vaihtoehtoa kuin tydssii jatkaminen, nostavat runsaat sairauspoissaolot
helposti kustannuksia. Hakemus- ja valituskierre,liiiikiirinlausunnot, lisiitutki-
mukset, liihettiiminen ty<ikyvyn arviointiin ja tytikokeilut vievlt my6s runsaas-
ti voimavaroja. Kun hoitavat liiiikiirit ja eri kuntoutustutkimusyksikrit ovat tut-
kineet hakijat jo moneen kerlaau,on hallitus nyt piiiitttinyt, ett6 kaik&ien yli 50-
vuotiaiden pitkiiaikaistydttomien tyitkyky arvoidaan. Siniinsii ttimii on myon-
teinenpiittos, mutta se nielee miljoonia markkoja turhaan, kun monien pitkii-
aikaistyottomien kohdalla kaikki mahdolliset tutkimukset ja tydkyvynarvioin-
nit on tehty jopa moneen kertaan.

Miten p aruntaa s o s i aaliturvaj iirj e stelmiin kantokykye?

Kuntoutuslainsiiiidiinnon uudistus 1990-luvun alussa oli merkitfiivii muutos.
Sekii tydntekijein ettii ty6nantajien yhteinen etu on pyrkiii yll[pitiimiiiin tydnte-
kijtiiden tydkykye.Varsinkaan varhaiskuntoutuksen merkitystii ei voi yliarvi-
oida. Kansaneliikkeen pohjaosan tekeminen eliikeviihenteiseksi on selvii taka-
askel kuntoutuksen kannalta, sill[ kaiklci eliitkeenhakijat eiviit eniiii hae tyri-
$rvyttomyyseliikettii Kelasta, koska heillti ei ole oikeutta pohjaosaan. Vaikka
kuntoutukseen ohjauksen pitiisi alkaa jo silloin, kun sairauspiiiviirahaa on
my<innetty 60 piiiviiti, on tehdyissl selvityksissii havaittu ettii niiin ei aina ta-
pahdu.

Kuntoutus on merkittiiviltii osin Kelan vastuulla, mutta jos elikehakemus ei
entiii kulje sen kautta, merkitsee se usein heikennystii kuntoutuksen toimeen-
panossa. Tytieliikelaitosten vastuunotto kuntoutuksesta on lisiiiintynyt lainsiid-
diinnon velvoittavuuden my<itii, mutta parantamisen varaa on edelleen paljon.
Jos hylkiiiivin eliikepiiiittiksen saajalle ltihetetiitin ptiiitds kolmeksi kuukaudek-
si mycinnetystii kuntoutustuesta, jonka aikana hakijan edellytetiiiin loytiiviin
itse itselleen sopivan uuden koulutusalan, on jotain vialla. Asiat ovat piitilael-
laan, kun hakrja eliikelaitoksen neuvon mukaisesti menee tyrivoimatoimistoon
ja hiintii kehotetaan palaamaan sinne ilmoittautumaan tydttdmtiksi tyonhaki-
jaksi, kun kuntoutustuki loppuu.

Jokainen eltikkeenhakija, jolle eliikelaitos ei katso voivansa my<intiiii tyttky-
vyttomyyseliikettii tai yksilollistii varhaiseliikettii pitiiisi ohjata elflkelaitoksen
toimesta tydkyvynarvioon. Jos eliikelaitos ei suoraan liihetii hakijaa tytky-
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vynarvioita suorittavaan yksil&6rin, hiinet pitiiisi ohjata tyriterveysasemalle tai
kuntoutuksen asiakasyhteistyoryhmiinpuheille. Lopputuloksena on oltava eh-
dotus, jonka mukaan etenemiillii henkiltin ongelmaan haetaan ratkaisu tyti-
kokeilujen ja muiden toimenpiteiden kokonaisuuden avulla ja jonka toteutu-
mista seurataan. Ihmistii ei saa jiittiiii yksin sairautensa, tydtttimyytensd ja toi-
meentulo-ongelmiensa kanssa. Jollei kuntoututussuunnitelmaa voida toteut-
taa, sitii on korjattava niin, ettii henkildllti on tiedossa ratkaisu, jonka awlla
hiinen toimeentulonsa on tavalla tai toisella turvattu. Jos niin ei voi edetli, on
eldkeratkaisu paikallaan. Tybeliimnssii pysymisti edistiiisi parhaiten se, etlii
tytipaikkoja.

Osa-aikaeliikkeen ikiirajaa voitaisiin laskea vaikka 50-vuoteen ja sen toimeen-
panoa suunnitella tydpaikkakohtaisesti. Osa-aikalisiikokeilusta tulisi tehdii py-
syvii jiirjestely ja mahdollistaa osa-aikajaksojen enimmiiispituus viihintiiiin
kahden vuoden mittaiseksi. Myds vuorotteluvapaata tulisi pidentiiii ja samalla
korottaa vuorotteluvapaan ajalta maksettavaa korvausta. Tydnjakamista kos-
kevat kokeilut, kuten 6+6 tunnin malli pitiiisi tehdii osaksi pysyvie jiif estelyjii,
joilla tyriaikaa lyhentiimtillii parannetaan tyossiolevien jaksamista ty6ssiiiin
entist[ pitempiiiin ja samalla mahdollistetaan tydttdmille ty6nsaanti. Uskon,
ettii tiimiinkaltaiset positiiviset toimet viihentiisivtit huomattavasti suurten iki-
luokkien loppuunpalamista j a pyrkimistii tyttkf.,yttttmyysel6kkeille.

2000-luvun eliikkeiden myont6ktiytiinndn olennaiseksi piirteeksi toivon muo-
dostuvan sen, etti hakija on itse mukana piiiitdksenteon kaikissa vaiheissa,
onhan kysymys hiinen omasta tulevaisuudestaan. Salailun verhoa piiiitoksente-
ossa on viihti viihiiltii raotettu. Kun kuitenkin on kysymys eliikkeenhakijan elii-
miiiin mitii syvimmin vaikuttavasta ratkaisusta, on outoa, ettii se on annettu
kokonaan toisten ihmisten ktisiin ilman, ettii hakijalle saa edes riittdviii tietoja
kiisittelyneri vaiheista.

Eliikejfiestelmiin kantokyvystii huolehdiffaessa ei voi mielestiini liikaa koros-
taa sifii, etti sosiaalimenojen kokonaisuudella on paljon tiirkeiimpi sija kan-
tokyvylle kuin pelkillii eliikemenoilla. Se yksinkertainen tosiasia, ettii sekii yk-
sittiiisen ihmisen ettii koko talouden etu on usein yhtenevii, on unohhrnut
liian usein. Humaanisuuden lisfiimisen pidtdksenteossa uskon hy6dyttiiviin
kaikkia.
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Oma etujii{esto

f /uonna 1956 stiiidetty merimieseltikelaki sisiilsi ty6eliiketurvalle omi-
\/ naisia piirteitii. Samana vuonna asetettiin komitea selvittiimiiiin yksi-
Y tyisoikeudellisessa tydsuhteessa olevien henkildiden eliikekysymystii.

Palkansaajaviiestrin kattavat ty6eliiketurvan perustana olleet lait, ty<intekijein
eliikelaki ja lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydntek|iiin eliikelaki sd"idet-
tiin vuosina 196l - 1962.

Tyontekijiiin eliikelain tiytiint6dnpano annettiin eliikevakuutusyhtiriiden,
eliikesiiiiticiiden ja eldkekassojen toteutettavaksi. Lyhytaikaisessa tydsuhteessa
olevien tyontekijein eliiketurvan hoitaminen tuli neljtin siinii vaiheessa perus-
tetun tyoeliikekassan tehtdvlksi. Kun tiirkeiiksi n?ihtiin yhteisen tiedotus-
organisaation ja toimeenpanosta vastaavien yhteis6jen oman etujii{estdn ai-
kaansaaminen, johti tiimii Tyoeldkelaitosten Liiton TELAn perustavaan koko-
ukseen tammikuus sa 1964.

Oma vaikutuksensa perustamiseen oli my6s sosiaalivaliokunnan 15. 10. 1963
hyviiksymtillti ponnella, j onka mukaan tyontekij tiin eldkelain stiiitiimisen j oh-
dosta oli syntynyt tarve koko eliikelainsiitidiintomme tarkistamiseen. Valiokun-
ta katsoi, ettii oli kiireellisesti ryhdytttivii selvitt[miitin, miten kokonaiseliike-
jiifestelmii, jonka piiriin kuuluisivat my<is kaikki tycisuhde-eliikelainsdii-
diinnon ulkopuolella olevat ryhmdt, saataisiin aikaan. Vaikka valiokunnan ek-
kiniiisen kannanmuutoksen perimmtiisiti syitii ei ole selvitetty, tulkittiin tiimii
tytieliikesektorilla siten, ettii ktiytiinnriss[ ponsi merkitsi suuntataistelun alka-
mista eldketurvan kehittiimisessii. Vaihtoehtoina olivat kansaneliike- tai ty6-
eliikepainotteinen kehitys. Oli tarpeen etuj?irjestdn kautta varmistaa, ettii tyo-
eliiketurvan periaatteet ja hajautukselle perustuva organisaatiomalli siiilyi-
siviit.

Kattava jiisenisto

Liiton perustamisasiakirjan allekirjoittivat kaikki tyoeliikevakuutustoimintaa
harjoittavat vakuutusyhti6t, LEl-kassat, Merimieseliikekassa ja kuusi eliike-
kassaa. Kunnallisten viran- ja toimenhaltijain eliikelain tultua siiiidetyksi liittyi
vuonna 1965 TELAn jtiseneksi Kunnallinen Eliikelaitos, nykyinen Kuntien
eliikevakuutus. Yrittiijiieliikelakien valmistuttua tuli jiiseneksi vuonna 1969
Maatalousyrittiijien eliikelaitos. Vuonna 1973 TELAan liittyivtit eliikesiiiitiot
oman yhdistyksensi Eliikesti[tioyhdistyksen kautta ja vuonna 1975 valtion
eliikelain toimeenpanosta vastaavaValtiokonttori. Vuosina 1981 - l990liittyi-
viit jiiseniksi TELAn ulkopuolella olleet eliikekassat, Vakuutusosakeyhtid Elii-
ke-Sampo ja Esiintyvien taiteilijoiden el[kekassa. Vuonna 1996 myds Kirkon
keskusrahasto liittyi jiiseneksi.
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Liiuoon kuuluvat tytieliiketurvan toimeenpanosta vastaavat yhteistit siitii riip-
pumatta, toimivatko ne yksityisellii vai julkisella sektorilla, ovatko kilpailuti-
lanteessa keskenifln tai toisiinjesenyhteistiryhmiin ntihden vai hoitavatko tiet-
tyti laissa niille miiiiriittyd osaa tydeltiketurvasta. Liitto edustaa siis kattavasti
koko tydeliikej fi estelmiiii.

Kasvaneet tehtevet

Alkuvaiheessa tiirkein toiminta oli tiedotusta ty6eliiketurvan perusperi-
aatteista, ideologiasta ja tavoitteista. Liitto tarjosi myds sopivan foorumin yh-
teisten asioiden, edunvalvonnan ja eliikepoliittisten kannanottojen muodosta-
miselle.

Vuonna 1965 TELA liittyi Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksen jiiseneksi.
Telloin toimintaan tuli mukaan tyoeliikesektorin harjoittaman ammatillisen
kuntoutuksen perusperiaatteiden vahvistaminen ja muut kuntoutukseen liitty-
viit jiisenyhteisdille tarkoitetut toimintaohjeet. TELA osallistui heti alusta luki-
en my6s vuonna 1966 perustetun Eltiketiedotustoimiston (ETT) rahoitukseen
ja hallintoon. Tdmiin seurauksena jouduttiin miirittelemiiiin yhteistii tiedotus-
ta hoitavien yksiktiiden, ETK:n, ETT:n ja TELAn tytinjako. TELAn osalta tie-
dotustoiminta painottui vaikuttajatiedotukseen ja eliiketurvan kehittemiseen
liitt)'viin niikokohtiin.

Vuoden 1974 tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessi sovittiin, ettii
TELAn yhteyteen perustetaan tydeliikelaitosten ja keskeisten tytimarkkinajiir-
jest<ijen yhteinen luotonantoneuvottelukunta (LIJNE). Kun neuvottelukunnan
tehtiiviinii oli antaa suosituksia tytieliiketurvan toimeenpanosta vastaavien yh-
teisdjen vapaan sijoitustoiminnan periaatteista ja seurata sijoitustoiminnan
kohdentumista, toi tiime TELAn toimintaan mukaan tutkimuksen ja tilas-
toinnin.

Vuonna 1983 siirrettiin Suomen Henkivakuutusyhtididen Yhdistyksen lak-
kauttamisen yhteydessd eliikevakuutusyhtioitii koskevien maksu- ja ehtope-
rusteiden valmistelu sekii eriiiit markkinointiin liitryvet kysymykset TELAn
yhteydessii toimivalle vakuutusyhti6asiain toimikunnalle.

Vuonna 1988 sovittiin tydmarkkinain keskusjtirjesttijen kesken korkean tason
neuvottelukunnan perustamisesta TELAn yhteyteen. Neuvottelukunnassa ki-
sitelliiiin palkansaajan eliiketurvaan liittyvie ajankohtaisia asioita.

Vaihdellut rooli

TELAn rooli yhteistoimintafoorumina on vuosien saatossa vaihdellut. 1960-
luvulle oli tylpillistii tarve yhteisen toimintaorganisaation avulla vahvistaa

286



tyoeltiketurvan legitimiteettiii suhteessa kansaneliiketurvaan. Viestinniin koh-
teena olivat seki tyomarkkinajiirjestot ettii poliittiset puolueet. Ntiiden edusta-
jia kutsuttiin muun muassa tutustumaan TELAn jiisenlaitosten toimintaan. Lii-
ton henkilokuntaa vahvistettiin tiedotussihteereill[ joiden tehtevene ofi toi-
mia liihinnii palkansaaj ien alueorganisaatioihin vietiiviin tyoeltike sanoman v5-
littiijinii.

Vuosikymmenen aikana organisoitiin useita sittemmin olennaisesti tyoeltike-
turvan kehitttimiseen vaikuttaneita neuvotteluja. Ntiiden seurauksena julkisen
seklorin eliiketurva integroitiin vastaamaan yksityisen sektorin tyoeliikejtirjes-
telmiin periaatteita, yriftajet saivat lakis[[teisen tyoeliiketurvan ja perhe-eliike
liitettiin osaksi tyrieliike-etuuksia.

Tyoeliikkeiden lukumii[rtin kasvaessa arkiset asiat, kuten eliikkeiden maksa-
minen pankkien viilityksellti sek[ siihen liiffyvet kustannukset ja maksutek-
niikka toivat neuvottelukumppaniksi Suomen Pankkiyhdistyksen. Alusta al-
kaen my6s verotukseen ja kuntoutukseen liittyviit asiat koeffiin yhteisesti hoi-
dettaviksi.

Palkansaajien elciketurvan ajankohtaisia pulmalEsymyksici on pohdittu ja ratkottu vuodesta
1988 ltihtien tydmarkkinajdrjestc)jen ja tydekikelaitosten edustajien neuvottelukunnassa,
"korkeimmassa oikeudessa". Vuonna 1989 otetussa kuvassa vasemmalta: johtaja Pekka
Merenheimo (,TK), puheenjohtaja Raimo Lehtinen (AKAYA), toinen puheenjohtaja Aarno
Aitamurto (SAK), toimttusjohtaja Pentti Kostamo 8EI-4), puheenjohtaja Jorma Reini
6ff0, toimitusjohtaja Tapani Kahri (STK), toimitusjohtaja Mauri Moren (Itletstiteollisuu-
den Tycinantajaliitto), johtaja Eelis Makkonen (Eltikesridtidyhdistys), toimitusjohtaja Aarre
Metso (LEL Tyr)eltikekassa), toimilusjohtaja Risto Kausto @kike-Sampo) ja toimitusjohtaja
Juhani Salminen (Ilmarinen).
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Valtiovalta nosti esille kysymyksen tydeldkevarojen kiiyttiimisestii Pohjois- ja
Itti-Suomen voimalaitosten rakentamisohjelman rahoittamiseen. Tiimii johti
sopimukseen siitd, ettii tyoeliikelaitokset merkitsivdt valtion obligaatioita sovi-
tun miiriin keytettiiviiksi ty6llisyyden ylliipitiimiseen. Neuvottelut tyoeliikelai-
tosten merkitsemistii valtion liikkeelle laskemista tydllisyysobligaatioista jat-
kuivat vuosittain aina 1980-luvun loppuun saak&a.

Vuoden 1968 vakauttamissopimus (Liinamaa I) merkitsi my6s Suomen Pan-
kinja TELAn vtilisten neuvottelujen aloittamista tydeliikelainoissa noudatetta-
vasta korkotasosta. Neuvottelut jatkuivat sittemmin korkosiiinn<istelyn lop-
puun asti. Vuosikymmenen loppupuolella kesiteltiin tyoeliikelaitosten neu-
vonta- ja palvelutoiminnan tehostamista. Liiton piirissii pidettiin tiirkeiinii
koulutusohjelmaa palvelun tasosta sekii yhteistii eliikepalvelutunnusta, joka
loisi yhtendisffii hajautetun ty6eliiketurvan kokonaiskuvaan.

1970-luvulla turvan kehittiiminen tapahtui piiiisiiiintriisesti tulopoliittisten
kokonaisratkaisujen yhteydessi. Heti vuosikymmenen alussa tyornarkkinajtir-
jestdt esittiviit, ettii tyoeliikelaitosten varoja sijoitettaisiin asuntotuotantoon lii-
hinnii tydsuhdeasuntojen aikaansaamiseksi. UKK-sopimuksen sosiaalipaket-
tiin liitryen pdiistiin sopimukseen siitii, ettii tydekikelaitokset sijoittavat varoja
vuokra-asuntotuotantoon vuosina 1972 - 73. Tiistii seurasi, ettii vuosittain ktiy-
ttivien neuvottelujen pohjalta tydeltikelaitokset osallistuivat arava-vuokratalo-
jen ensisijaislainojen rahoitukseen suurimpana ryhmiinti siihen saakka, kun
jtirjestelmii purettiin asuntorahaston perustamisen mytitii 1980-luvun lopussa.

Vuosikymmenen suuret uudistukset; tydttdmyyseldke, tydeliikkeiden taso-
korotus 40 prosentista 60 prosenttiin, tyoeltikkeiden sitominen palkkaindeksin
sijasta palkka- ja kuluttajaindeksiin ja eltikepalkan laskentatavan muutos so-
vittiin vakiintuneeksi muodostuneissa tyomarkkinaosapuolten vdlisissii neu-
votteluissa. TELAn rooli oli vaihtunut asiantuntijarooliksi. Tiimii mahdollisti
tydeliiketurvan toimeenpanosta vastaavien yhteisiijen niikemysten riittiiviin
esiin tulon kulloinkin esillti olevissa asioissa.

Ty<ieliikelaitosten palvelun tasoa j a palvelupisteverkkoa kohennettiin yhteisel-
ld palvelutunnuksella sekii sopimuksilla, jotka mahdollistivat tydeliikehake-
musten vastaanoton vakuutusyhtiriiden paikalliskonttoreiden lisiiksi pankeis-
sa, posteissa ja Kansaneliikelaitoksen palvelupisteissti.

Poliittisista paineista johtuen esille nousi vaatimus leikata ns. ylisuuria elflk-
keitii. TELA viestitti, ettii tiillaisten ellkkeiden leikkaamisella ei olluttaloudel-
lista merkitystii. Se olisi johtanut kolmiportaiseen Ruotsin tyyppiseen eltike-
turvaan, jonka teholkuutta ja kustannusten tasoa ei voitu pitiiii tavoiteltavana.
Kun kysymys koettiin tiirkeiiksi, kiiynnistyi mittava mielipidettii muokkaava
tiedotus, j oka ntikyi tiedotustilaisuuksien m[iiriin merkittiiviini kasvuna. "So-
siaalipolitiikka siiiistoliekille" -teema ja tyoeliikemaksun kiiyttiiminen elvytyk-
sen viilineenii johtivat vuosikymmenen lopulla puolustukseen siirtymiseen.
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Tiilloin kiiynnistyi laaja keskustelu siitd, millii perusteella tyoelSkemaksut
mtiiiritelliiiin ja voidaanko niitii keytt{iii muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden
kuin tydeliik&eiden rahoituksen varmistamiseksi. Tydeliikemaksusta ja rahas-
toista oli muodostunut siinii mtitirin merkittiiv[ kansantaloudellinen suure, ettii
paineet keyftee maksua suhdannepolitiikan vtlineend kasvoivat. Timin seu-
rauksena asetettiin ensimmiiinen laaja sosiaali- ja ty6eliikemenojen kehitty-
misrd pitktillii aikavilillii selvittiivti toimikunta (STAf).

Vuosikymmenen loppupuolta sii.rytti myris nyt vireillii olevaa keskustelua muis-
tuttava vaatimus vanhimpien ikdluokkien (63 - 65) siirtiimisestii eltikkeelle, jotta
silloisen suurtytitttimyyden johdosta tytimarkkinoille syntyisi tilaa nuoremmille
sukupolville. Kiiynnistynyt kokeilu osoitti, ettii varhaisel[kkeelle kyllii siirrettiin
vanhempia ikiiluokkia, mutta tlmii ei lisiinnyt ty6paiLkoja nuoremmille.

198O-luvulla takaisinlainaukseen kohdistuvat paineet, tyoeliikeyhtididen ra-
kenteessa tapahtuneet muutokset ja kilpailutilanne pitiviit jiirjestelmiin jtin-
niffeessti suhteessa tyrimarkkinajiirjestoihin ja yhteiskuntaan. Edellisellii vuo-
sikymmenelll poliittisesti sovitun historiallisen kompromissin seurauksena
syntynyt kansaneliikkeen kokonaisuudistus ei edennyt odotetulla tavalla. Tds-
sti tilanteessa TELA t)^/tyi lehinne selvittiimiiiin uudistuksen eri vaiheita, mut-
tei viilttynyt korostamasta sen sellaisia osia, jotka tyoeliikejii{estelmiin kannal-
ta olivat olennaisia. Edellisen vuosikymmenen lopussa toteutettujen maksun-
alennusten linja jatkui. Se loi jatkuvasti ristiriitaa tyoeltikejtirjestelmiin ja val-
tiovarainministeridn vtilille. Ministeriossii laadittiin muun muassa suunnitel-
ma eltikelaitoksia koskevaksi sijoituspakoksi sekii vaadittiin takaisinlainauk-
sen lopettamista. TELAlle tiimii merkitsi haastetta vaikuttaa asenteisiin ldpi
puoluekentiin ja vahvaa liittoutumista ty<imarkkinaosapuolten kanssa. Oman
vdrinsii paineisiin toi my6s vaatimus kansalaispalkasta, joka toteutuessaan oli-
si merkinnyt olennaista muutosta myos kansaneldkkeen ja tydeliikkeen viili-
seen ty<injakoon.

Tydeliiketurvan 25-wotisjuhlaan sisiltyneet kampanjat ja monet palvelua,
opetusta ja yksittiiisen vakuutetun tiedonsaantia parantavat toimenpiteet muut-
tivat TELAn roolin eteenpiiin katsovaksi ja tydeliiketurvan arvoja aktiivisesti
esiin tuovaksi yhteistoimintaorganisaatioksi. Samaan suuntaan vaikutti mitta-
va Tydkyky kunniaan -projekti, joka toteutettiin heti seuraavan vuosikymme-
nen alussa.

1990-luvun alun merkittiivin haaste oli kysymys tydeliikkeen asemasta siinii
tapauksessa, ettd, Suomi liittyisi Euroopan unioniin. Euroopan talousaluetta
koskevassa sopimuksessa asia oli saatujiirjestykseen, mutta komission taholta
vaadittiin unionin jiisenyyden ehtona henkivakuutusdirektiivien soveltamista
ty6eliikeyhtidihin. Tiime olisi toteutuessaan merkinnyt laajalti yhteisvas-
tuuseen ja samoihin pelis[iint<iihin pohjautuvan jii{estelmin romuttamista.
Tiedotuksen ja laajan selvitysmateriaalin aikaansaaminen sitoi merkittdvin
m66r6n jiisenyhteisdjen asiantuntijoita TELAn puitteissa. Valtiovalta ja jtise-
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nyysneuvotteluja johtava virkamieskaarti saatiin vakuuttuneiksi siitii, ettii
EU:n taholta esitetyt vaatimukset olisivat tuhonneet yhden sosiaaliturvamme
peruslarlmakivistii. Kiitos osaavien jdsenyysneuvottelijoiden piiiistiin tulok-
seen, joka takasi tydeliiketurvan jatkuvuuden ja avasi toisaalta mahdollisuuden
EU:n kansalaisille ja yhteisdille harjoittaa tydeliikevakuutusta Suomessa.

Pohdinta ns. finanssitavaratalojen tarpeellisuudesta nosti esille kysymyksen
tydeliikelaitosten itsenflisyydestiija ty6elikevarojen kiiyttistii. TELAn puitteis-
sa tyoeliikelaitosten osallistumista finanssiryhmittymiin ei pidetty mahdollise-
na, mikii johti ristiriitoihin muun muassa pankkisektorin kanssil. Keskustelu
kuivui sittemmin kokoon vuosikymmenen loppupuolella, kun pankkikriisiin
johtaneiden toimenpiteiden seuraukset alkoivat nakye.

1990-luku toi mukanaan syviin taloudellisen laman ja suurty6ttdmyyden.
Tiimii johti kasvaviin vaatimuksiin tyoeliikemenon supistamiseksi seki lyhyel-
lii ettii pitktilH aikaviilillii. Suurtytittomyys nosti esiin myds ansiosidonnaiseen
sosiaaliturvaan kohdistuvaa laitiil&ie ja keskustelun sukupoh'ien viilisestii
tulonsiirrosta eliketurvassa. Tiim6n seurauksena TELA siirtyi puolustamaan
ansiosidonnaisen sosiaaliturvan tarpeellisuutta ja tyoeltiketurvan. viilttiimtittd-
myyttii my6s tulevien sukupolvien elinaikaisen toimeentulon takaajana. Kun
maarnme taloudelliset edellyrykset siiiiteliviit yhii enenevissii miiiirin hyvin-
vointia, jouduttiin mytis TELAn puitteissa tarkastelemaan sellaisia vaihtoeh-
toja, joilla voitiin vaikuttaa tyoelikemenon kehitykseen niin lyhyellii kuin pit-
kiillii aikavefi[e.

Tydmarkkinaosapuolten jaTELAn vtilisissi vuosikausia jatkuneissa neuvotte-
luissa tavoitteeksi asetettiin, ettii tehtiivien muutosten tulisi olla eliiketurvan
kannalta perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia seki sellaisia, jotka mahdolli-
simman hyvin vastaavat ty6eliimiissii tapahtuvia muutoksia. Suhteessa yhteis-
kuntaan korostettiin erityisesti sit6, etti muutosten tulisi olla maksajien, tyon-
antajien ja palkansaajien yhteisesti sopimia. Osapuolten hyviiksyminen hel-
potti TELAn kiisityksen mtrkaan vaikeiden leikkauksia sisiiltiil'ien asioiden
liipivientiti poliittisessa piittiksenteossa. Neuvottelut johtivat kesikuussa
1995 tydmarkkinaosapuolten viiliseen yksityisten alojen ty6eliiketurvan etuuk-
sien ja kustannusten tasapainottamista koskevaan sopimukseen.

1990-luvun alkuvuosina tehdyt muutokset joustaviin eliikkeellesiirtymismuo-
toihin, julkisen sektorin eliiketurvan asteittainen yhtentiistiiminen yksityisen
sektorin tyoeliiketurvan kanssa, tyiintekijtiin oma tydeliikemaksu, indeksimuu-
tokset, eldkepalkan laskentaa koskevat muutokset sek5 poliittiselll piiiittiksellii
toteutettu kansaneliikkeen pohjaosan tiiydellinen eliikeviihenteislys merkitsi-
viit kiiytiinntissii eliikemenon ja ty6eliikemaksun olennaista supistumista. Kun
tydmarl*inaosapuolet piiiisiviit ndisti yksimielisyyteen, lisdsi timi kansalais-
ten ymmiirtiimystii leikkausten tarpeellisuudesta ja ty<imarkkinamalli osoittau-
tui kiiyttdkelpoiseksi myos tilanteessa, jossa etuuksien lisiiiimisen sijasta niiti
j ouduttiin viihentiimiiin.
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Tydmarkkinaosapuolten vtiliseen sopimukseen liittyy tyttkyvlm arviointia ja
kuntoutusta korostava osa. TELAn tehtiiviiksi annettiin toimeenpanna sopi-
muksen edellyttiimiit mittavat liiiikerikuntaan, tydterveys- ja ty<isuojeluhenki-
l<ist66n sekii tydpaikkavaikuttajiin kohdistuva koulutusprojekti. Monivuoti-
nen Huomisen tyrikyky -projekti sitoo pdiosan toimintakapasiteetista vuoteen
1998 asti. Projektin vaikutuksia seurataan jflrjestelmiillisesti myds tiimiin jel-
keenkin.

Rahamarkkinoiden vapautumisen seurauksena tyrieliikelaitosten perinteinen
sijoitustoiminta, varojen lainaaminen elinkeinoeltimiille varmoja vakuuksia
vastaan, alkoi niiivettyii. Vuosikymmenen puoliviiliin mennessi sijoitus-
toimintaa stiiitelevien normien seurauksena liihes ainoiksi sijoituksiksi jtiivtit
valtion liikkeelle laskemat joukkolainat. Kun samoihin aikoihin Eliike-Kansa
jouduttiin asettamaan konkurssiin, alkoi laaja julkinen keskustelu ty<ieliike-
varojen sijoittamisesta. Mielipiteet hajaantuivat merkittiiviisti turvaavuuden ja
tuottavuuden kiisitteiden ensisijaisuudesta. Vuosikymmenen alusta liihtien
toiminut ty<imarkkinaosapuolten j a TELAn vdlinen neuvotteluryhmii sai asian
selvitetriiviikseen. Sopimus tydeliikeyhtididen sijoitustoiminnan kehittiimises-
tii syntyi syksyllii 1996. Vuosikymmenen uudistukseksi sanottu ratkaisu muut-
ti eliikevakuutusyhtioiden toimintapddomavaatimukset, rahastoille hyvitettii-
viin koron sekii rahastokoron ja perustekoron vdlisen tulovirran tasauksesta
toimintapiiiiomien ja rahastojen vahvistamiseen. Samassa yhteydessii irrotet-
tiin takaisinlainauskorko ja perustekorko toisistaan. Sopimus sisdlsi my6s rat-
kaisun kuukautta lyhempien tyosuhteiden vakuuffamisesta.

Vakiintunut asema

Tiinti piiiviine TELA on ennen kaikkea tyoeliiketurvan toimeenpanosta vastaa-
vien yhteisdjen yhteistoimintaelin. Se on siiilyttiinyt myris tycieliikelaitosten
etujtirjeston luonteensa. Tiedotuksella on edelleen merkittivi painoarvo, mut-
ta muut yhteistoimintatehtivlt ovat vuosien mittaan lisiiiintyneet. Viimeisinii
yhteiset kriisien varalta tehtevAt valmiussuunnitelmat sekii EU:n puitteissa ta-
pahtuva eltketurvaan ja toimeenpanosta vastaavien yhteisdjen toimintaan vai-
kuttavien erilaisten siiiid<isten seuranta ja valmistelu. TELA on vakiinnuttanut
asemansa jiisentensd yhteisten asioiden edustajana sidosryhmiin ja kolmansiin
osapuoliin niihden.

Oman vaikeutensa olisi tuonut Suomen Vakuutusyhtididen Keskusliiton pii-
rissii virinnyt suunnitelma yhdistiiii keskusliitto ja lajijiirjest<iksi tjissii yhtey-
dessii katsottu TELA. Esitys oli erityisen problemaattinen, kun TELAan poi-
keten muista yhdistiimishankkeeseen aiotuista yhteis6istii kuului lukumeiirei-
sesti merkittiivisti enemmln sellaisia jiisenlaitoksia, jotka eivdt olleet vakuu-
tusyhtiriitii ja joista osa toimi myds yksityisen sektorin ulkopuolella. Esitys
torjuttiin toteamalla se toiminnallisesti perusteettomaksi ja toimintatavoit-
teiden kannalta haitalliseksi.
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TELAn toiminnan perusta on edelleen sen jiisenist6. Erityistii asiantuntemusta
vaativat tehtiivit hoidetaan pysyvissii tai vuosien mittaan yhd enemmiin tiettyii
asiaa hoitamaan asetetuissa tydryhmissd. Niissii ovat mukana jiisenyhteistijen
edustajat. Alkuperiiinen toimintatarkoitus, hajautettuun malliin perustuvan
tytieliiketurvan eri osasten yhteistoiminta TELAn puitteissa, on kestiinyt koko
toiminta-ajan kantavana ajatuksena. Toki yhteistoiminnassa on ollut kuten kai-
kessa inhimillisessd toiminnassa kiinteiimpiii j a viilj empiii muotoja.

Tulevaisuuden haasteet

Suurten ikiiluokkien elikkeelle siirtyminen ja ikii:intyvtin tydvoiman ty6- ja
toimintakyvyn snilyttiiminen ovat liihitulevaisuuden haasteita.

Kustannusten ja etuuksien suhde, sukupolvien vilinen solidaarisuus, hajau-
tettu hallinto, sijoitustoiminta ja tyoeliiketurvan markkamiiiriiinen katotto-
muus ovat taasen esimerkkejii asioista, jotka synnyttivdt jatkuvaa keskustelua
ja arviointia tyoeldketurvan tulevaisuudesta. Vaikka niiitii ongelmia on vuosi-
kymmenien saatossa pala palalta ratkottu, nousevat asiat uudelleen esille aate-
suuntien muuttuvassa syklissi. Suomalaisen tydeltiketurvan omaleimaisuus
EU-ympiiristdssti luo omat paineensa. OECD-maissa kflytiiv?i keskustelu laki-
siiiteisen ja yksityisen eliikevakuutuksen roolista, yksildn omasta vastuusta,
julkisen vallan takaamien etuuksien uudelleen arvioinnista, etu- vaiko maksu-
perusteisesta eldketurvasta seki sosiaaliturvan yksityistiimisestl ja harmoni-
sointitarpeesta asettavat yhi kovempia vaatimuksia yhteistoiminnalle ja edun-
valvonnalle. Tulevaisuudessa tarvittavien muutosten toteuttaminen tytieliike-
turvan perusrakenteet siiilyttiien on tehtiivii, jossa TELAn toiminta joutuu yhii
uudelleen puntariin.

Yhteistoiminta ja edunvalvonta kiiyviit ktisi kiidessii myds tulevaisuuden
toimintamalliksi. Vaikka yhteistoiminta on siis viilttiimiittintii, sen sisiltti ja
toimintatavat voivat vuosien saatossa muuttua samalla tavoin kuin aikaisem-
minkin. Tehtiivie ky[e riittiiii, mutta yhteistoiminnan toteuttamisen malli on
toiminnan osaamisesta riippuvainen, lun jiisenyys on vapaaehtoista, ei lakiin
perusfuvaa.
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lTtyoehtosopimustoiminta ja sen mukana jfiestrijen vdliset jatkuvat
I neuvottelusuhteet alkoivat STK:n ja SAK:n viilillii vuoden 1944 yleis-
I sopimtrksesta. Ensimmiiiset tydehtosopimukset solmittiin vuodenvaih-

teessa 1944- 1945 ja sopimusneuvottelujen kohteeksi tulivat myds sosiaalipo-
liittiset kysymykset. Jo ensimmdisissii ty6ehtosopimuksissa oli nimittiiin miiii-
riiyksiii tydnantajien velvollisuudesta maksaa sairausajan palkkaa. Toiminta
kattoi asiallisesti ottaen koko SAK:n ja STK:njiisenkentiin vuonna 1946.

Komiteat j iirj estoj en vaikutuskanava

Sosiaalipolitiikasta neuvoteltiin my6s omina kysymyksinddn. Vuoden 1947
syksyllii ty6ntekijtipuolelta esitettiin tuntuvia palkankorotusvaatimuksia. Vaa-
timusten perusteluna oli se, effd perheellisten tyontekijdiden taloudellinen ti-
lanne oli vaikeutunut ja siksi olisi saatava ty6ntekij6ille tuntuva palkankoro-
tus. STK ehdotti, ettii yleisten palkankorotusten sijasta toteutettaisiin perhe-
palkkajtirjestelmti.

Lopputuloksena oli, ettii valtioneuvosto toteutti vaaditut palkankorotukset
palkkas[iinndstelypiiiitdsti muuttaen, muffa sen lisiksi ty<inantajat velvoitet-
tiin maksamaan tydntekijdilleen 500 markkaa kuukaudessa jokaisesta alle l7
vuotiaasta lapsesta. Tiime johti myos yleisen lapsilisiijiirjestelmiin syntyyn
vuonna 1948.

Neuvottelujen lopputulos vaimensi ty<inantajapuolen halukkuutta neuvotella
sosiaalipoliittisista uudistuksista tyrintekijiijii{estdjen kanssa. Valtion komite-
at olivat piiiiasiassa se kanava, jonka veliryksefle ff<imarkkinajiirjest6t vaikut-
tivat sosiaalipolitiikkaan. Merkittiviisti tyomarkkinajti{estdt vaikuttivat sosi-
aalipolitiikan kehitykseen vasta 1960-luvun vaihteessa tytieliikejiirjestelmdn
alkuunpanijoina. Tiitii ennen siiiidettiin kuitenkin lakisiiiiteinen ty<ieliike meri-
miehille. Valtioneuvosto asetti nimittiiin vuonna 1952 komitean tekemdin eh-
dotuksen merimiesten eltikejiidestelmiistd. Merimieseltikelakikomitean mie-
tint6 valmistui vuonn a 19 5 4. Merimieseliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
wonna 1955 ja se tuli voimaan vuonna 1956.

Kansanellkejiirjestelmiissd tapahtui suuri muutos vuonna 1956. Uusi kansan-
eliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa toukokuussa 1956 ja tuli voimaan woden
1957 alusta. Uuden lain mukaan kansaneliikkeet eiviit endii perustuneet vakuu-
tusperiaatteeseen kuten woden 1937 laissa. Eltike ei ollut riippuvainen vakuu-
tetun suorittamista maksuista vaan kaikille tuli samansuuruinen peruseldke,
jonka lisiiksi maksettiin huoltoperiaatteen mukaista tukieliikettii vdhtivaraisille
tulo- ja omaisuusharkinnan mukaan. Vakuutusmaksut tulivat veroluonteiseksi.
Kustannuksista vastasivat my<is valtio ja kunnat. Siirryttiin rahastoinnista ja-
kojiirjestelmiiiin.

Tydmarkkinajiirjestojen kanta kansaneliikeuudistukseen oti jyrkiisti kielteinen.
Ne katsoivat, etti oli tehty tulonsiirto tyontekij6iltii maanviljelij<iille.
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Kun vuonna 1956 merimiehet saivat ansioihin suhteutetut eliiltceet ja kansan-
eliikejfiestelmiisti poistettiin ansiosidonnaisuus sekii siirryttiin tarveharkinta-
ja tasaeliil&eisiin, nousi esille my6s muiden tytintekijtiiden ansioihin sidotun
eliikej fi estelmiin laatiminen.

Eliikepolitiikan tekijoiksi jfi esttit

Maaliskuun 1956 yleislakon piiiittiimisneuvotteluissa SAK:n ja hallituksen
edustajien vfllillii keskusteltiin yhtenti ratkaisua helpottavana osana tydnteki-
jtiiden tyoeliilkeistii seki eliikekomitean asettamisesta. Piiilministeri Fager-
holm lupasi asettaa komitean miettimiiiin asiaa. STK:n neuvottelijat eiviit ol-
leet tietoisia niiistii keskusteluista.

Valtioneuvosto asetti vuoden 1956 joulukuussa komitean, jonka tehtiivti oli
tutkia yksityisoikeudellisessa tytisuhteessa olevien henkiloiden eltikekysymys-
tii seki tehdii tarpeelliset ehdotukset. Komitean puheenjohtajana oli sosiaali-
ministeri6n vakuutusosaston osastopiiillilil<ti Teivo Pentikiiinen ja jiiseninii
viisi edustajaa tytimarkkinajiirjestriistii, Maataloustuottajain Keskusliiton
(MTK) edustaja seki kolme hallituspuolueiden kansanedustajaa jaKansanelii-
kelaitoksen edustaja.

Tydmarlkinajfiesttit tulivat nyt voimaperiisesti mukaan suomalaisen sosiaa-
lipolitiikan kenttiiiin ja sen ajan keskeiseen kysymykseen, eliikepolitiikkaan.
Mytis MTK astui entistii voimakkaammin sosiaalipoliittiseen kuvaan.

Komitean tydskentely oli kaksi ensimmiiistii vuotta hyvin tahmeaa johtuen
muun muassa tydnantajien ja tyiintekijtiiden edustajien suurista erimielisyyk-
sistii. Tytinantajapuoli piti tytieliikeuudistusta kalliina ja kilpailukykyfl heiken-
tiiviinii. Oltiin my6s erimielisiii siitii, tulisiko tiihdiitii lakisiiiteiseen vaiko
sopimusperusteiseen elikehrrvaan. STK katsoi, etti mytis tytintekij<iiden tulisi
osillistua kustannuksiin. Tydntekijipuolen kantana oli, ettii tyonantajat yksi-
niiin kustantai sivat lakisiiiteisen tyoel iiketurvan.

1950-luvun loppupuolella komitean tytiskentely ptiiisi jtilleen vauhtiin STK:n
johdon suhtautumisen muututtua myotdmielisemmtiksi tydeltikejiirjestelmiiii
kohtaan. Ty6nantajien tavoitteena oli, etti tydntekij<iiden ty6eliike turvaisi
kulutustasoa vastaavan eliiketurvan. Hallinto olisi hajautettu ja tydelikemak-
sut voitaisiin siltii osin, kun niitii ei vtilitt<imiisti tarvittaisi eliikkeisiin, maksaa
antamalla velkasitoumus ja vakuus eli "takaisinlaitata" .

Tytintekijiipuolen keskeisen6 tavoitteena oli tytieltikelainsiiiidiinnon aikaansaa-
minen ja organisaatiomuoto jiii toissijaiseksi. Kuitenkin tytintekijiipuolella
vastustettiin ehdottomasti sit6, ettii tydel?ikevakuutus siirrettiiisiin Kansaneli-
kelaitoksen hoidettavaksi.
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Lakialoitteet toteuttamiskeinoksi

Elokuun lopulla 1960 eliikekomitea jiitti mietintdnsii valtioneuvostolle. Ehdo-
tuksen mukaan tydnantajat velvoitettaisiin kustantamaan tyoeltikelain perus-
teella ty6ntekijdilleen vanhuus- ja tyok) ryttt myyselikkeet.

Ehdotus sisiilsi oikeastaan kaikki nykyisen tydeliikejiirjestelmiin keskeiset pe-
riaatteet. Yksityiskohdissa oli eroja, esimerkiksi komitea esitti tiiydeksi
eldkkeeksi 30 % tydntekijiin palkasta. Keskeisenti ajatuksena oli, ettii eliike on
osa tydntekijtin palkkaa. Eltikettti karttuu mliirdprosentti kunkin tydssdolovuo-
den ansiosta. My6s tydntekijiipuolen korostama koskemattomuusperiaate tuli
mukaan. Tyontekijiin ansaitsema eliikeoikeus siiilyisi ty<ipaikan vaihdosta huo-
limatta. Yksityiset vakuutuslaitokset, eliikesti?iti6t ja eliikekassat hoitaisivat
tydeliikej tirj estelmiin organisaatiota.

Jtirjestelmiin keskusorganisaationa toimisi Eliiketurvakeskus, jonka hallinnos-
sa olisivat my<is ty6markkinajii{est<it mukana. Komiteamietintridn liittyi
MTK:n ja Maalaisliiton edustajien yhteinen eriiiv[ mielipide.

SAK ja TVK hyviiksyiviit lausunnoissaan komiteamietinndsti sen piiiilinjat.
Samoin ehdotuksen piiiiasiallinen sisiilt<i hyviiksyttiin my6s tyrinantaja-
puolella. Tiimii ilmenee STK:ta eliikekomiteassa edustaneen varatuomari Ta-
pani Virkkusen vuonna l97l antamasta haastattelusta, jossa hdn katsoi, ettii
"itse asiassa tdmii komiteamietinto oli se sopimus", johon ty<ieliikejiif estelmti
perustui. SAK kiirehti lisiiksi lyhyaikaisessa tyrisuhteessa olevien tyontekij6i-
den eliikelain siiiitiimistii. Virklrusen mukaan jo eliikekomiteassa vallitsi peri-
aatteellinen yksimielisyys LEL:n siiiitiimiseste. SAJ piti komiteamietint6ii
oikeansuuntaisena, mutta esitti eldketurvan hallintoa Kansaneltikelaitokselle.
MTK ei lausunno ssaan hyviiksynyt komiteamietintod.

Vuonna 1960 oli maassamme maalaisliittolainen viihemmist<ihallitus. Syys-
kuussa sosiaalidemokraattien kuusi kansanedustajaa tiedusteli hallitukselta,
aikooko se antaa esityksen yksityisoikeudellisessa ty<iehtosopimussuhteessa
olevien ty<intekij<iiden eliikekysymyksen jii{estiimiseksi. Hallitus ei antanut
esitystii ja lakia llhdettiin valmistelemaan eduskunta-aloitteiden pohjalta.
Kaikkiaan j titettiin eduskunnassa kuusi lakialoitetta.

Ensimmiiisenii jiitettiin sosiaalidemokraattien lakialoite, jossa oli 32 alle-
kirj oittajaa kansanedustaj a Veikko Kokkolan j ohdolla. Lakialoite pohj autui
eliikekomitean mietint66n ja siihen oli tehty SAK:n lausunnossaan esittimii
muutoksia. Tiiyden tydeliiklceen tiysi miiiirii oli nostettu 40 Yo:iin, vanhuus-
eliikkeissii ansaintaiiin alaraja oli laskettu 21 vuoteen ja ty6lqrvyttdmyyseldk-
keen alkamisaika 18 vuoteen. Kausity6ntekijdille esitettiin omaa eliikelakia.
Eliikkeiden tarkistusindeksiksi ehdotettiin palk&aindeksid komitean esittiimiin
elinkustannusindeksin sij aan.
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Aloitetta kiisiteltiin helmikuussa 196l ty6vienasiain valiokunnassa. Se teki
vain pieniii muutoksia ja listiyksiii aloitteeseen. Suuri valiokunta yhtf tyt -
viienasiain valiokunnan mietintti6n ja eduskunta hyviiksyi tyitntekijein eliike-
lain 2.6.1961.

Lyhytaikaisessa tydsuhteessa olevien tyontekij6iden eliikejfiestelmiiii valmis-
telemaan asetettiin kausitytintekijein eliikekomitea, jossa myds oli vahva tyti-
markkinajfiestrijen edustus. Se laati ehdotuksensa nopeasti ja jetti lakia kos-
kevan mietintonsii valtioneuvostolle 5.9.1961. Eduskunta hyviiksyi lyhytaikai-
sissa ty6suhteissa olevien tydntekiji,iden eliikelain joulukuussa l96l ja tyonte-
kddiden eliikelait TEL ja LEL tulivat voimaan 1.7.1962.

Merkittiivt vaikutus tyomarkkinasuhteisiin

Maahamme oli syntynyt keskeisten ty6markkinajiirjest<iien painostuksesta ja
aktiivisesta toiminnasta kansaneliikejirjestelmiin rinnalle uusi elilkejirjestel-
mii. Tyoeliike oli tyosuhteeseen perustuva ja sen periaatteena oli taata tydnteki-
joille elikkeelle siirryttf,essii heidiin tydaikaiseen ansioonsa suhteutettu kulu-
tustaso. Rahoitus perustui osittain rahastointiin ja osin jakojiirjestelmtiiin. Tyt -
eliikejfiestelmin organisaatio oli hajautettu ty6eliikelaitosten, vakuutusyhti-
riiden, eliikesiiiitioiden ja -kassojen hoitoon. LEL:n hoito annettiin neljiille ty6-
eliikekassalle, jotka sittemmin yhdistettiin.

Kansaneliike oli kaikille kansalaisille kuuluva oikeus. Se maksettiin tasasuu-
ruisena, minke fisiiksi voitiin suorittaa listieliikettii tarveharkinnan mtrkaan.
Tydeliike oli palkkapolitiikkaan liitt)'ve etuus kun taas kansaneliike kuului
yleiseen sosiaaliturvaan.

Tytintekijiipuolen keskeisenii saawtuksena oli se, etlli eliikejfiestelmi raken-
tui pakollisuuden pohjalle ja tydnantajat sen kustansivat. Tytinantajapuolen
saavutuksena voidaan pit56 siti, ettii eltikejii{estelmiin organisaatio tuli yksi-
tyisten vakuutusyhti6iden, siiiiti<iiden ja kassojen haltuun ja automaattinen
takaisinlainaus ohjasi varoja talouselflmiin.

Tytieliikej fi estelmin synnyllti oli merkittivl vaikutus myds ty dmarkkina-
suhteisiin. Tydnantajain ja tytintekijein keskusjiirjest6jen ja liittojen monivuo-
tinen neuvotteluyhteys seki yhteinen kiinnostus eliikkeistii paransi yleensiikin
ty6marl&inasutrteita. Ttitii voidaan jopa verrata tammikuun kihlaukseen vuo-
delta 1940 tai vuoden 1944 sovittuun STK:n ja SAK:n vtiliseen yleissopimuk-
seen.

Ty<ieliikelakien syntymisen myriti tydmarkkinajti{esttit ryhtyiviit aktiivisesti ke-
hittiimiiiin Suomen sosiaalipolitiikkaa. Voidaan jopa puhua sosiaalipolitiikan
tytimarkkina-aikakauden alusta. Maamme eldkevakuutuksessatimii tarkoittiyk-
sildllisen ja ryhmiikohtaisen kulutustason turvaamisen nousemista etualalle ja
tydmarkftinajfi est6jen aktiivista otetta eliketurvan kehittiimisessii.

298



Ensisij aisuudesta vuosikausien riita

Tyoelikeratkaisu synnytti myds seuraavien vuosien eldkepolitiikan keskeisen
riitakysymyksen, rakennetaanko suomalainen eltiketurva kansaneliike- vai ty<i-
eltikejfiestelmdn pohjalle. Ty6markkinajii{estojen ntikdkulmasta riita oli jo
sffategisesti ratkaistu.

Tyrimarkkinajiirjestojen vdlisissd neuvotteluissa wosina 1964 ja 1965 sovit-
tiin ty6eliikkeisiin muutoksia. Ja niiden pohjalta eduskunta hyviiksyi laki-
esitykset. Vuoden 1965 alusta vanhempiin ikiiluokkiin kuuluvien ty6ntekijoi-
den eliikkeitii korotettiin ja tyoelIkkeiden soveltamispiiriii laajennettiin. Kuu-
den kuukauden odotusaika lyhennettiin nelj[iin kuukauteen ja iktiraja, joka esti
eliiketurvan piiriin piitisyn 55 vuoden iiin jiilkeen, poistettiin. Vuonna 1966
my6s osa-aikaty6ntekijiit tulivat ty6eliikejii{estelmtin piiriin.

Seuraava merkittiivi tydeltikejiirjestelmln laaj ennus oli perhe-eliikkeen synty.
Tiihiin sisiiltyi osaltaan kamppailu siitii, kehiteteiink6 kansaneliikkeestii tai tyri-
eliikkeestii ensisij ainen eliikej ii{ estelm6.

1960-luvun puoliviilistti oli vielii muutama vuosi ns. tulopolitiikan aikakau-
teen. Tyoehtosopimukset tyrimarkkinoilla solmiftiin liittokohtaisena ja keskei-
seni pidnavaajana oli Metalliliitto, jonka sopimusten pohjalta muut liitot teki-
vtt sopimuksia.

Tammikuussa 1966 metallialan neuvottelijat ptitisiviit yhteisymmdrrykseen
kolmivuotisesta tyoehtosopimuksesta. Metalliliiton valtuusto kuitenkin hylkii-
si neuvottelutuloksen ja neuvotteluja jatkettiin keskusjiirjestotasolla. Niiin
syntyneeseen keskusj zi{ estdj en suositukseen, ns. HR-sopimukseen, j oka sai
nimensii STK:n toimitusjohtajan Pdivi6 Hetemiien ja SAK:n puheenjohtajan
Vihtori Rantasen mukaan, sisiiltyi perhe-eliikkeiden liittiiminen tydeltikejiir-
jestelmiiiin. Nein haluttiin helpottaa liittojen sopimusneuvotteluja. Periaate-
sopimuksen pohjalta syntyikin kolmivuotisia tyoehtosopimuksia vuosiksi
t966 - 1968. Tiime oh ensimmiiinen SAK:n ja STK:n vdliseen neuvotteluasia-
kirjaan liitetty "sosiaalipaketti". Sen yksityiskohdista soviffiin SAK:n ja
STK:n viilisissd jatkoneuvotteluissa.

Kesdkuussa 1966 STK, LK, Maaseudun Tydnantajaliitto, SAK, TVK ja SAJ
allekirjoittivat neuvottelup<iytiikirjan perhe-eliikkeistii. TEL- ja LEl-eliikela-
keja tultaisiin tiimiin sopimuksen mukaan muuttamaan niin, ettii niihin sisiiltyi-
si perhe-eliike. Edunsaajiksi ehdotettiin naisleskiii ja lapsia. Teildin jiirjestot
totesivat myos yhteisesti, ettii ne pyrkiviit vaikuttamaan siihen, ettii perhe-elii-
kelaki hyvlksyttiiisiin.

Kesdkuussa hallitus antoi eduskunnalle esitykset perhe-eliikkeiden liittimises-
tii tydeliikejiirjestelmiiiin. Hallituksen esitys oli ty6markkinajiirjestdjen vtilisen
sopimuksen mukainen. Perhe-eldkkeet olisivat, kuten muutkin ty<ieliikkeet,
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etuoikeutettuja kansaneldlkeen tukiosaa mfiiirittdessii. Hallitus esitti my6s
eliikepalkan laskemista muutettavaksi niin, ettii eltikepalkka muodostuu neljiin
viimeisen vuoden kahden parhaimman vuoden tyoansioista. Eduskunta hyviik-
syi hallituksen esityksen sellaisenaan. Keskustapuolueen aloitteista liitettiin
piitdkseen lausuma, jossa kiirehdittiin yleisen perhe-elikelain s?iiitiimistii
kansaneltikejfi estelmiin yhteyteen.

Vuoden 1966 talvella asetettiin talousneuvosto laatimaan maan hallirukselle
tulopolitiikkaa koskevaa mietintde, jossa se edellytti tulopoliittisten neuvotte-
lujen aloittamista valtiovallan ja etujfiesttijen kesken sekii etujifujestdjen vai-
kunrsvallan kasvun tunnustamista.

Jotta tulopolitiikasta olisi tullut realistinen vaihtoehto se edellytti tydmarkki-
noilla neuvottelumenettelyn vakiintumista ja etujiirjestcijen viilisten yhteyksi-
en tiivistymisti. Sen edellytyksenii oli tosiasiassa myds ty<intekijiiin ammatti-
yhdistysliikkeen ja sosiaalidemolaaattisen puolueen eheytyminen.

Tytieliikejiirjestelmiin syntymisellii ja siihen liitt) /i[e neuvotteluilla oli mer-
kittiivii vaikutus tydmarkkinajiirjest6jen neuvottelusutrteiden laajentumiseen
ja siten mydhempien tulopoliittisten ratkaisujen syntyyn Suomessa. Oli raken-
nettu toimivat tydmarkkinasuhteet.

Eliikepolitiikasta osa tulopolitiikkaa

Talvella 1966 sosiaaliministeri6 asetti toimikunnan, joka otti nimekseen sosi-
aalipoliittinen ohjelmatoimikunta, laatimaan ohjelmaa tulevina vuosina tar-
peelliseksi katsottavien sosiaalipoliittisten toimenpiteiden toteuttamista var-
ten. Komitean puheenjohtajana oli Peltca Kuusi. Jiseninii hallituspuolueiden
kansanedustajia ja Kansaneliikelaitoksen johtaja Jaakko Pajula. Komitean teh-
tiiviiksi tuli aluksi laatia esitys perhe-eldketurvan jiirjestiimisesti kansaneldke-
j iirj estelmiin yhteyteen.

TydmarkkinajfiestdilH ei ollut ohjelmatoimikunnassa edustusta. Tiimiin
vuoksi jfi estdt, niin tytinantajien kuin tytintekijdidenkin keskusjiirjestdt, kat-
soivat ettii niitii oli pahasti syrjitty'. Ne varoittivat puuttumasta tydeliikejiirjes-
telmiin sisiilt66n ja ty6eliikeorganisaation toimintaan. Tydmarkkinajiirjesttit
vaativat myos riittiiviiii edustusta sosiaalipoliittiseen ohjelmatoimikuntaan.

Sosiaalipoliiuisen ohjelmatoimikunnan yksimielinen mietintti yleiseksi perhe-
el?ikelaiksi valmistui huhtikuussa 1967. Toimikunnan ehdotuksen mukaan les-
keneliikkeessfl olisi luovuttu tarveharkinnasta, jolloin eliike olisi kaikille tasa-
suuruinen, eli kansanelikkeen perus- ja tukiosa.

Tytimarkkinajtirjest6t vastustivat jyrkiisti ohjelmatoimikunnan mietinttii. Vas-
tustuksen takana oli pelko siit6, ettii otrjelmatoimikunnao ehdotus johtaisi
tarveharkinnan poistamiseen kansaneliikejfiestelmiistii ja siten tyoeliikejiir-
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jestelmtin merkityksen vihenemiseen. Se vaikeuttaisi tydeliikejfiestelmiin
kehittiimiste. MTK oli ohjelmatoimikunnan esityksen kannalla.

Paasion hallitus asetti ministerivaliokunnan valmistelemaan esitystii yleiseksi
perhe-elll&eeksi. Marraskuussa 1967 ministerivaliokunta esitti vasemmisto-
ministerien enemmist<illii sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan ehdotukses-
ta poiketen leskeneliikkeen myontdmistii harkinnan perusteella.

Monen mutkan j iilkeen yleinen perhe-eliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
joulukuussa 1968. Leskenelike perustui kuuden ensimmdisen kuukauden ta-
saelikkeen jiilkeen tarveharkintaan.

Yleisen perhe-eliikkeen tarveharkinta oli my6s taistelua siitii, tuleeko kansan-
elSkkeestd tai tydeliit&eestii peruseltike. Ttissii riidassa tyomarkkinajiirjestrit
olivat samalla puolella.

Vuonna 1968 siirryttiin ty6markkinoilla ja my6s suomalaisessa yhteiskunnas-
sa ns. tulopolitiikan aikakauteen. Kevii[llii solmittiin ensimmdinen tulopoliit-
tinen kokonaisratkaisu, jolle annettiin nimeksi Liinamaa I. Se merkitsi my<is
tyomarkkinajiidestdjen entistii tiiviimptiii osallistumista sosiaalipolitiikan
suunnitteluun ja valmisteluun. Eltikepolitiikasta tuli pitkiiksi ajaksi osa palk-
kapolitiikkaa ja yleensti tydmarkkinapolitiill<aa. Myds itse sopimus sisiilsi ns.
sosiaalipaketin, jolla sovittiin tyrieliikkeiden vehimmiiistasosta ja tytitttimyys-
ajan huomioon ottamisesta eliikkeissti.

Eldkesotaa komiteoissa

Tilanteen muutos merkitsi myos sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan lak-
kauttamista. Sen sijalle asetettiin ministeri Jussi Linnamon puheenjohdolla
etujtirjestdpainotteinen eliikejtirjestelmiikomitea. Komiteassa tyomarkkinajiir-
jesttiillii ja tytieliikejiirjestelmfln kannattajilla oli enemmistd.

Helmikuussa 1966 valtioneuvosto asetti komitean selvittiim?iiin tytt- ja virka-
eliikejfiestelmiin ulkopuolelle jiiiineiden eliiketurvantantetta ja tekemiiin asi-
asta esitykset. Komitean puheenjohtajana oli sosiaaliministeri Juho Tenhiiilii ja
jiiseninti sekii ty<ieliikejiirjestelm5n ettii kansaneliikejiirjestelmiin kannattajia.
Tytimarkkinajiirjestdjen edustajia ei komiteassa ollut.

Komitean tydssii oli esillii kaksi vaihtoehtoa. Toisen tavoitteena oli, ettii yritfii-
jien ja maatalousyrittiijien eliikkeet tulisivat osaksi ansioihin suhteutettua elii-
kejiirjestelmii[, kansaneliikevaihdon kannattajat esittiviit puolestaan, €ffi
laadittaisiin tasaeliikkeille perustuva peruseliikejdrjestelmii, johon myohem-
min liitettiiisiin ansioihin suhteutettu lisiieliike. Peruseliike muodostuisi kan-
sanelilil<een perusosan ja tukiosan suuruiseksi, jolloin tarveharkinta poistuisi
kansanelikkeen tukiosasta.
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Tyrieliikevaihtoehdosta tuli komitean enerlmistdn mielipide. Komitea antoi
ehdotuksensa tammikuussa I 967.

Tyonantajien ja tytintekijtiiden keskusjfiestdjen lausunnoissa yhdyttiin peri-
aatteessa komitean enemmistdn ehdotukseen, tosin omiin intresseihinse ffit-
tyvin pienin muutosehdotuksin. MTK yhtyi komitean vtihemmistdn kannanot-
toihin. Yrittiijtieliikekiista kesti yli kaksi vuotta. Yleisen perhe-elikelain val-
misteleminen siirsi sen joksikin aikaa taustalle. Ratkaisu syntyl lopulta ty6-
markkinain keskusjiirjestden ja MTK:n vdlisissii neuvotteluissa, joihin osal-
listuivat lisiiksi eliikejfi estelmtin edustajat. Poliittisten puolueiden merkitys
jiii vtihiiiseksi. MTK luopui kansaneliikevaihtoehdosta, mutta sai maatalous-
yrittiijneftikelakeihin valtion rahoitusosuuden. Tyomarkkinajiirjesttit saivat es-
tetyksi kansanelflkevaihtoehdon toteutumisen ja yrittiijiieliikkeet liitettiin ty6-
eliikejfiestelmiin osaksi ja sillii tavoin vakiinnuttivat sen asemaa.

tvIYEL ja YEL, jotka tulivat voimaan 1970, muodostivat TEL:n ja LEL:n
kanssa ansioihin sutrteutettujen elikkeiden kokonaisuuden.

Sosiaalipolitiikassa korporatismin aika

Liinamaa I-sopimuksella aloitettu ns. tulopolitiikan aikakausi merkitsi sitii, et-
tii tyoehtosopimuskierroksen avaajana ei ollut yksin jokin vaikutusvaltainen
ammattiliitto vaan sopimukset olivat keskusjfiestdtasoisia ja asiallisesti niis-
sii oli mukana myds maan hallitus. Eliikepolitiikassa alkoi pitkiiiin jatkunut
aikakausi, jolloin useimmissa tapauksissa valtiovalta on tehnyt eltikepoliittiset
piit6ksensii yhteistoiminnassa etujfi esttijen kanssa.

Sosiaalipolitiikassa voidaan jopa puhua korporatismin ajasta. Taloudellinen
nousukausi, joka alkoi I 960-luvun jiilkipuoliskolla, helpotti sosiaalisten tulon-
siirtojen suorittamista. Poliittinen ilmapiiri oli sosiaalipolitiilJcaa kohtaan
mytinteinen. Tydehtosopimuksien "sosiaalipaketit" olivat 1960-lurnrn lopulta
alkaen korporatiivisen sosiaalipolitiikan olennainen, joskaan ei ainoa tytikalu.
Sosiaalipolitiikan alueella tytimarlkinajarjestden edustajia nimettiin seuraa-
vina vuosina erilaisiin komiteoihin, toimikuntiin, tydryhmiin, johtokuntiin
sekii eliikelaitosten hallintoneuvostoihin ja hallituksiin.

Ryhdyttiiessii vuoden 1970 syksyllii neuvottelemaan setuaavasta tytimarkki-
nasopimuksesta oli ratkaisu pahasti "kiven alla". Presidentti Urho Kekkonen
teki viilitysehdotuksen ja niiin tydmarkkina- ja talouspoliittinen kokonaisrat-
kaisu sai nimekseen UKK-sopimus. Se solmittiin joululnrussa 1970 ja se oli
voimassa vuoden l97l alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka.

UKK-sopimukseen liittyi my6s sosiaalipaketti. Tytieltikkeitii esitettiin muutet-
tavaksi niin, etti yhden laukauden tytisuhde oikeuttaisi tytieliikkeeseen. Ai-
emmin vaadittiin neljtin larukauden tyosuhde. Tyttkyvytttimyyseliiketurra ulo-
tettiin koskemaan iiistii riippumatta kaikkia tytisuhteessa olevia.
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Pitkiiaikaistyottomille, jotka olivat iAltaiin 60 - 64-vuotiaita, ehdotettiin tyo- ja
kansaneliikejii{estelmiitin tytitt6myyseliikettii, josta my6hemmin tuli yksi suu-
rimmista eltikepoliittisista ongelmistamme.

Tyrieliikkeisiin sovittiin lapsikorotus. Eduskunnassa tiistii syntyi kiista. Tyo-
eldkkeet ovat prosentuaalisia, mutta eriidt kansanedustajat katsoivat, ettii lapsi-
korotuksen tulee olla markkamidrdinen. Tasasuuruisten lapsikorotusten sovel-
taminen tydeliikej iirj estelmtiiin oli kuitenkin eptitarkoituksenmukaista, koska
tuolloin ty<ieltikkeiden asteittaista voimaantulosta johtuen eliikkeen mdiirii
saattoi olla vain muutamia markkoja. Tiilloin lapsikorotuksista olisi markka-
miitiriiisinii muodostunut varsinainen el?ike. Lapsikorotukset tulivatkin ty6-
eldkkeisiin prosentuaalisina.

Periaatteellisesti merkitliivti ratkaisu oli se, effi tyoeliikevakuutusta kehittii-
miiiin piiiitettiin asettaa jii{estrijen vilinen tyoryhme. Edelleen el2ikesidtididen
hallitukseen saivat tyontekijtit vihinttiin kaksi edustajaa. Tyoeliikelaitosten va-
roja p66tettiin yhteistoiminnassa eliikelaitosten kanssa ohjata vuosina 1972 -
73 vuokra-asuntotuotantoon 1 00 milj oonaa markkaa.

Hallinto j a rahastot neuvottelupoydissii

1970-luvun alussa nousivat SAK:n sisiillii ja myos SAK:n ja STK:n v[lisissii
neuvotteluissa esille tyoeliikeje{estelmiin hallinto ja rahastot.

Keviiiillii 1971 pidetyssti SAK:n kylnmenennessii edustajakokouksessa hyviik-
sytyssd periaateohjelmassa todettiin, ettii ammattiyhdistysliikkeen ensisijaise-
na tehteviinii on tyontekijnin palkka- ja tydehtoja parantavien sekti sosiaalista
turvallisuutta edisttivien tavo itteiden aj aminen.

Edustajakokous hyviiksyi myris sosiaalipoliittisen ohjelman. Siinii todettiin,
effii eldketurvan parantamisen ohella on kiinnitettiivd huomiota eliikejiirjes-
telmiemme hallinnon ja rakenteen kehittiimiseen. Eliiketurvaj[rjestelmiit on
demokratisoitava. Ellketurvan rahoittamista varten keriittyjen varojen tulee
olla kansalaisten demokraattisessa valvonnassa. Ohjelmassa korostettiin edel-
leen, etfii ty<imarkkinajti{estdt ovat olleet mukana tyoeliikejiirjestelmdn hallin-
nossa ja rakentamisessa ja suunta on ollut oikea, mutta mahdollisuudet vaikut-
taa ja toimia ovat olleet piitiasiassa nienniiisiti.

Em. ohjelmakohdan tulkitsemisesta oli erilaisia niik6kantoja SAK:n sistillti-
kin. Siitti oltiin yhtii mieltd, ettti ammattiyhdistysliikkeen edustajien miiiirii[
tulee listitii tyoeliikettii hoitavien laitosten ja organisaatioiden hallinnossa.
Miiiiriistii oli sen sijaan erimielisyyttti. Kannatusta oli ajatuksella, ettii LEL:n
hallintojiirjestelmii tulisi ulottaa my6s TEL:n puolelle. Keriiffyjen varojen kiiy-
trin valvonta oli vielii vaikeampi kysymys. Ristiriita ratkesi tydeliikkeiden
tasokorotusten yhteydessti, jolloin jii{estelmii jdi tosiasiassa entiselleen.
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Kuusen Klubi loi eliikepolitiikan suunnan

Kirjan "60-luvun sosiaalipolitiikka" kirjoittanut Pekka Kuusi tuli sosiaali- ja
terveysministeriksi Ahti Karjalaisen ns. 2 B -hallitukseen. Ilmarisen toimitus-
johtaja Teivo Pentikiinen esitti htinelle neuvotteluja eliikejiirjestelmien tilan-
teesta. Kuusi sai piiiiministeriltii toimeksiannon eliikepoliittisen ty6ryhmiin pe-
rustamiseen. Ntiin muodostui ns. Kuusen Klubi, johon kuuluivat ministeri
Pekka Kuusi, toimitusjohtajaTeivo Pentikiinen ja johtaja Jaakko Pajula Kan-
sanel6kelaitoksesta.

Klubiin kuului myds tyomarkkinajtirjestojen edustus. Edellii nimeltii maininrt
kolme ryhmiin keskeistii jiisentii valmistivat ns. KPP-paperin. Se sisdlsi ehdo-
tuksen eliikejtirjestelmien tyrinjaoksi ja kehittiimiseksi niin, ettii maahamme
syntyisi tarkoituksenmukainen kokonaiseliikejiirjestelmii. "Ty6eliikkeitii kehi-
tet66n asteittain kohti tavoitetta, joka pystyy turvaamaan eliikkeensaajille ku-
lutustason sdilymisen. Kansaneliikkeiden tehtiivtinii on taata jokaiselle van-
hukselle ja tytikyvyttdmiille sekii huoltajan menettlineelle perheelle kunnol-
liseen toimeentuloon riittivti eltlkkeen taso. "

Yhteensovituksessa pienten tydeltikkeiden saaj at saisivat koko kansanelek-
keen. Kansaneliike vtihenisi tyrieliikkeen kasvaessa kunnes se kokonaan pois-
tuisi. Kansanelitkeestii tulisi elIkevtihenteinen ja tydeliikkeestii peruseliike.
Muissa pohjoismaissa kansanelike muodosti peruselSkkeen ja ty6eliike oli
tlydentlvl el?ike.

Verotuksen yhteniiistiimiseksi ryhmii esitti kailJ<ien eliikkeiden verovapauden
poistamista, mutta se korvattaisiin riittiivfln suurilla verovdhennyksillti. Saira-
usvakuutus esitettiin ensisijaiseksi tyOeltikkeisiin nihden. Kansaneliikelaitok-
sen hallitusta lisiittiiisiin kahdella jiisenelld, joista toinen edustaisi SAK:ta ja
toinen STK:ta.

Sairausvakuutuksen ensisijaisuudesta ja kansaneltikkeen eliikevihenteisyy-
destii syntyi kuitenkin seuraavina vuosina kiistaa. Tytieliikkeiden vuonna 1975
toteutetussa tasokorotuksessa kansaneliike viiheni vain perusosaan asti.

STK:n ja SAK:n lausunnot KPP-paperiin olivat periaatteessa mydnteisiii. STK
korosti sitii, effii kansanelike tulisi tehdii eliikeviihenteiseksi. Vail&a SAK:n
lausunto olikin mydnteinen siinii viitattiin saman vuoden keviiiillii. edustajako-
kouksessa hyviiksyttyyn sosiaalipoliittiseen ohjelmaan. ETK:n asemaa olisi
vahvistettava ja AY-liikkeen edustus ellkevakuutusyhtididen hallintoelimissii
olisi jiirjestettevi pariteettiperiaatteen mukaan. My6s vaikutusmahdollisuuk-
sia tyoeltikejtirjestelmiin varojen sijoittamisessa tulisi listitii. MTK ei ottanut
kantaa tydryhmiin suosituksen sisiilt66n.

Tydmarkkinajiirjestojen eldketoimikunnassa suhtauduuiin KPP-paperiin
my6nteisesti. Eltiketoimikunnan perustamisesta oli sovittu, kuten edellii on to-
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dettu, UKK-sopimuksen sosiaalipaketista. KPP-ehdotus synnytti kuitenkin
toimikunnassa keskustelua. Kiisteltiin mm. siit[, tulisiko kansaneliikkeen pe-
rusosan poistua tydeliikkeen kasvaessa.

KPP-paperissa oli kuitenkin kirjattuna se suunta johon maarnme eltikepoliit-
tiset ratkaisut seuraavina vuosina perustuivat.

Vuonna 1972 tehdynns. Hl-sopimuksen (Hiimiiltiinen - Laatunen) yhteydessii
sovittiinjiilleen myos sosiaalipaketista. Paketille miiiiriteltiin arvokin, prosent-
ti palkoista. Eliikkeistii tydmarkJcinajii{estdt piiiittiv?it esittiiii hallitukselle osa-
eliikejiidestelmtin luomista. Listiksi tydeltikelakien piiriin piiiisemiseksi vaa-
dittava vihimmtiisansio laskettiin puoleen. Tydeliikevaroj a ptiiitettiin yhteis-
ty<issti tydel[kelaitosten kanssa ohjata rakennuskausina 1973 - 74 vuokra-
asuntotuotantoon yhteensd 1 60 milj oonaa markkaa.

Jiirkeistiimisestd el?ikepommiin

Helmikuussa 1972 nimitettiin piitiministeri Rafael Paasion johdolla sosiaali-
demokraattinen vdhemmistohallitus. Hallitusohjelman sosiaalipoliittisen koh-
dan mukaan tuli aloittaa selvitystyci eliikejiirjestelmien jiirkeistdmiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Osmo Kaipaisen johdolla keytiin kevadlld t972
eliikepoliittisia keskusteluja, joihin osallistui etujiirjest<ijen edustajia, virka-
miehiii sekii kansaneliike- ja tydeliikejiirjestelmien edustajia. Kokoontumisia
oli useita ja keskusteluja k6ytiin, mutta ne eiviit johtaneet kiiytdnndn tuloksiin.

Kokouksissa ministeri Kaipainen esitti kansaneliikejiidestelmiin kehittiimistii
kohentamalla asumistukijiirjestelmiiii, korottamalla tukilisi[ sekii etuoikeut-
tamalla tyotulot kansaneldkkeen tukiosaa my<innettdessii. Niiin jouduttiin jel-
leen kiistaan siitii, onko tydeliikejii{estelmii vai kansaneliikejiirjestelmii eliik-
keiden perusta.

Mytis eduskunnassa keskusteltiin keveeflii eliikkeistii keskustapuolueen v6li-
kysymyksen potrjalta. Paasion vdhemmist<ihallitus antoikin eduskunnalle esi-
tyksen kansaneltikkeiden korottamiseksi toukokuussa 1972. Hallitus esitti tu-
kilisien korottamista 55 markalla kuukaudessa ja asumistuen tiyden miitirtin
nostamista 110 markalla kuukaudessa. Kustannusvaikutuksiltaan esitys olisi
merkinnyt noin 215 miljoonan markan lisiimenoja wodessa.

Hallitus ei ollut ennen esityksen antamista yhteydessd etujii{est<iihin. Tosin yl<sit-
tiiiset ty<imarkkinamiehet varoittelivat ministeri Kaipaista esityksen antamisesta,
koska viihemmistohallituksen esitysten lflpivieminen eduskunnassa olisi varmasti
vaikeata. Lisiiksi paketin rahoitukseen ei ollut osoitettu vastaavia varoja.

Eduskunnan sosiaalivaliokunnassa eldkepaketin hinta nousi 440 milj oonaan
markkaan. Kun kansaneliikettii koskevat uudistukset hyviiksyttiin eduskunnan
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kolmannessa kiisittelyssii olivat kustannukset 650 miljoonan markan vuosita-
solla. Vain kolme kansanedustajaa Iinesti esitystii vastaan.

El?ikepommin purkaminen

Tytimarkkinajiirjesttit arvostelivat jyrktisti eduskunnan hyviiksymiiii eliike-
pakettia. Paasion v6hemmisttihallitus harkitsi eronpyynt<i6, mutta piittyi esit-
tiimiiiin presidentti Kekkoselle, ettei hiin vahvistaisi eliikepakettia.

Elokuun I l. piiiviinii 1972 presidentti Kekkonen kutsui STK:n toimitusjohta-
jan Timo Laatusen, SAK:n puheenjohtajan Niilo Hiimiiliiisen ja MTK:n pu-
heenjohajan Veikko Ihamuotilan eliikepoliittiseen neuvotteluun. Presidentti
ilmoitti, ettei hiin tule vahvistamaan eduskunnan hyviiksymiiii eltikepakettia ja,
ettd hinen palatessa Moskovasta elokuun 18. ptiiviinii paketin purkuesityksen
olisi oltava valmis. Tiimiin jiilkeen asetettiin tytiryhmii purkamaan eliikepa-
kettia. Sen muodostivat STK:n Tapani Kahri, SAK:n Matti Savola ja MTK:n
Heimo Tuomarla.

Tydryhme saikin miiiiriiaikaan mennessd esityksensi valmiiksi, ja sen pohjalta
eiiikepommi kiisiteltiin uudelleen. Ehdotuksen mukaan kansaneliikkeen tuki-
lisien ja asumistukien korotuksiin knytettiiisiin 270 miljoonaa mark*aa. Edel-
leen valmisteltaisiin ja siiiideuiiisiin maatalousvlesttin sukupolvenvaihdos-
eliike. Paikkakuntakalleusluokitusta selvittimiifln asetettaisiin komitea. Lisiik-
si painotettiin, etlii ty6markkinajiirjestdjen tulisi voida osallistua kiinteiisti
eliikepolitiikan ja mytis sosiaalipolitiikan suunnitteluun. Sopuun liittyi my<is
esitys Kansaneliikelaitoksen johtajien miiiirtin lisiiiimisestii kahdella etujfies-
ttiedustajalla.

STKoli tSrytyviiinen eliikekompromissiin. SAK:n hallituksessa se hyviiksyttiin
sosiaalidemokraattien iiiinille ja SAK:n hallitus teki piiiitoksen siitii, ettii kes-
kusjiirjestti pysyy ty6eliikejiirjestelmiin tukena. MTK:kin oli suhteellisen tyy-
tyviiinen ratkaisuun.

El?ikkeiden tasokorotus tulopolitiikan osana

Eltikepaketin purkaminen vaikutti tyoeltikejtirjestelmiin aseman vahvistumi-
seen. Tydeliiltceiden tasakorotukset mahdollishrivat ja kansaneldkkeen tuki-
osasta tuli my6hemmin tydeliikeviihenteinen.

Tytieltili&eiden tasokorotuksesta oli ktiyty keskusteluja ja tehty esityksiiikin
1970-luvun alkuvuosina. Kun 1973 syksyll[ alkoi niiytttiii silti, ettii olisi mah-
dollisuus piiiistii tytimarkkinoilla 2-vuotiseen sopimukseen, johon tytieliike-
uudistus sopisi, antoi tyomarlkinajiirjestdjen eliiketoimikunta pitkien ja
monivaiheisten neuvottelujen jiilkeen maraskuussa esityksensi, jonka mu-
kaan eliikettii karttuisi 1,5 yo vuodessa ja vanhojen ikiiluokkien vdhimmiis-
eliike nousisi22 o/o:sta 33 %:ksi. Kokonaiseliike muodostuisi korotetusta ty6-
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eliikkeesld sekii silloisesta kansaneldkkeestd. Se perustui Kuusen Klubin esi-
tyksiin, mutta niistii poiketen tyoeliikkeiden yhteensovituksessa kansan-
eliikkeess[ otettaisiin huomioon perusosa. Keskusteluissa esillii olleisiin ty6-
eliikkeiden hallinnon ja piiiiomien otrjailun uudistuksiin ei eltiketoimikunta ot-
tanut kantaa, vaan siirsi paketin tyomarkkinajiirjestdjen viilisiin neuvottelui-
hin. Ktiyttinnrissd se merkitsi STK:n ja SAK:n viilisiin neuvotteluihin, joissa
kiistaa aiheuttivat eliikestilti6iden tulevaisuus, kansaneliikkeen perusosan
tyoeltikevtihenteisyys, tyoeliikelaitosten hallinto ja tydeltikevarojen takaisin-
lainaus.

Kun tyomarkkinajiirjestdt talvella 1974 paasiviit sopimukseen 2-wotisesta tu-
lopoliittisesta kokonaisratkaisusta otettiin sen sosiaalipakettiin edellii hahmo-
teltu tyoeliikeuudistus. Tiyden eldkkeen tasoa korotettiin 40 oh:sta 60 o/o:iin
palkasta. Tiime toteutettiin nostamalla eltikekerfymd I o/o:sta 1,5 o/o:linvuodes-
sa. Viihimmtiistyoeltike kohosi 22 o/o:sta 33 o/o:iin. Uudistus koski 1.7.1975
jiilkeen my<innett[viti eltikkeitd. Jo myonnettyjen eliikkeiden viihimmdistaso
korotettiin 16 - 22 oh:sta 25 o/o:Lin. Osaeltikkeiden minimi nostettiin 19 Yo:sta
22 o/o:iin.

Kescihtussa 1975 sovittiin tydmarkkinajtirjestdjen osallistumisesta tydeldkelaitosten
hallintoon. Vasemmalta toimitusjohtaja Matti Rapeli Qlriehtoliilto), varatoimitusjohtajq
Erkki Oinas QTK), johtaja Tapani Kahri (STK), puheenjohtaja Pekka Oivio (SAK),
puheenjohtaja C. G. Aminoff QELA) ja toimitusjohtaja Aaro Kdrkkiiinen QELA).
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Eduskunnassa j iirj estelmtikamppailua

Tuolloin arvioitiin, ettii tyoeltikeuudistuksen piiriin kuuluisi 1970-luvun puoli
v?ilissii noin 50 000 tydntekijiiii, mutta viiden vuoden kuluttua tasokorotuksen
vaikutus kattaisi jo 160 000 palkansaajaa. Uudistuksen aiheuttaman menon
lisiiykseksi arvioitiin wonna 1980 vuositasolla noin 600 miljoonaa markkaaja
kasvu jatkuisi sen jiilkeen voimakkaana.

Sosiaalipaketissa piidtettiin my<is aloittaa neuvottelut etujii{est6jen osallistu-
misesta tyoeliikelaitosten hallintoon ja koota neuvottelukunta kiisittelemiiiln
yleisiii investointipolitiikan suuntaviivoja ja periaatteita. My6s piiiitettiin sel-
vittifi tydryhmiissii el?ikkeiden indeksisidonnaisuutta.

Sosiaalipaketin eltikeratkaisuun liittyi tarkistusmenettely, jonka mukaan tyti-
eltikeuudistukset j iiisivtit toteutumatta j os kokonaisratkaisu ei toteudu toisen-
kin sopimusvuoden osalta. Tiime oli ainoa oleellinen kohta joka muuttui edus-
kunnassa. Tetiikeiin muutosta ei olisi tarvithr, sillii ko. ns. Lindblom-sopimus
pysyi koossa kaksi vuotta.

Maan hallitus antoi eduskunnalle esiryksen eliikeuudistuksiksi huhtikuussa. Se
vastasi sisiill6ltiitin tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liitt) /ae etujiirjest<ijen
sopimaa ehdotusta eliikejiirjestelmien kehittiimisestii. Tyoeliikkeiden taso-
korotukset olivat etuj tirj est6j en sopimassa muodossa.

Eduskuntakiisittely venyi ja oli viirikistii tyoeltikejfiestelmiin ja kansanel?ike-
jiirjestelmiin kannattajien viilistii kamppailua. Ty6eliikelait kuitenkin hyviik-
syttiin muutoksitta heiniikuussa.

Tasokorotus ratkaisi eliikej iirj estelmikamppailun

Tasokorotuksen hyviiksyminen oli my<is eltikejfiestelmien viilisen lS-vuoti-
sen kamppailun ptiiitepiste. Eliikkeiden painopiste siirtyi selv[sti ja pysyviisti
kansaneliikejiirjestelmiistii tydeliikejiirjestelmtiiin. On mahdotonta kuvitella,
ettii tiimiin jiilkeen ty6markkinajiirjesttit ja niiden jdsenet olisivat suostuneet
muutoksiin, jotka olisivat siir!5neet kansanel[kkeen peruseldkkeeksi. Tyoelii-
kejiidestelmtin rakennusvaihe oli ptiiittynyt. Tasokorotuksen jiilkeen tehtiin
tydeliikkeisiin muutoksia, kiiytiin taktisia kamppailuja eliikejtirjestelmien v6-
lillii, laadittiin sopimuksia, jotka olivat liihinnii olemassa olevan tilanteen
toteamisia, mutta strategisesti kamppailu oli piiiittynyt tyt eliikejiirjestelmiln
voittoon.

Thsokorotus ja eliilfteiden yhteensovitus merkitsi eliikejfiestelmiin muuttu-
mista yhii voimakkaammin ansioelflkepainotteiseksi. Tirlopolitiikan my<itii
kasvanut tyomarkkinajiirjestdjen vaikutusvalta vaikutti eldkepolitiikan muo-
toutumiseen. Samaan suuntaan vaikutti mytis tyoeltikejfiestelmin pitkejiin-
nitteinen yhteistydssti tapahtunut kehitysty6.
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Kuten edell[ esitetyst[ ilmenee tyoeliikevakuutuksen kehitys 1960-luvun alus-
ta 1970-luvun puoliviiliin oli merkinnyt niin rakenteitten luomista kuin jatku-
vaa eliike-etujen parantamista. Voimakas etujen kehitys ja taloudellisen tilan-
teen heikkeneminen taantumaksi 1970-luvun loppupuolella toi esiin seikkoja,
jotka panivat valmistelijat ja p[fitdksentekijtit harkitsemaan tehtyjen ratkaisu-
j en uudelleen arviointia. Ennen kaikkea tiiysimiitiriiisesti voimassa olleet julki-
sen sektorin eldkkeet, joiden sisiiltd oli muutettu TEl-eltikkeitd vastaaviksi,
johtivat yksittiiistapauksissa eliikepalkan miiiiriiytymisen ja noudatetun eliike-
indeksin vuoksi selviiiin ylikompensaatioon.

Menokehitystii hillittiin I 970-luvulla

Pian 1970-luvun puoliviilin suuren eliikeuudistuksen jtilkeen asetettiin toimi-
tusjohtaja Juhani Salmisen johdolla Eliiketoimikunta, jossa oli vahva tyomark-
kinoiden edustus, harkitsemaan eldkeindeksin muuttamista ja siihen liittyvie
ongelmia. Mydhemmin toimikunnan tehtiiviiksi tuli myris ns. ylieltikeongel-
man selvitttiminen.

Toimikunnan tyon perusteella eliikeindeksi uudistettiin vuonna 1977 nirn, etti,
palkkaindeksisti siirryttiin elinkustannusindeksin ja palkkaindeksin keskiar-
von mukaiseen indeksiin.

Lisiiksi toimikunnan ty<i johti eliikepalkkastlnndsten uudistamiseen niin, ettii
nelj6n viimeisen palvelusvuoden kahden parhaan vuoden sijasta palkka md6-
r[ytyi kahden keskimmiiisen woden mukaan. Tiillii oli siniinsii huomattava
merkitys vastaisen kehityksen kannalta. Hallituksen esityksen perusteluissa
arvioitiin, ettii muutoksen vaikutus uusiin eliikkeisiin olisi periiti noin 5 pro-
sentin suuruusluokkaa jos ansiokehityksen vaihtelu jatkuisi edellisten vuosien
tapaan. Uusi palkanlaskentasdiinto tuli voimaan vuoden 1979 alusta.

Ns. ylieliikeongelmasta ei toimikunta sen sijaan tehnyt ehdotusta eikii asia sen
jtilkeen olekaan ollut yleisesti keskustelun kohteena.

Seuraava suuri sosiaalipoliittinen uudistus, jossa tydmarkkinajiirjestdt olivat
voimakkaasti mukana, toteutettiin 1980-luvun alkuvuosina, jolloin sosiaali-
etuudet yleisesti pantiin verolle. Tiime tapahtui etuuksien tasoa muuttamalla ja
samalla toteuttaen verotus. Uudistus ei siniinst olennaisesti koskenut eliikkeiti,
jotka jo aikaisemmin olivat "palkan jatkona" piiosin ollet verolla, mutta sosiaa-
lipolitiikan yleiselt[ kannalta katsottuna SOVE-uudistus oli erittiiin merkittivii.

Vuoden 1977 lopulla valtioneuvosto asetti komitean, jonka tehteviinii oli sel-
vitttti eliikemuodot ja eldkkeen saamisen edellytykset, joiden avulla oli mah-
dollista tehdii eliikJceelle siirtyminen eltikeikiiii liihestyville henkildille aikai-
sempaa joustavammaksi ja heidiin yksilolliset eroavaisuutensa entisti parem-
min huomioon ottavaksi. My6s tiissii komiteassa, jonka puheenjohtajana oli
professori Teivo Pentikiinen, oli vahva ty<imarkkinaedustus. Komitea sai
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tydnsii valmiiksi vasta vuonna 1981. Se teki riitaiset ehdotuksensa ammatilli-
sesta varhaiseltkkeesti, varhennetusta tai lykntystii elikkeestii sekii osa-
aikaelikkeesti. Jatkotoimenpiteet jiiivnt aina keviiiseen 1985, jolloin hallitus
antoi eduskunnalle esityksensd uudistuksiksi. Erimielisyyksifl oli syntynyt en-
nen kaikkea jiirjestelmien soveltamiseen liittyvisti sopivista ikiirajoista, jotka
fiimiin vuoksi j fliviit poliittisen ratkaisun varaan. Yksildllisen varhaiseltikkeen
iktirajaksi lopulta tuli 55 vuotta ja varhennetun vanhuuselflkkeen ikiirajaksi 60
vuotta. My6s osa-aikaeliikkeen ikiiraja tuli 60 woteen. Yksil6llinen varhais-
eliike korvasi aj atukset ammatillisista eliikei' istii.

Seuaava suuri eliikeuudistus tapahtui, kun perhe-eliikejfiestelmfl uudistettiin
wonna 1990. Uudistus tapahtui asiantuntijavalmistelun pohjalta, mutta tilssii-
kin tapauksessa keskeisillii ty6markkinajfiesttiilH oli olennainen vaikutus 1o-

pullisten siiInn<isten syntymiseen.

Tyontekijoille osa vakuutusmaksusta

Lamawosina 1 990-luvun alussa ty6mark*inaj iirj estdt yhteistoiminnassa vi-
ranomaisten ja eliikelaitosten kanssa suunnittelivat ehdotukset olennaisiksi
jti{estelmtin muutoksiksi, joiden tarkoituksena oli eliikejIrjestelmln kustan-
nuiten viihenliiminen ja palkansaajien osallistumisasteen lisdiiminen. Uudis-
tukset suunniteltiin piiiasiallisesti toimitusjohtaja Kari Puron johdolla. Olen-
nainen uudistus tapahtui, kun vuoden 1991 tydehtosopimusratkaisun yhtey-
dessti sovittiin tydntekijtiiden tytieliikevakuutusmaksun toteuttamisesta vuon-
na 1993 kolmen prosentin suuruisena palkasta.

Samassa tyriryhm[ssii jatkettiin monitahoista eliikeuudistusta, joka toteutettiin
vuoden 1995 alusta. Siinii muutettiin aikaisempien joustavien eliikeikien ikii-
rajoja, joista keskeisin oli yksildllisen varhaiselikkeen ikiirajan nostaminen 58
vuoteen. Samalla osa-aikaeliikkeen ikirajaa laskettiin 60 vuodesta 58 vuoteen.
Ratkaisussa toteutettiin edelleen vanhimpien ikiiluokkien karttumiskertoimen
korottaminen 1,5 prosentista vuodessa 2 prosenttiin tarkoituksin tiillii tavoin
kannustaa vanhimpia ikiluokkia pysymiiiin tydssii. Edelleen sovittiin, ettii pal-
kansaajien tydeldkevakuutusmaksu siiiidetiiiin pysyviiksi siten, ettii tarpeellisesta
vakuutusmaksun noususta palkansaajat ottavat maksaaksensa toisen puolen.

Vuoden 1996 alusta tuli voimaan jiilleen jiirjest6jen ja eliikelaitosten toimitus-
johtaja Kari Puron johdolla neuvottelema monikohtainen uudistus. Olen-
naisimmat muutokset koskivat ns. tulevan ajan huomioon ottamisen rajoitta-
mista tyttknryttt myyselikkeissti ja eliikepalkan uutta laskentasiliintdd, jonka
mukaan piiiisiiiinttiisesti eliikkeen perusteena oleva palkka lasketaan eliike-
tapahtumaa edeltiiviin 10 vuoden ansion mukaan.

Jiirj estoedustuksen lakistiiiteistilminen

Ennen kaikkea ammattiyhdistysliikkeeste tu[eiden paineiden takia vuonna
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I 996 valmisteli pankinjohtaja Matti Louekoski ehdotuksen tyoeliikejiirjestelmiin
hallinnon uudistamiseksi siten, ettii yhtiriiden itseniiisyys taattaisiin sliinn<iksin
aikaisempaa paremminja samalla lakistiiteisesti toteutettaisiin jiirjestdjen vahva
edustus eliikelaitosten hallinnossa. Siniinsii tyomarkkinajii{est6t olivat jo 1970-
luwlta alkaen olleet vapaaehtoisten sopimusten ja myrihemmin eliikeyhti<iiden
yhticijii{estysten mukaisesti yhtididen hallintoneuvostojen ja hallitusten jlseni-
nd mukana piiiitt?imiissfl yhti<iiden asioista. Selvitystyonsi aikana pankinjohtaja
Loueko ski kuuli useita kertoj a tyomarkkinaj ii{ e stdj en edustaj ia.

Louekosken tyrihon perustuva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle vuo-
den 1996 joulukuussa. Esitys sislltiiii erityisen tyoeliikevakuutusyhtioitii kos-
kevan lain, johon on koottu vakuutusyhtiolaista ja tydntekijiiin eliikelaista laki-
siilteistii elflkevakuutusta harjoittavia vakuutusyhtioitii koskevat yhti<ioikeu-
delliset sdiinntikset. Lisiiksi uudistukset koskevat keskeisesti TEl-yhtioiden
itsendisyytt[, jota pyrit[iin vahvistamaan usein erilaisin menetelmin. Ty6-
eliikeyhtioiden riippuvuutta muista vakuutusyhtioistii ja pankeista vdhenne-
tii2in rajoittamalla omistukseen perustuvia sidonnaisuuksia sek?i edellyttiimiillti
TEl-yhtioiltii itseniistii ja riippumatonta toimintaorganisaatiota ennen muuta
sijoitustoiminnassa.

Olennainen muutos koskee ty<imarkkinaosapuolten edustuksen lakisiidteistd-
mistl el[keyhtioissl Aikaisemmin sopimusperusteisesti yhtioissii oli viihin-
tidn kolmannes hallituksenjiisenistl valittu edustavimpien ty<imarkkinajiides-
trijen esittiimistii henkil<iistti. Laki edellyttiH, ettii sekii hallintoneuvostoon ettd
hallitukseen valitaan pariteettipeiaatettanoudattaen viihintiiiin puolet jiisenis-
tii keske i simpien ty<imarkkinaj tif e strij en ehdottamista henkildistti.

Laki tyoeHkevakuutusyhtidiste sisiiltiiimyos siilinnriksiii, joiden mukaan eriiist[
keskeisistd asioista pdiltett[essii on piiiitris tehteve kahden kolmanneksen enem-
mistollfl. Tiimii siiiinnds koskee mm. toimitusjohtajan ottamista ja erottamista.

Louekosken ehdotuksen kanssa samanaikaisesti valmisteltiin toimitusjohtaja
Kari Puron johdolla toimineessa tycimarkkinajiirjestrijen neuvotteluryhmiissii
myos siitintojii, jotka varsin olennaisesti miiiiriiisivlt eliikeyhtioiden varojen
sijoitustoiminnasta sekii tehostaisivat yhtiriiden hallinnon tarkastusta. Neite ky-
symyksiii koskeva neuvotteluryhmdn ehdotus valmistui marraskuussa 1996 ja
asiaa koskevat lakiesitykset annettiin ryhmiin esittiimiissii muodossa eduskun-
nalle miltei viilittomiisti tiimen jelkeen. Lainmuutokset klsiteltiin eduskunnassa
niin, ettii siiinn<ikset tulivat voimaan jo vuoden vaihteessa 1996 - 1997.

Niiiden uusien sddnn<isten keskeinen sisiilto koskee eliikeyhtioiden vakavarai-
suussiiiinn<iksiii, joita muutettiin siten, ettJi yhti<it voivat toimia entistii laajem-
min sijoittajina mm. arvopaperimarkkinoilla. Samalla muutettiin siiiinn6ksiii,
jotka koskevat mahdollisuutta vastuuvelan laskennassa kiiytettdviin koron
alentamiseen ilman olennaista maksun korotustarvetta. Edelleen eliikkeiden
rahoitusjti{estelmiiii muuteffiin siten, ettd katkaistiin aikaisempi sijoitusten
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tuottotason ja vakuutusmaksutason vdlitdn riippuvuus. Thrkoituksena oli uu-
distusten awlla saaffaa tydeliikevakuutusyhti6iden vakavaraisuus muuttuneen
sij oitusympiiristdn edellyttiimiille tasolle.

Lainmuutokset vahvistivat lis6ksi sosiaali- ja terveysministeritin asemaa eli-
kelaitosten valvojana.

Yhteenveto ja tulevaisuuden arvio

Kuten edellii esitetystii kny ihni etujiirjestdjen, ennen muuta ty6markkinajiir-
jestrijen, panos Suomen eltikejiirjestelmiin syntymisessiija sen sisiilldn kehittii-
misen suunnan miiirittelyssti on ollut keskeinen. Noin 40-vuotisen tyon tulok-
sena on syntynyt nykyinen tydeliikejii{estelmimme. Kehityksen alkuvaihees-
sa keskeisenii tavoitteena oli pyrkimys aikaansaada ansioihin suhteutettu ty6-
eliikejtirjestelmii, sen jiilkeen kun kansaneliike vuonna 1956 oli muutettu tasa-
eliikeideologian mukaiseksi.

Kun TEL ja LEL oli eduskunnassa hyviiksytty vastoin silloisen hallituksen
kantaa, alkoi aina 197O-luvulle saakka kestdnyt eltikejiirjestelmien riitaisen ke-
hittiimisen kausi. Tiinii aikana ansioeldkejii{estelmi vakiinnutti asemansa ja
siitii tuli eliikejii{estelmtin peruselementti toisin kuin useissa muissa Euroopan
maissa. Jflrjestelmiinhahmon alkaessa olla selvillii 1970-luvunpuoliviilissd oli
tulos syntynyt pitkelti ty<imarkkinajiirjestdjen vaikuttamisen pohjalta. MTK
puolestaan vaikutti siihen, ettii myris maatalousviiestd ja fittiijet muutoinkin
saivat omat ansiosidonnaiset eltikej fi estelmiinsii.

Parikymmenvuotisen asteittain tapahtuneen kehittiimisvaiheen jiilkeen siirryt-
tiin aikakauteen, jolloin samanaikaisesti kehitettiin eltikejiirjestelmiin lisii-
etuuksia - luotiin mm. yksildllinen varhaiseltike ja samanaikaisesti toisaalta
ryhdyttiin purkamaan "alkuinnoshrksessa" syntyneitii sellaisia jtirjestelmiii,
jotka johtivat tai uhkasivatjohtaa kohtuuttoman korkeisiin etuuksirnja kustan-
nuksiin. Esimerkkin?i viimeksi mainituista muutoksista voi mainita elekein-
deksiti koskevat uudistukset.

Lamavuosina 1990-luvun alkupuolella tehtiin niin eltikkeisiin kuin niistii aihe-
utuvien kustannusten jakoon vaikuttavia muutoksia, jotka valmisteltiin jiirjes-
trijen viilillii yhteistyoss6. Nliin alkoi esimerkiksi 1993 palkansaajien osallistu-
minen eldkekustannuksiin oman vakuutusmaksun muodossa.

Viime vuosien aikana jtirjestdjen viilinen yhteistyo eliikejiirjestelrntin kehittii-
misessti on entisestiiiiin tiivistynyt ja korostunut. Merkittiiviit uudistukset on
piiiasiallisesti valmisteltu ty<ieliikelaito sten j a ty6markkinaj fi estdj en kesken
hyv6ssii yhteisymm?irryksessii eliketurvasta valtion tasolla vastaavan sosiaali-
j a terveysministeri6n kanssa. Keviiiillii 1997 fjdith ki{ oitettaessa niiyttdikin sil-
td, etti yhteisty6 eliikeasioissa ty6markkinajii{estdjen viilillii tulee vastaisuu-
dessakin j atkumaan tiiviinii.
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II Talousniikymiii ensi vuosisadalle
elflkepolitiikan raamiksi

l-f alousniikymiii ensi wosisadalle alkaa VAIT:n tutkimuspiitillikkci Antti
I Romppasen maailmantalouden kehitystii kuvaavalla katsauksella. SiiniiI kiisitelliiiin my<is Liinsi-Euroopan talousniikymiii, jonne suuntautuu

Suomen viennistd huomattavasti yli puolet. EU-maat ovat yhteisten sisiimark-
kinoiden ansiosta Suomelle jo liihes samassa asemassa kuin kotimarkkinat.

Seuraavassa luvussa VATT:n tutkimuspiie[ikk6 Pekka Parkkinen tarkastelee
Suomen viiesttin kehityspiirteitd aina vuoteen 2050 saakka, jolloin toisen maa-
ilmansodan jtilkeen syntyneistii suurista ikiiluokista on vain rippeet jeljele.
Eliikepoliittisista syistti viiest6kehitystii tarkastellaan pitktin elinajan viiestri-
vaihtoehdossa, jossa elinaika pitenee huomattavasti. Eliikeikiiistti viiestriii asuu
runsaasti maassarnme, jolloin eldkemenotkin ovat suuret.

Koska pitkiin aikavtilin ennusteissa epiivarmuus on suuri, niin tiissi raportissa
ei ole tehty perinteistii talousennustetta ensi vuosisadalle, vaan Pekka Parkki-
nen pohdiskelee erilaisista liihtokohdista talouskehityksen suuntaa pitkillii ai-
kaviilillii. Pelkiistiiiin teknologinen kehitys muuttaa koko ajan taloudellista ym-
pflristdii, jolloin vuosikymmenten piiiihiin ulottuvilla numeerisilla talousen-
nusteilla ei ole kovin vahvaa pohjaa.

Ttillti vuosikymmenellii valtion velka on kahdeksankertaistunut. Tiimiin velan
yhii paisuvat hoitokustannukset hankaloittavat hyvinvointivaltiomme rahoi-
tusta. Tulevaisuuden talousnflkymiin on julkisen talouden velkaantumisella
tuntuvia vaikutuksia. Muun muassa niiisti niikokulmista talousneuvoston pid-
sihteeri Seppo Lepptinen tarkastelee julkisen talouden kehitysmahdollisuuk-
sia.

Suomen eliikerahastoissa on jo nyt varoja neljdnnes biljoonaa markkaa. Rahas-
tot paisuvat vielti kauan aikaa,joten ndiden rahastojen sijoituksilla on jo kan-
santaloudellista merkitystii. Tiillaisia seikkoja kiisittelee VATT:n erikoistutkija
Rerjo Vanne tdmiin osan viimeisessii luvussa.
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ffliissii ei esitetti t[smiillisiii arvioita maailmantaloudesta pitkiillti aika-
I jdnteelld, vaan pohditaan, mihin suuntaan maailmantaloutta ohjaavat
I voimatekijiit kehittyvtit, millaiset talouskasvun niikymiit ovat eri alueilla

ja mikii on Suomen kansainviilinen talouskehys. Thrkastelu perustuu siihen us-
koon, ettii oikein asetetut kysymykset antavat viitteitti tulevasta ilman niienniii-
sesti varmoja vastauksiakin.

Maailmantalouden kehitystii ohj aavat voimat
Kehitii - kilpaile - kansainvtilisty

Paria viimeksi kulunutta vuosikymmentii on leimannut siiiitelyn purkaminen
ja kilpailun edistiiminen. Tiimii koskee sekl kansallisia puitteita ettii koko
maailmantaloutta. Kansainvdlisen kaupan esteite on pureffu, piifioman liikkei-
tii vapautettu, julkisia monopoleja hajotettu ja yksityistetty. Kokonaisia suun-
nitelmatalousjiirjestelmiii on purettu ja tilalle luotu markkinatalous. Niiin on
raivattu tilaa vapaalle kilpailulle, jonka katsotaan takaavan voimavarojen te-
hokkaan klyton.

Vapaan kilpailun oloissa keskeinen menestystekijti on taito tehde uusia tai en-
tistii parempia tai ainakin entistti huokeampia tuotteita. Uusien tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehittiiminenja kiiyttddnotto edellyttiiti suuria taloudelli-
sia panostuksia. Mitii nopeammin yntys pystyy markkinoimaan uudet tuot-
teensa eri puolilla maailmaa, sen varnemmin se pystyy keriiiimiiiin ylimiiti-
rtiisen voiton ennen kuin kilpailijat ehtiviit reagoida. Tuotannon hajauttaminen
(kansainviilistyminen) on erds tapa taata tuotekehityksen rahoittamisen edel-
lyttiimn nopea piiiisy useille markkinoille yhtiiaikaa.

Miltti tulevaisuus niiyttiiii niiissd suhteissa? Onko maailmantaloudessa jatkossa
merkittiivid kilpailun esteit[? Voiko yritysten globalisoituminen jatkua miiii-
riitt6miin vai tuleeko verkostoista liian haavoittuvia? Syntyvtitko teknologian
edistysaskeleet nyrkkipajoissa, jiittiyhtioiden laboratorioissa, yliopistoissa vai
verovaroin tuetuissa teknologiakylissii ja mihin suuntaan teknologia kehittyy?

Kilpailun esteitii riittee

Maat ovat perinteisesti suojanneet omaa tuotantoaan tulleilla, tuontikiintidilH
ja muilla tuonnin esteill?i ja toisaalta edistiineet vientiii valuuttakurssipoli-
tiikalla, valtiontuilla j a verotuksella. Tiimii merkantilistinen niik<ikulma ulko-
maankauppaan on ollut sitked erityisesti kehitysmaissa. Sosialistiset maat li-
siiksi rajoittivat ulkomaankauppansa jdsenten vIliseksi. Kansainvtilinen va-
paakauppa koskikin pitkiiiin vain pienti osaa maailman maita.

Entisten sosialistimaiden siirrffiii markkinatalouteen ja niiden sekl useiden
kehitysmaiden liit5rttyii ja liittyessii kansainvtiliseen kauppayhteisddn ja vapaa-
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kauppaj fi estoon on maailmankauppa laaj assa mitassa vapautumassa. Vaikka
sitii vielii siiiidelliitin tulleilla ja muilla tariffiluontoisilla esteillii mm. valtioiden
rahan tarpeen vuoksi, niiiden merkitys vilhentynee nopeasti. Liinsimaiden kes-
kiniiisessii kaupassa se alkaa olla jo olematon. Todenniikdistli on, etteiviit tarif-
filuontoiset kaupanesteet rajoita oleellisesti maailmankauppaa parinkymme-
nen vuoden kuluttua.

Tiiysin vapaata ei kansainviilinen vaihdanta kuitenkaan jatkossakaan tule ole-
maan. Kansalliset ja alueelliset intressit siiilyvtit. Jos tariffit kielletiiiin, omien
yritysten tukemista jatketaan ehkii erilaisilla "positiivisilla" keinoilla, esimer-
kiksi yritysten tutkimus- ja koulutustoimintaa tukemalla. Kilpailun esteet tai
kaupan pelisiiiinndt ovat ilmeisesti myds entistii "yhteiskunnallisempia". Ym-
piirist<i- ja sosiaalilainsdidintd samoin kuin ihmisoikeuskysymykset ovat jo
nyt nousemassa kansainviilistii kauppaa ohjaaviksi voimiksi.

Millaisia kansainvilisiii sopimuksia niiden usein hyvin kulttuurisidonnaisten
asioiden yhteydesti kansainvtiliseen kauppaan tehdiiin? Jos kielletiiiin ympii-
ristdti pilaavien hy<idykkeiden valmistus ja valmistusmenetelmiit tai sosiaali-
dumping, niin millaisista normeista silloin puhutaan? Voiko niillii olla merki-
tystii esimerkiksi Suomen kaltaiselle ympiiristti- ja tyiiolotietoiselle maalle vai
onko ne tarkoitettu ltihinnii suojelemaan kehittyneitii maita kehitysmaista tule-
valta kilpailulta? Voivatko normit jatkuvasti olla kehittyneissii maissa tiukem-
mat kuin kehitysmaissa?

Kun ympiiristoii ei ole hinnoiteltu, voiton tavoittelu voi vaarantaa luonnon ta-
sapainoa ja aiheuttaa vakavia ympiiristtiongelmia. Kuluttajien kiiyttiiytyminen
ei globaalissa puitteissa riittiine ohjaamaan tuotantoa ympiiristdn kannalta kes-
tiivlisti. Kansallinen sd^fltely on tehoton tapa torjua rajat ylittiiviii ympiiristoon-
gelmia. Ylikansallisen siiiitelyn aikaansaaminen voi kuitenkin osoittautua vai-
keaksi, koska osallisia on paljon ja houkutus vapaamatkustukseen suuri.

Ympdristdongelmia pynfiitin toistaiseksi pitiimtiiin kurissa ongelmakohtaisin
kansainvilisin sopimuksin. Nfliden merkitys on kuitenkin viitteellinen niin-
pitkiiiin kuin niiden rikkomisesta ei ole selviti sanktioita. Pelkkii moraalinen
insentiivi on yleensii riittiimiiton, jos sopimusten tiyttiminen edellyttiiii talou-
dellisia uhrauksia. Useat maat allekirjoittavat piiflsttijen viihentimissopimuk-
sia tietoisina siitii, etteiviit piist<itavoitteet toteudu. Todenniikdistil on, ettii tar-
vitaan mittava ympiiristdkatastrofi ennen kuin tehollcaisiin siiiitelykeinoihin
piiiistiiiin. Ympiristdn heil&eneminen on erityisesti kehitysmaiden ongelma ja
se lisdii globaaleja hyvinvointieroja. Maailmanlaajuisesti tehokkaat ympe-
rist<insuojelutoimenpiteet edellyttiiviitkin tulonsiirtoja kehittyneistd maista ke-
hitysmaihin.

Syyt<ikset halpatydvoiman kiiytostii tai ympiiriston tuhoamisesta voivat aivan
hyvin estii Suomen vientiii siinti kuin ne kohdistuvat Thaimaan tai Nigerian
vientiin. Jo nyt on kokemuksia Suomen metsienhoitoon tai haklarumenetel-
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miin kohdistuneista syytdksistii j a niihin liitetyistii suomalaisten metslteolli-
suustuotteiden boikottiuhkista.

Esimerkiksi tydmarkkinoiden siiiitelyn vapauttaminen voisi johtaa samaan ti-
lanteeseen palkkatason osalta. Palkkatasossa ei tandtse mennd ltihellekiiiin
varsinaisia halvan ty<ivoiman maita, kun kilpailu muissa liinsimaissa ehkii
koetaan epiireiluksi. Esimerkiksi EU:n puitteissa ei sisiiistii devalvaatiota kat-
sota ehkii sen suopeammin kuin ulkoistakaan, jos se on tarpeeksi suuri.

Hy6dykkeiden alkuperimaan "nuhteettomuuden" lis[ksi hy<idykkeiltti ehkti
edellytetiiiin tiettyjii ominaisuuksia tai tuottajilta sitoutumista tietynlaisiin pe-
riaatteisiin. Erilaiset merkit ja leimat osoittavat, ettii tuottaja tai tuote on hy-
viiksytty vaadittavissa suhteissa. Kilpailuesteiden vdlffdminen edellyttiiii siten
jatkossa entistd enemmiin kansainviilisiin sopimuksiin vaikuttamista, niihin
sitoutumista ja erilaista lobbaustoimintaa.

Busineksella ei ole isdnmaata?

Pti[omaliikkeiden vapauduttua maailmantalouden siidst<it voivat periaatteessa
ohjautua tuottavimpiin sijoituskohteisiin kansallisista rajoista riippumatta. Vielii
I 980-luvun alussa esimerkiksi Suomessa siiiideltiin valuuttaliikkeitii tiukasti.
Nyt piiiioman vienti ja tuonti on kefiinndssdvapaata ja suomalaisyritysten omis-
tus on avautunut ulkomaalaisille. Yritysten omistus hajautuu ja kansainvilistyy.
Tuotantolaitoksia ostetaan ja myydfliin kuin mitii tahansa tuotetta.

Kansainviilistymisen vaikutukset ovat erilaisia eri toimialoilla. Joillakin aloil-
la perusvire on tuotannon keskittyminen. Lddketeollisuus, paperiteollisuus ja
yleisemmin prosessiteollisuus on tyyppiesimerkki. Suurtuotannon edut ovat
merkittiivii ja toisaalta tutkimustoiminnan kustannukset suuret. Keskimiif,rdi-
nen yrityskoko kasvaa jatkuvasti. Samanlaista kehitystii on havaittavissa myds
ertiillii palvelualoilla, kuten pankki- ja vakuutustoiminnassa. Suuren taseen
puitteissa voidaan riskejti hajauttaa tehokkaammin kuin pienen.

Joillakin aloilla on kiiynnissii keskittyminen ydinosaamiseen. Yritykset pyrki-
vdt eroon fuotteista, jotka eiviit suoraan sovi niiden "imagoon". Ydinosaa-
miseen liitryvee valmistustakin pyritiiiin siiniimeiin kilpailutettaville, luotet-
taville alihankkijoille. Yrityksiti pilkotaan, osia myydean tai lopetetaan ja yri-
tyskoko voi supistua.

Riippumatta siitfl, miten yrityskoko kehittyy eriiiind piirteenii nnyffiiii olevan
tuotantoyksikkdkoon supistuminen. Ndin voi tapahtua my6s aloilla, joilla
suurtuotannon edut ovat tdrkeitii. Vielti ttirkeiimpiiti on kuitenkin olla lasnii
markkinoilla, jonka vuoksi tuotantolaitokset on siroteltava markkinoiden kes-
kelle. Eri maissa ja eri alueilla sijaitsevat yksikdt muodostavat verkoston, jos-
sa yksittiiisten laitosten itsen[isyys voi olla suuri.
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Ilmeistii on, ettd verkostomallista huolimatta keskus-periferia vastal&ainaset-
telu jatkuu. Tuotannon hakeutuminen markkinoiden liiheisyyteen merkitsee
sit6, etti siellii ty6voiman kysyntii kasvaa. Uudet tyttntekijet ovat toisaalta uu-
sia kuluttajia ja vetiivdt alueelle lisiiii tuotantoa jne. Keslnrkset kasvavat niin
pitkiiiin kunnes ruutrkautumisen haitat alkavat korostua. Vastapainona tiille
keskusalueiden kasvulle on syrjiiseutujen autioituminen.

Kansainvilistyminen koskee jatkossa entisti pienempid yrityksie. Se voi ta-
pahtua niin, ettii pientenkin yritysten toimintastrategia on alusta liihtien
globaali tai niin, ettii pienet yritykset verkottuvat alihankintasuhteiden tai
omistuksen vaihdon kautta johonkin kansainviiliseen konserniin.

Kiinnostava kysymys on, miten yritysten omistuksen hajoaminen ja kansain-
viilistyminen vaikuttaa niiden toimintaan. Suuret elikerahastot tai muut insti-
tutionaaliset sijoittajat voivat esimerkiksi omistaa ratkaisevan iiiinivallan
maailman johtavista tietoliikenneyrityksistii tai ltiiiketehtaista. Miten tiimii
vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen? Pysyviitko institutionaaliset sijoittajat vain
passiivisina omistajina vai pyrkiviitkd ne aktiivisesti vaikuttamaan toimialan
kehitykseen ja yritysten toimintaan? Niiytteleek6 yritysten ja sijoitusrahastojen
kotimaa mitiiiin roolia tehtiiessii toimialajiirjestelyjii? Preferoidaanko kriisiti-
lanteissa kotimaisia sijoituksia jopa tuottojen kustannuksella?

Onko kaupan vapautumisen, yritysten globalisoitumisen ja omistuksen
hajautumisen eris seurausvaikutus se, etli maailmantalouden vaihtelut jyr-
kentyviit? Tietyn alan ongelmat iskeviit heti kaikkiin alan yritvksiin, koska
suojattuja kansallisia markkinoita ei ole ja yritykset ovat omistuksen tai ali-
hankintasuhteiden kautta riippuvuussuhteessa toisiinsa. Lisiiksi institutionaa-
liset omistajat eiviit niinkiirin sijoita johonkin yritykseen vaan tietylle alalle.
Teknologiayritykset ovat jo nyt tiissii suhteessa edelliikiivijoitii. Esimerkiksi
jonkun tietoliikennealan yrityksen vaikeudet heijastuvat helposti muiden sa-
man alan yntysten osakekursseihin.

Yritysten kansainviilistyminen vaikuttaa myos niiden varainhankintaan. Osa-
keannit ja jouliil<ovelkakirjalainat tulevat entisti tiirkeiimmiksi rahan liihteiksi.
Vastaava kehitys niikyy luonnollisesti rahoitusmarkkinoilla; rahalaitosten toi-
minnan painopiste siirtyy perinteiseste ta[etusten vastaanotosta ja pankki-
lainoinrksesta erilaiseen arvopaperiliiketoimintaan. Tdstd suuri osa on riskial-
tista, taseen ulkopuolista toimintaa.

Rahamarkkinoilla lyhytaikaiset, joskus keinotteluluonteiset sijoitukset ovat
hyvin wolaita ja voivat lisiitii rahoitusjiirjestelmiin haavoittuvuutta. Korkojen,
varallisuushintojen ja valuuttakurssien vaihtelut voivat jyrkentyii ja aiheuttaa
kokonaistaloudellisia kriisejii, kuten muutama vuosi sitten Meksikossa.

Rahamarlkinoiden siiiitelykeinoksi on ehdotettu mm. lyhytaikaisten sijoitus-
ten verottamista, mikii hillitsisi spekulatiivisia sijoituksia. Verotus voi samalla
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kuitenkin heikentiiii riskien hallintajiirjestelmiid, antaa kiihokkeen verotuksen
kierliimiseen ja luo keinotekoisen rajan spekulatiivisen ja muun sijoituksen
vtilille. Toinen tapa lisdtti rahamarkkinoiden vakautta, on raha- ja valuutta-
yhteistydn luj ittaminen kansainvdlisten rahoitusj iif estelmien puitteissa. T[tii
todenndkoisesti kokeillaan ensin.

Teknologia kehiffi - miten ktiy tyollisyyden?

Tietotekniikan kehitys on viime vuosikymmeninii muokannut talouksia ehkii
enemmin kuin mikiiiin muu yksittriinen tekijii. Se on luonut edellytykset niin
piiiiomaliikkeiden vapauttamiselle kuin tuotannon hajauttamisellekin. Sen vai-
kutus fuotannon automatisointiin ja tydn tuottavuuteen on ollut suuri. Kuiten-
kin sen laajamittaiset sovellukset ovat viel6 edess6. Se tulee muuttamaan sekii
kotitalouksien k5yttiiytymisen ettii monet palvelualojen toimintatavat perus-
teellisesti. Tuhannen euron lcysymys kuuluu, osaako yhteiskunta sopeutua tie-
totekniikan mahdollisuuksiin niin, ettei jiiljelle jtiii vain tydttdmffii ja
slummiutuvia kaupunkej a.

Tietotekniikan ja siihen sopeutumisen edistiiminen on teollisuusmaiden yhtei-
nen pyrkimys. Julkisin varoin ei tueta ainoastaan alan laitteiden ja ohjelmisto-
jen tuotantoa, vaan entistii enemmiin potentiaalisia keyfiiijie erilaisten kokeilu-
jen avulla. N[in pyritiiiin selvittdmiiiin kuinka tietotekniikkaa voidaan soveltaa
terveydenhoitoon, opetukseen, hallintoon tai vapaa-ajan viettoon. Tetii kautta
haetaan sellaisia alueita, joilla uusi teknologia voisi luoda uusia menestyviii
tuotteita ja siten uutta kysyntiiii ja uusia tydpaikkoja. Mikefi tdssii ei onnistuta
ja tietoteknologiaa kiiytetiiiin voittopuolisesti tyon korvaamiseen, listiiintyy
paine verorakenteiden muuttamiseen ja tytiaikauudistuksiin tai ty6n uudelleen
m?iiirittelyyn.

Tuottavuuden kasvaessa tuotantoa nopeammin tyrivoiman kiiytt<iii voidaan
ynffiie Hsiitii siirtiimiillii verotusta muihin tuotantopanoksiin, ltihinnii ptiiioman
ja energian keyft66n. Puheet robottiverosta pyritiiiin konkretisoimaan. Liikku-
vien tuotannontekijoiden (kuten pi?ioman) verotuksen kirist[minen on kuiten-
kin vaikeaa, koska aina l<iytyy alueita, missd verotus on kevytt6.

Toinen tapa edistiiii tyollisffii on ty6ajan lyhentiiminen. Hitaan kasvun olois-
sa tydllisyysvaikutuksen aikaansaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska se edel-
lyttee samalla tulojen uudelleenjakoa. Siirtymistii esimerkiksi 30 tunnin ty6-
viikkoon ei voida tehdii 36 tunnin tydviikon ansiot siiilyttiien, jos samalla halu-
taan lisiiti tydllisyyttii. Samat tulonjako-ongelmat on ratkaistava, jos tydtt6-
mffii pyritein helpottamaan esim. kolmannen sektorin avulla tai muilla
ty6markkinainnovaatioilla. Tydajan lyhentiiminen tuntuisi kuitenkin historian
valossa luonnolliselta tavalta sopeutua tydn tuottavuuden kasvuna ntikyviiiin
tekniseen kehitykseen, jos tuotannon kasvumahdollisuudet ovat jostain syysti
rajalliset.
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Tuotannon kasvun rajoja voisivat avarlaa merkiffiiviit l?ipimurrot biotek-
nologiassa. Siite odotetaan apua niin ravinnontuotannon ja ymptiristdnhoidon
kuin terveydenhuollon ja energiasektorin ongelmiin. Tehiin saakka odotukset
ovat olleet ylimitoitettuja ja vaikeudet bioteknologian innovaatioiden kaupal-
listamisessa ovat suuria. Alalla on seki todellisuudessa etli ihmisten mielissii
liheinen yhteys terveyteen ja eliimiiiin, jolloin eettiset kysymykset ja vannuus-
niiktikohdat ovat tirkeiti.

Historia on osoittanut, ettii teknologian kehityksen ennakointi voi olla turhaut-
tavaa. On kuitenkin eriiitii yleisiii tekijditii, jotka ohjaavat tutkimuksen suun-
tautumista ja siten ehkii my6s teknologian kehitystii. Esimerkiksi viestdn
ikiiiintyminen ja eldketurvan koheneminen voivat korostaa terveysteknologiaa
alueena, joka tarjoaa suuria haasteita ja lupauksia seki tietotekniikan ettii bio-
tekniikan sovelluttrksille.

Perustutkimuksen tulosten vapaa kiiytettiivissiiolo tehostaa sovellusten tekoa.
Tiimiin vuoksi julkinen panostaminen koulutukseen ja perustutkimukseen on
Itihes kaikissa teollisuusmaissa koettu tiirke?iksi. Onko tissii suhteessa odotet-
tavissa muutoksia esim. julkisten talouksien rahoitusongelmien tlrkia? Olisiko
kansainviilisen yhteistydn lisiiiiminen tapa tehostaa tutkimusta? Miten tutki-
mustulosten laaja hy6dynnettiivyys turvataan, jos suuri osa perushrtkimuksesta
rahoitetaan yksityisesti?

Valtaosa yrityssektorin tutkimuksesta tehdiiiin suuryrityksissi. Monet teknolo-
giset liipimurrot ovat kuitenkin syntyneet pienyrityksissii tai autotalleissa omil-
la varoilla keksintojii tekevien Fordien tai Jobsien toimesta. Voidaanko
tiimtintyyppisille innovaattoreille luoda paremmat toimintaedellytykset esi-
merkiksi teknologiakylissii tai yliopistojen yhteydessi toimivissa yrityshau-
tomoissa? Kuka - julkinen valta vai yrityssektori - ottaa tdstii rahoitusvas-
tuun? Onko yksityinen riskirahoitus riittiiviin kiirsiviillistii tulemaan mukaan
niiin aikaisessa vaiheessa?

Maailman ke skei set talousalueet ensi vuo situhannella
Mihin talousmahti perustuu?

Maailman taloudellinen painopiste on historian kuluessa vaihdellut suuresti-
kin. Teollisen yhteiskunnan aikana se on ollut ensin Euroopassa ja sittemmin
Yhdysvalloissa. Onko kaakkois-Aasian nopea kasvu niin pysyv[ ilmiti, etti
maailman taloudellinen painopiste siirtyy sinne? Kiina on ammoisina aikoina
ollut maailman keskus. Kiiyk6 nflin myos ensi vuosituhannella?

Perinteisesti kasvutekijdinl on tarkasteltu luonnonvaroja, viestdpohjaa ja
siiiistimisti. Piiiiomaliikkeiden vapauduttua kasvuasteet ovat tulleet teoriassa
riippumattomiksi kansallisesta sii[stiimisestd. Investoinnit voidaan ra]roittaa
piloman tuonnilla. Tiimiin vuoksi vanhoissa teollisuusmaissa on peliitty kas-
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vun ja tytipaikkojen voimakasta siirtymisti vdest<irikkaisiin alhaisen kustan-
nustason maihin. Ntiin ei kuitenkaan ole vieli kiiynyt, vaan kansalliset
siiiistiimis- ja investointiasteet korreloivat edelleen voimakkaasti keskeniiin.

Kansainviliset suorat sijoitukset edustavat vain muutamaa prosenttia maail-
man investoinneista. Ne ovat kuitenkin jatkuvasti kasvaneet ja suuntautuvat
eneneviissi miiiirin kehitysmaihin. Vuonna 1993 suorat sijoitukset olivat noin
200 mrd dollaria. Niistii 90 prosenttia liihti teollisuusmaista ja 10 prosenttia
kehitysmaista. Vastaavasti ne suuntautuivat teollisuus- ja kehitysmaihin suh-
teessa 60140. Vielti 1980-luvun lopulla kehitysmaiden osuus tulovirrasta oli
vain parikymmentii pro senttia.

Pdiiomasijoituksissa lqysymys on sijoituksen tuotosta. Siihen vaikuttavat pait-
si toiminnan kustannukset myds tuotteesta saatava hinta ja sijoituksen
riskillisyys. Alhaisiin tuotantokustannuksiin liittyy usein alhainln tuottavuus,
viiiiristyneet paikalliset hintasuhteet ja suuret riskit sijoituksen turvallisuudes-
sa. Tiimdn vuoksi maailman taloudellisen painopisteen muuttuminen voi olla
suhteellisen hidas prosessi.

Uusien alueiden vakaus ja kasvuhakuisuus tiytyy ensin varmistaa, ennen kuin
sinne suuntautuva sijoitusvirta paisuu merkittiviiksi. Esimerkiksi Kaalt<ois-
Aasian nopeasti kasvavat maat alkoivat vetili ulkomaisia sijoituksia laajem-
min vasta siinii vaiheessa, kun ne olivat jo itsediin ruol&ivan kasvun kiertees-
sii. Pelkiin ulkomaisen rahoituksen turvin pysyviie kasvua ei saada aikaan.
Kansantaloudellisesta niikokulmasta voidaan todeta, effi "kannetfu vesi ei kai-
vossa pysy'', vaikka yksittdisen sijoittajan niikokulmasta on totta, effi "aikai-
nen kana lttytiie parhaat jyv[t".

Potentiaaliset talousmahdit ovat vielti pitkiin aikaa ekstensiivisen kasvun vai-
heessa. Talouden kasw perustuu tuotannontekijdiden, ennen kaikkea tyrin
runsauteenja halpuuteen. Esimerkiksi niin "ltinsimaisen" talouden kuin Singa-
poren kasvu on perustunut korkean siiiistiimisasteen ohella tydh<inosallis-
tumisasteen nopeaan nousuun. Jatkossa NlE-taloudet siirtyvet entistii selvem-
min intensiivisen kasvun vaiheeseen, jolle leimaa antava piirre on tuotanto-
menetelmien paraneminen ja fuottavuuden nousu.

Teollisuusmaissa on ffysisen piiiioman ja tyon rinnalla jo pitempidn korostettu
henkisen pdioman merkitysti kasvutekijiinii. Kansallisena tuotannontekijiinii
se tarkoittaa sitii koulutus- ja tietovarantoa, joka talouteen sisiiltyy ja niitii ins-
tituutioita ja rakenteita, jotka luovat edellytykset tiimtin varannon kasvattami-
selle ja hyvtiksikiiyttille. Tiimiin tuotannontekijtin kehittiiminen tarjonnee
teollisuusmaille parhaan keinon parj etii kansainviilisessi kilpailussa.

Miten mitata talousmahtia?

Maailmasta voidaan Kiinan lisiiksi hahmottaa eriiiffi muitakin maita tai alue-
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kokonaisuuksia, jotka pitemmiin kasvukauden koettuaan voisivat oleellisesti
muuttaa taloudellisia jakautumia. Intian niemimaa on eriis, Vennjfl [ihi-
alueineen toinen, Brasilia ja laajemmin latinalainen Amerikka kolmas. Maail-
man taloudellisen kartan muuttumista tietysti edesauttaisi nykyisten johto-
valtioiden samanaikainen taantuminen. Oheinen taulukko osoittaa ajatusleik-
kin6, millainen rnroden 2020 maailma voisi olla. Siinii on tiimiin hetken
talousmahtien ja matrdollisten viikirikkaiden nousijoiden yhteisen viieston ja
tuotannon jakaunrma 1990-luvun puoliviilissii ja arvio tuotannon jakautumi-
sesta 25 vuoden kuluttua.

Kyseisillii alueilla asuu nyt ltihes 3.5 mrd ihmistii ja tuotannon ilrvo marlkina-
hintaisena on liihes 23 000 miljardia dollaria ja ostovoimakorjattuna noin 24
000 miljardia. Muun maailman osuus viiestosti on pari miljardia, mutta tuo-
tar,rnosta hyvin viihdinen. Jos kansanhrote kasvaa taulukon teollisuusmaissa
(USA, Japani, EIJ)2 prosentin vuosivauhtia, mutta kehittyvissii maissa 5 pro-
sentin nopeudella vuoteen 2020 mennessii, nousee ostovoimakorjattu (PPP)
Kiina talousalueena samaan luokkaan kuin Yhdysvallat tai nykl'-EU tuolloin
olisivat. Intia olisi Japaninveroinen ja Brasilia, Indonesia sekiiVentijiivastaisi-
vat Saksan talousmahtia. Tiimii kasvuvauhtien ero on varsin varovainen viime
wosikymmenien kokemusten mukaan.

Virallisten kurssien ja marlitcinahintojen mukainen tilanne (mh) ei tuntuisi
muuttuvan liiheskiiiin yhtii paljon. Nousevat talousmatrdit niiyttiiisiviit edelleen
kiiiipioiltii, vaikka ne kasvaisivat nopeastikin. Kiinan tuotanto olisi vain puolet
Saksan kokonaistuotannosta ja viiest6ltiitin ltihes 40 kertaa Suomen kokoinen
Indonesia tuottaisi vain kolme kertaa suuremman kansantuotteen.

Maa Osuus 1990-luvunpuoliviilissii Osuus2020
Viiest6 BKT/mh BKT/PPP BKT/mh BKT/PPP

Yhdysvallat
Japani
EU-I5
(-Saksa
-Suomi
Kiina
Intia
Brasilia
Veniijti
Indonesia
Yhteensi

7,6
3,6

10,7
2,3
0,1

35,6
27,7
4,7
4,3
5,8
100

30,7
2L,8
37,1
10,6
0,6
2,6
1,3
3,8
1,9
0,8
100

29,0
ll,0
30,3
6,9
0,4

14,4
5,3
3,7
2,9
3,3
100

27,6
19,6
3,4
9,6
0,5
4,8
2,5
7,0
3,5
l16

100

22,1
8,4

23,0
5,3

0,3)
22,6

8,4
5,8
4,6
5,1
100

Lihteet: OECDA,IEI, World Banlq Economist.

Taulukla 1 . Taloudellis en nahdin j alautuminen maailmas s a vuo s ina I 99 5 j a
2020
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Pitiiisikd taloudellista toimeliaisuutta tarkastella sen mukaan, mifi tuloilla sai-
si maailmanmarkkinoilta vai sen mukaan, mikii on palkan ostovoima omassa
maassa? Kummallakin tavalla on oikeutuksensa. Ensimmlinen (mh) on
relevantti silloin, kun suomalainen viejii arvioi eri markkinoiden ostovoimaa.
Jiilkimmiiinen (PPP) voi kuitenkin olla oikea, jos suomalainen yntys arvioi
pitemmiin ajan sijoituksen tuottomahdollisuuksia eri maissa. Tiime kuvastaa
my6s kunkin maan kansalaisten kiisitystii oman maansa suorituskyvystii.

Ydinalueiden tulevaisuus niiden liihiympiiriston armoilla

Kansainvtilisen vaihdannan vapautuminen ja laajeneminen ei ole tapahtunut
tasaisesti maailman eri puolilla. Alueellinen integraatio eri muodoissaan on
ollut leimaa antavaa liihes koko toisen maailmansodan j[lkeiselle ajalle. Th-
loudellista integraatiota voidaan osittain pitiiii muodollisena silauksena jo ta-
pahtuneelle markkinakehirykselle, osittain kyse on poliittisesta piiiitdksestii,
jolla tietyn alueen kasvuvauhtia pyritiiiin nopeuttamaan.

Maailma on viime aikoina totuttu ndkemdiin kolmiomaisena kokonaisuutena,
jonka kiirkinii ovat Yhdysvallat (tai Nafta), Japani ja EU. Kokonaisuuden kehi-
tys riippuu etenkin kiirkialueiden keskintiisistii suhteista. Esimerkiksi teknolo-
gian kehitys voidaan niihdii paljolti seurauksena talousmahtien hegemonia-
kilpailusta.

Yhtii vankasti voidaan perustella, ettii maailmantalouden kehitys riippuu en-
nen kaikkea napojen ulkopuolisesta maailmasta, koska Yhdysvaltojen, EU:n
ja Japanin tulevaisuus on sidoksissa niiden liihialueisiin. Yksiniiiin niim6 alu-
eet niiyttiiisiviit hiljalleen ikiitintyviin, taantuvan ja rappeutuvan. Sijoitukset
liihialueiden nopeasti kasvaviin talouksiin ja nuoren v6est6n muutto sieltd
ydinalueille voi kuitenkin pitiiii ydinalueidenkin taloudet dynaamisina.

Tiissd suhteessa Japanin l?ihialue ntiyttiiisi olevan vahvoilla. Koko Kaalkois-
Aasia on niin voimakkaassa kaswssa, etti se hyvin kompensoi Japanin talou-
den hiipumisen. Japanin sijoitukset liihimaihin tuottavat myds jatkuvasti tulo-
virta.a, vaikka Japanin oma vientiveto alkaisi hidastua. Alueen vahvuuksina
siiilyviit viiestdrikkauden ohella korkea siiistimisaste, koulutuksen tiirkeyden
tunnustaminen ja useille paikallisille kulttuureille ominainen tyokuri, joka voi
ldnsimaisesta ihmisestii tuntua liialliselta auktoriteettiuskolta.

Kaakkois-Aasia voi olla haavoittuvainen ainakin kahdella alueella. Vapaa tie-
donvtilitys kuuluu vain harvojen alueen maiden arkiptiiviiiin. Tiillainen tilanne
ei ole hedelm?illinen uuden tiedon synnyttiimisen kannalta. Alueen kehitys voi-
kin olla riippuvainen jatkuvasta ulkopuolelta saatavasta teknisestfl know
howsta. Niin pitk[iin kuin teknologiakuilu on merkittivd, taloudellinen kasvu
voi tiilliikin pohjalla jatkua nopeana. Toisaalta yhteiskuntien demokratisoitu-
minen ja tiedon viilityksen vapautuminen voisivat johtaa sosiaalisten ristiriito-
jen esiinnousuun. Useissa alueen maissa on patoutuneita, viiestdryhmien viili-
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siii jiinnitteitii. Onko demokratisoituminen viilttiimiitdn kestiiville kaswlle ja
toteutuuko se rauhanomaisesti?

Vakavin haaste jatkuvalle kasvulle lienee ympiiristtin pilaantuminen. Alueen
viikimiiiirfl on niin suuri, ettii sen kulutustason kohottaminen lihellekiiiin liinsi-
maiden vastaavaa johtaa hyvin vakaviin ympiiristtiongelmiin ellei teknologian
kehityksessii tapatrdu ylliittiiviii hyppiiyksiii. Kaupungrstuminen, liikenne, ener-
gian tuotanto ja luonnonvarojen keyft6 ovat kaikki alueita, joilla ympiiristti-
rajoite voi jo liihivuosikymmeninl tulla hyvin vakavasti vastaan. Jos ympiiristd-
ongelmat onnistutaan viilttiimiiiin, kestiii pitktiiin ennen kuin kulutuksen satu-
roituminen ja vapaa-ajan arvostuksen nousu hidastavat alueen kasvua.

Yhdysvalloilla voi olla sen kehitystii tukeva kasvualue Etelii-Amerikassa. T[-
hiin asti sijoitukset sinne ovat olleet riskialttiita. Kansallistamiset, perushyd-
dykkeiden hinnan heilatrtelut ja korko- ja valuuttakurssimuutokset ovat voi-
neet tuhota sijoitusten arvon melkein yhdessii yossii. Parinlqrmmenen viimeksi
lanluneen vuoden aikana alueen maat ovat suhteessa Yhdysvaltoihin joko taan-
tuneet tai parhaassa tapauksessa siiilyttiineet asemansa.

Viime aikoina alueella on niihty positiivista kehitystii kohti vakautta. Esimerk-
kinii on Chile, jossa talouskasvu on siviilihallintoon siirtymisen jiilkeen ollut
ripeiitii. Voisiko alue astua laajemmassa mitassa vakaan kasvun tielle? Perus-
edellytys tiille lienee sosiaalisen tasa-arvon paraneminen ja mm. peruskoulu-
tuksen suuntaaminen tiimtin tavoitteen mukaan. Pelkiit instituutioiden muu-
tokset, kuten siirtyminen vapaakauppaan eivlt vtlttiimiittii riitii.

On laritenkin ilmeisti, ettii Pohjois-Amerikassa riittiiii muutamaksi wosikym-
meneksi kasvuvoimaa, vaikka Etel?i-Amerikka ei piiflsisiktiiinkestiiviinkasvun
tielle. Pohjois-Amerikan viestd on nuorempaa kuin Japanissa tai EU:ssa. Vi-
rallinen ja laiton muuttovirta tuo sinne koko ajan koulutettua ja yritteliiistii vii-
keii. Tiimii aivotuonti voi pitiiii alueen talouden dynaamisena.

Vapaan kilpailun ja yritteliiiisyyden korostaminen on niihty Pohjois-Amerikan
vahvuutena. Toisaalta siihen liittyy usein niik6piirin rajoitnrneisuus ja varau-
tuneisuus julkisen vallan asioihin puuttumiseen. Eriarvoisuudesta ja esimer-
kiksi julkisen koulutuksen laiminlyonneistii voikin tulla kasvun este, jos huo-
no-osaisten osuus kasvaa liikaa. Pohjois-Amerikka stiilyttiinee kuitenkin talo-
udellisen mahtiasemansa vielii parinkymmenen vuoden tiihtiiimellfl.

EU:n tilanne nnyftiiii kaikkein ongelmallisimmalta. Viestd iktiiintyy kuten Ja-
panissa, mutta EU-mailla ei ole samanlaisia saatavia ulkomaailmasta. Euroo-
pan unioni on viest6ltifln suuri marl&ina-alue, mutta se ei ole samalla tavalla
yhteniiinen talous kuin Yhdysvallat.

Sisiimarkkinat alkanevat aikaa myoten muistuttaa yhteniiistii hytidykkeiden
markkina-aluetta, mutta Euroopan yhteisiii tydmarkkinoita ei luoda yhden tai
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kahden sukupolven aikana. Ty6marklcinoiden siiiitelyn purkaminen niihd66n
usein viilttiim[ttrimiiksi Euroopan talouskasvun nopeuttamiseksi. Se johtaisi
tuloerojen kasvun kautta myos ammattitaidottoman ty<ivoiman kysynntin kas-
wunja tydllisyyden paranemiseen. Toisaalta on eptiilry eftei tydmarkkinoiden
stiiitelynpurkaminenratkaise ongelmia, koskakieli-, kulttuuri- jamuutkansal-
liset tekij iit sirpaloittavat edelleen tyomarkkinoita.

EU:n kasvun tukialueina voivat toimia liihinnii itiiinen Eurooppa ja V[limeren
etelii- ja itiipuoliset seudut. Molemmat alueet voivat aikaa mydten vahvistaa
EU:ta tai yhtii hyvin ne voivat tuoda heiri6itii alueen kehitykseen. Arvioiden
tekemisti vaikeuttaa se, etld Euroopassa integraatiolla on aina ollut tirked po-
liittinen ja erityisesti turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, vaikka se tihdn asti on
kiiytiinndssii koskenut Hhinne taloutta.

Positiivisen vaihtoehdon puolesta puhuu se, ettii EU:n ja liihialueiden yhteyk-
sistii on sovittu pitemmiin tiihtiimen tavoitteenasettelun muodossa. Sijoitukset
liihialueiden talouksiin ja ntiiden talouksien vahvistuminen tukevat integ-
raatiotavoitteiden toteutumista. Riskinii on, ettd integraatiota kiihdytetiiiin po-
liittisista syistii, jolloin se voi alkaa ndyttiiii taloudelliselta rasitteelta EU:n ny-
kyisten jlsenten kannalta.

Suuri kysymysmerklci Euroopan kehitykselle on valtavat luonnonvarat omaa-
va Veniij6. Se on viimeisen kymmenen woden aikana mm. talousuudistuksen
ja kansainviilisten rahoitusvirtojen kautta suuntautunut ltinteen ja voi kiinteyt-
tiiii kanssakiiymistii EU:n kanssa. Toisaalta maan taloudellinen valtarakenne ja
poliittinen jiirjestelmii ovat niin vakiintumattomia, ettii ylliittiiviit suunnan
muutokset ovat mahdollisia. Toistaiseksi Veniijfl on sijoittajien nik6kulmasta
riskialtis, mutta suuret tuotot mahdollistava talous.

Thlouskehitys j atkuu epiiyhteniiisend

Taloudelliset kehittyneisyyserot maailman maiden viilillii ovat kiinnostaneet
tutkijoita ja poliitikkoja vuosikymmeniii. Yleisesti hyviiksytty[ selitystii
kasvueroille ei ole. Viime aikoina on kuitenkin alettu korostaa inhimilliseen
tietoon, yhteiskunnan instituutioihin ja pelisiiiint6ihin liittyvien tekijoiden
merkitystd. Vaikka menestystekijiit pyst5rttiiisiinkin mliirittelemiiiin, niitd ei
ehk[ voida irrottaa ymptiristostiiiin ja siirtiH jonnekin muualle. On ilmeisesti
toiveajattelua, etti kyettiiisiin kiiynnistiimiiiin globaali prosessi, joka johtaisi
merkittiiviiiin kehittyneisyyserojen tasoittumiseen, johon YK:n org-elmajulis-
tuksilla on 1960-luvulta liihtien pyritty.

Kansainviilisis sii tulotasovertailuissa mittapuuna on yleensti Yhdysvallat. Thr-
kasteltaessa parinlqrmmenen viime woden kehitystii voidaan todeta, ettii eri
puolilta maailmaa 16yt)'y yksittiiisiii maita, jotka ovat tavoittaneet Yhdysvalto-
jen tulotasoa ja toisia, jotka ovat jtidneet siitii edelleen. Suurempina kokonai-
suuksina erottuvat Afril&a ja entinen Itii-Euroopan SEV-alue, jotka ovat taan-
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tuneet kaikilla hintakesitteillii sekii Kaakkois-Aasian maat, jotka ovat tavoitta-
neet Yhdysvaltoj en etumatkaa.

Maa Markkinahinnoin
1975 1993

O stovo imapariteettihinnoin
1975 1993

Yhdysvallat
Kenia
Sambia
Intia
Pakistan
Korean Tasavalta
Thaimaa
Brasilia
Uruguay
Italia
Puola

100
3,4
6,9
2,0
2,6
8,1
5,0

16,0
18,2
47,9
36,0

100
1,1
1,5
1,2
1,7

31,0
8,2

12,2
15,8
79,3

9,2

100
6,6

10,3
6,6
8,2

20,7
13,0
25,2
39,6
53,8
50,1

100
5,3
4,7
5,1
8,5

39,6
25,8
22,1
25,7
73,0
20,2

Lihde: Maailnan Pankki.

Taulukko 2. Ertiiden maiden tulotaso (BKT/capita) suhteessa Yhdysvaltoihin
markkinahinnoin ja ostovoimapariteettihinnoin vuosina 1975 ja 199j

Viel6 muutaman vuoden t[htiiimellii talouskasvu jatkunee kiihkeiinii kaakkois-
Aasiassa. Todenniikdistii kuitenkin on, etti ympiiristdongelmat alkavat hillitii
ainakin joidenkin alueen maiden kasvuvauhtia vuosituhannen vaihteen jiil-
keen. Uusia nopean kasvun saarekkeita noussee myds Etelti-Amerikkaan ja
entiseen Itii-Eurooppaan. Epitodenntikoistii kuitenkin on, etl5 niimii alueet
muodostaisivat mitiiiin yhtentiistii nopean kasrnrn vytihykettii. Vanhat
teollisuusmahdit Yhdysvallat, Japani ja EU sinnitteleviit siinii vauhdissa, min-
kii niiden teknologinen etumatka antaa. Tutkimuksen ja koulutuksen laimin-
lydminen olisi niiden kehitykselle hyvin kohtalokasta.

Kansainv?ilisen talouden arvioissa Afrikka on yleensii tuomittu hnvinjfiksi.
Manner on taantunut sekii suhteessa muuhun maailmaan ettti absoluuttisesti.
Valopilkkuna niihdiiin korkeintaan Etelii-Afrikan orastava demokratia. Sen
kestiivlys on kuitenkin epiivarmaa ja joka tapauksessa on kyseenalaista
heijastuisiko Etelii-Afrikan positiivinen talouskehitys myds alueen muihin
maihin. Afrikan kehitysniikymiii synkistiiviit sen pohjoisosaa raatelevat uskon-
nolliset kiistat ja keskiosissa riehuvat heimosodat. Eriis mahdollinen tulevai-
suuden kuva on, ettii Viilimeren etelii- ja itiipuoli muodostaa yhteniisen
fundamentalismi-islamilaisen vydhykkeen. Tiimii voisi rauhoittaa alueen si-
sdisesti, mutta pitiiisi yle jiinnitteiti ulkomaailmaan. On vaikea nihdi, etti
tiillainen tilanne ainakaan tiivistiiisi alueen taloussuhteita muuhun maailmaan.
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Suomen kansainviilinen asema

Jiisenenl Euroopan ?:ssa

Suomen taloudellinen toimintaympiiristd muuttui perusteellisesti EU-jiisenyy-
den myrit6. Suomen taloudellisia niikymi[ onkin mahdoton arvioida pohtimatta,
mikii on tulevaisuudessa EU:n laajuus ja integraation tiiviys. Onko Suomi pa-
rinkymmenen vuoden tiihtiiimellii osavaltiona Ukrainan ja Veniijiin rajoille ulot-
tuvassa Federaatio-EMU:ssa, tyydytteekd EU:n enemmist<i[ suunnilleen nyky-
muotoinen sisiimarkkina-alue vai johtaako epiionnistuminen esimerkiksi yhtei-
sen rahan luomisessa paluuseen vanhan EEC:n kaltaiseen tulliliittoon? Nliden
esimerkkien lomaan mahtuu monenlaisia muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi
eliikerahastojen sijoituspolitiikan kannalta vaihtoehtojen erot ovat suuria.

Alue Viiest<i, miljoonaa BKI miljardia dollaria

EEC -6 (r9s8 -72)
EC-e (1e73-80)
EC -10 (1981 - 8s)
EC -t2 (1986 - 94)
EU -ls (lees - )
EU - 30 ja risat (20xx- )'

223
290
300
350
372
560

6 000
7 450
7 570
8 200
8 800
9 800

' EU-30 ja risat kattaa jiisenyyttii hakeneet ja hakuaikeissa olevat maat sekii Norjan ja Sveitsin, ei kuiten-
kaan Pohjois-Afrikan maita, Israelia, IW-maita eikii entisen Jugoslavian maita Sloveniaa lukuun otta-
matta.

Taulukko 3. EU:n vaiheet 1990-luvun puolivtilin vdestii- ja tuotantotiedoin

Kun tarkastellaan EU:n kehitystii ja laajenemisniilcymie fiimiin ptiiviin vdest6-
ja tulotietojen pohjalta, alkuperlinen kuuden maan muodostama EEC olisi tii-
nadn223 miljoonan asukkaan ja noin 6 000 miljardin dollarin yhteis<i. Nykyi-
nen EU kiisittiiii 372 miljoonaa asukasta ja tuottaa 8 800 miljardin dollarin
vuosituotannon. Asukasluku on siten kasvanut kahdella kolmasosalla ja tuo-
tantokyky vajaalla puolella. Mikali EU laajenisi kattamaan liinsi-Euroopan
ohella myos Itii- ja Keski-Euroopan sekdTurkin, asukasluku kohoaisi vielti 50
prosenttia, mutta kokonaistuotanto tiimiin piiiviin tiedoin vain runsaat 10 pro-
senttia.

EU:n laajenemispotentiaali on vdestdllii mitathrna edelleen suuri. Jiisenyyttii
hakeneiden ja sitii suunnittelevien maiden tulotaso virallisin hinnoin on kui-
tenkin nykyisiin jtisenmaihin verrattuna alhainen. Vaikka potentiaalisten uusi-
en jdsenten taloudellinen kasvu olisikin nopeaa, kestiiii vuosikymmeniti ennen
kuin ne saavuttavat EU:n keskimiiiirtiisen tason.

Tiiyden hyodyn saaminen EU:n sisiimarkkinoista edellyttiiisi siirtymistii yhtei-
seen rahaan. Tiihtin ei kuitenkaan ole edellytyksiii, jos taloudet eiviit sopeudu
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yhteisenvaluutan edellyttiimiilliitavalla. Reaalitalouden erotvoil'at siiilyi suu-
rina ja aiheuttaa jiinnitteitii yhteisdn sisiillii. EMU-kriteerit pidettiineenkin
tiukkoina. Mitd useampia maita EU kiisitttiii, siti todenniikoisempiiii on, etli
alueen kehitys siiilyy epdyhten[isend.

Euroopan taloudellisen integraation taustalla ovat poliiuiset ja turvallisuus-
niik6kohdat. Name puoltaisivat nopeampaa ja tiiviimptiii integraatiota larin
mihin taloudelliset edellytykset riittiiviit. Saksojen yhdistymisen kustannukset
olivat ikiivii ylliitys paitsi saksalaisille myds muulle Euroopalle, joka joutui
sopeuturnaan Saksan kiristyviiiin rahapolitiikkaan. Toisaalta Espanjan ja Por-
tugalin liittyminen EC:hen ei aiheuttanut niin suurta rasitetta vanhoille jiisen-
maille kuin peltittiin. Itii- ja Keski-Euroopan maiden liittyminen EU:hun voisi
ehkii tapahnra ripeiistikin, mutta niiden ottaminen ratraliittoon voinee toteutua
vasta pitkiin ajan kuluttua.

EMU:n kolmanteen vaiheeseen reagointi on tdrke[ ratkaisu, sillii integraation
syventimisen ja alueellisen laajentamisen yhdistiiminen johtaa wosikymme-
nien siirtymlvaiheeseen, jossa EU:n jisenmaat ovat eri tavoin integroituneita
keskeniiin. Hyvin mahdollista on, etli EMU-maat ovat pitkiin aikaa viihem-
mistdnii, jos poliittinen paine alueelliseen laajenemiseen s6ily1' suurena ja
EMU:n jtisenyyskriteerit tulkitaan titrkasti.

Mihin ryhmiiiin Suomi sijoittuu tai mihin sen kannattaisi pyrkiii? Onko Suomi
esimerkiksi useamman vauhdin EMU:ssa mukana ensimmtiisten joukossa vai
kannattaako setuata enemmistdn tai Ruotsin ratkaisuja? Mukanaolo ydin-
joukossa antaa mahdollisuuden suurempaan piiitdsvaltaan yhteisdn rahapoli-
tiikassa. Toisaalta yhteiseen rahaan siirtyminen merkitsee sitii, ettii joustotar-
peet tyrimarkkinoilla lisiiiintyvet. Mikiili rahaliitto jiiii alueellisesti epiiyhteniii-
seksi, ei tydvoiman alueellinen liikkuvuus ehkii juurikaan lisiiiinny. Joustopai-
neet heijastuvat siten edelleen tytivoiman hintaan tai tydllisyyteen.

Eftimiiii on EU:n ulkopuolellakin

Thloudelliset integraatit ovat varsin omavaraisia ja usein sisiiiinpiiin ktiiintpei-
tii. EU:n ulkokauppa on vain muutamia prosentteja alueen kokonaistuotannon
arvosta. Sama koskee muitakin suuria sisiimarkkinoita, kuten Yhdysvaltoja tai
Japania. Jo nyt Suomen ulkomaankaupasta valtaosa suuntautuu muihin EU-
maihin. Yhteinen valuutta kohottaisi tdti osuutta edelleen. Suomessa ulko-
kaupan osuus s[ilynee kuitenkin EU:n keskimiiiirflistii suurempana.

On epitodennflk6ist5, ettii Veniij?i liittyisi nykykaavailujen mukaiseen Euroo-
pan Unioniin. Suomi tulee niinollen olemaan EU:n rajamaata. Sen talouskehi-
tykseen vaikuttaa oleellisesti kehitys ltihialueilla, erityisesti Pietarin ja Kuolan
alueilla ja laajemminkinVen[jillii. Suomen jaVeniijtin vilinen talousraja ma-
daltunee siti mukaa kun Veniijiin talous kohentuu. Tavarakauppa lienee tulli-
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tonta jo pian vuosituhannen vaihteen jilkeen, jos Veniijti saa verojiirjestelmiin-
sii toimimaan. Veniijiistd tullee aikaa my<iten taas Suomen tiirkein kauppa-
kumppani.

Suomen maantieteelliseen asemaan liittyen on korostettu niitii mahdollisuuk-
sia, joita loytyy toimittaessa liiketoiminta- ja liikennekeskuksena liinnen ja
Veniijiin viilillii. Vaikka niim[ ovat osittain Ventijiin olojen vakiintumatto-
muuteen ja infrastruktuurin puutteisiin liittyviii tilapiiisiii etuja, osa mahdolli-
suuksista voi olla my6s pysyviii. Etenkin Veniijiin arktisten alueiden luon-
nonvarojen hy<idyntiimiseen tihtiiiville projekteille Suomi voi tarjota pysyviin
tukikohdan.

Oleellinen merkitys Suomen kehitykselle on Itiimeren alueen tulevaisuudella.
Siitii voi muodostua Euroopan kasvualue, jossa alueen yritykset hyddyntiiviit
rantavaltioiden suhteellisia etuja tuotannon hajauttamisessa ja keskiniiisessd
kanssakiiymisessii. Ittimeren rannil:kovaltiot muodostavat myds merkittiivtin
markkinakasauman. Jos valtioiden viilinen yhteisty<i kangertelee ja alueen ke-
hitttiminen hidastuu esimerkiksi turvallisuuspoliittisista syistii, on Suomen
taloudellinen sijainti vaikea. Suomella on siten erityinen intressi edistilii alu-
een maiden viilisiii suhteita.

Suomi on tiihin asti leimautunut pieneksi avoimeksi taloudeksi, jonka edun
mukaista on kansainviilisen vaihdannan vapaus jalaajat yhteydet maailman-
talouteen. Vaikka Suomen virallinen kauppapolitiikka hoituu jatkossa EU:n
kautta, kosketus EU:n ulkopuolisen maailman tapahtumiin pitiiisi siiilyttiiii v[-
littomiinii. EU-jiisenyydestii voi olla hydtyii esimerkiksi yritysten solmiessa
suhteita EU:n ulkopuolellakin, koska EU tunnetaan parelnmin kuin Suomi.
Harvat suomalaiset yritykset ovat niin suuria, effli ne tunnettaisiin siniinsI.

Riippumatta EU :n muodollisesta kehityksestii Suomen kannattaa profi loitua
omana itsendln, koska Suomi kilpailee investoinneista ja osaajista ennen kaik-
kea muiden EU-maiden kanssa. Suomi ei tiill<iin voi tadota oleellisesti hei-
kompia edellytyksiii yritysten kannattavuudelle ja ihmisten viihtymiselle kuin
kilpailevat alueet. Esimerkiksi korkeamman verotuksen vastapainoksi on voi-
tava tarjota paremmat palvelut tai puhtaampi ympiirist<i tai syrjiiisen sijainnin
ja pienten markkinoiden vastapainona on oltava osaava ja tehokas tydvoima.
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Viest0 ikiiryhmittiiin

T Tuoden 1996 lopussa Suomessa asui 5,13 miljoonaa henke6. Tiimiin vii-
\/ esttin suurimmat wosiluokat olivat vuosini 1948 ja 1947 syntyneet.
Y Molemmissa kohorteissa on llihes 89 000 henke6. Muissa maissa suu-

rimmat wosikohortit ovat paljon nuorempia kuin tii6ll6 (Tilastokeskus,
1997a).

Oheiseen kuvioon on piirretty vuoden 1996 v6est6n lis6ksi sellainen statio-
naarinen v6est0, jossa myds on 5,13 miljoonaa henke6. Mikiili joka vuosi syn-
tyisi hieman yli 66 000 lasta ja kuolleisuus olisi ikeryhmitt6in jatkuvasti tes-
m6lleen sama kuin vuonna 1996, vEestdn ikiirakenne muotoutuisi ilman siirto-
laisuutta sadassa vuodessa kuvion mukaiseksi vakioviiesttiksi.

Vertaamalla todellista v6est06 vakiovdestridn on todettavissa, ettil nykyisen
v?iestdn suuret iktiluokat koostuvat vuosina 1945 - 1968 syntyneistii. Kaikissa
n?iiss6 wosiluokissa on yli 70 000 henkei eli selv6sti enemmfln kuin missfliin
myOhemmin syntyneessl wosiluokassa. Siksi vuosinal945 - 1968 syntyneitii
kutsutaan j atkossa nykyisen v6est0n suuriksi ik6luokiksi.

Stationaariseen v6estti6n ndhden nykyisen vEiest6n pienet ikiiluokat ovat 1970-
luvun alun ja kaikki elEikeik6iset vuosiluokat. Koska Suomessa kuolleisuus on
huomattavasti alentunut vuosikymmenten kuluessa ja ennen toista maailman-
sotaa syntyi melko pienifl ik6luokkia, on maatnme nykyinen vanhusviiestO
suhteellisen pieni vakiov6est66n verrattuna.
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Vuoden 1996 lopussa maassamme asui 65 vuotta teyttflneitn 7$ 000 henkel
eli 14,5 prosenttia koko v6est0st6. Vuoden 1996 kuolleisuuteen perustuvassa
stationaarisessa nykyisenkokoisessa v6estdss6 olisi eldkeiklisiL9T3 000 hen-
keii eli 19 prosenttia koko v[est0st6. Vasta parin vuosikymmenen kuluttua
eldkeiklisten v[estOosuus on t6ss6 mielessi normaali. Todettakoon selvyyden
vuoksi, ett6 kuolleisuuden alentuessa, stationaarinenkin vlesttl ikeenryy.
Elinajan pidentyminen nostaa siten vanhusten osuutta vakiov6est0ss6.

V6estiiennusteissa tart/itaan nykyisen v6est0n lisf,ksi arviot syntyvyyden,
kuolleisuuden ja nettomaahanmuuton kehityksestfl. Tiimiin raportin vlestOen-
nusteet perustuvat vuoden 1996 todelliseen v6est66n. Synfyvyyden oletetaan
jeevfln nykyiselleen, nettosiirtolaisuuden olevan merkityksetOntii ja kuollei-
suuden alenevan aina vuoteen 2050 saakka. Tlllaisilla laskelmilla tarkastel-
laan v6est0n kehitystfl aina vuoteen 2050 saakka, jolloin toisen maaitnanso-
dan jtilkeen syntyneist6 ennltyssuurista wosiluokista ovat en66 tervaskannot
jeljele.

Vaestdlaskelmat on siis laadittu omavaraisv6estdn pohjalta, jolloin maahan-
muuton oletetaan fulevaisuudessa olevan yhtiisuuren kuin maastamuuton.
Vuosisatojen kuluessa Suomi on menetttinyt siirtolaisuuden takia satojatuhan-
sia kansalaisiaan ulkomaille. Viime vuosisadan vaihteen molemmin puolin
suomalaiset muuttivat joukoittain Pohjois-Amerikkaan ja toisen maailmanso-
dan jfllkeen Ruotsiin. Sutrimman siirtolaisuuden vuosina 1960- ja 1970-luku-
jen vaihteessa v6estd jopa vdheni.

Tiilla vuosisadalla huomattavan muuttovoiton ajanjaksoja ovat olleet 1920- ja
1930-luku sekii vuoden 1980 j6lkeinen aika. T6116 wosisadalla nettomaasta-
muufio on vienyt ulkomaille 340 000 suomalaista, vaikka woden 1 980 j6lkeen
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muuttovoittoa on kertynyt 80 000 henketi. Ttimii muuttovoitto selittyy pitktilti
entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneilla.

Jotta omavaraisviiestti stiilyisi pitkAllA aikavdlill6 ennallaan, pitdisi jokaisen
naisen synnyttiiii elinaikanaan keskimiiiirin 2,1 lasta. Vielti tiimiin vuosisadan
alussa ttim?i laskennallinen lapsiluku oli Suomessa liihes viisi. Sen jiilkeen se
aleni aina 193O-luvulle saakka, jolloin se oli keskimadin2,5.

Toisen maailmansodan jiilkeen enniityssuurten vuosiluokkien syntyessil las-
kennallinen lapsiluku oli noussut 3,5 lapseen, mutta aleni sen jfllkeen aina
1970-luvun alkuvuosiin saakka, jolloin syntyiv6t enntityspienet vuosiluokat.
Viime aikoina tiillE tavoin mitattu syntyvyys on ollut 1,8 ja sen oletetaan stiily-
vtin nykyisellfliin myris tulevaisuudessa
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Koska hedelmiillisyysikiitin tulee pienempiii vuosiluokkia kuin siitii poistuu,
viihenee syntyneiden kokonaismiidr5, vaikka laskennallinen lapsiluku j6isi
nykyiselleen. Muissa rikkaissa maissa syntyvyys on viime vuosina ollut keski-
mtiiirin selviisti alempi kuin Suomessa.

Vuonna 1996 syntyneen pojan elinaikaodote oli 73 vuotta ja t5rtrin 80,5 vuotta.
Elinajan odotetaan tulevaisuudessakin pitenev6n, koska elinaika on rikkais-
sakin maissa jatkuvasti pidentynyt. Tiissti vliestriennusteessa kuolleisuuden
otaksutaan alenevan siten, ettii vuonna 2010 vastasyntyneen elinaikaodote on
Suomessa sama kuin viime vuosina Japanissa. Vuonna 2010 syntyvtin pojan
elinaikaodote on kohonnut jo 76 % vuoteen ja t5rtdn 82 Yzvtoteen. Tiimiin jiil-
keen elinaika pitenee niin, ettii ensi vuosisadan puolessa viilissd vastasynty-
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neeile pojalla olisi odotettavissa 80 vuoden mittainen eliimt ja vastasynty-
neellI qrt0[e 85 vuoden mittainen eliimti.

Todettakoon, etti Eurostatin (1996) v6estOennusteen perusvaihtoehdossa elin-
aikaoletus on suunnilleen sama kuin tiissii artikkelissa. Sitii vastoin Tilastokes-
lcuksen v?iestdennusteessa (1995) elinaika pitenisi vain muutamalla wodella
ensi vuosikymmenen loppuun menness6 ja olisi sen jiilkeen muuttumaton.
Miehen elinaika pitenisi seitsemtin vuotta ja naisen 4,5 vuotta 54 vuoden aika-
na. Suomessa miehen elinajanodote kohosi tiimen verran wodesta 1970 eli26
vuoden aikana ja naisen 20 vuoden aikana. Siksi v,flestOennusteessa elinajan
pidentymisnopeus alenee alle puoleen siitii mitii se on tiihiin saakka ollut.
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Vaikka syntyvyys eli syntyvien lasten suhde hedelmdllisyysik6iseen v6est06n
jaisi nykyiselleen, supistuu lasten lukumfliirE. Hedelm6llisyysik6inen viiestd
nimittiiin viihenee selv6sti. Kun tiillti wosikymmenell6 on tiihiin mennessd
syntynyt keskimiiiirin 64 400 lasta wodessa, alenee syntyvien lukum6tu6
kymmenelltituhannella neljiinnesvuosisadassa. Myds tiimiin jAlkeen syntyvien
lukumtiiirti edelleen supistuu niin, ettii vuonna 2050 syntyisi runsaat 47 000
lasta.

Viime vuosina maassamme on kuollut l6hes 50 000 henkeii vuodessa. Kun
suuret ikEluokat tulevat riski-ikiiiin, lisiitintyy kuolleiden m66r6, vaikka elinai-
ka edelleen pidentyy. Kuolevien lukumeere ytttiiii 60 000 vasta kolmen vuosi-
kymmenen kuluttua ja kuolevien lukumeeriin huippu saawtetaan 2040-luvun
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alussa, jolloin vuodessa kuolee yli 73 000 henkeii. Sen jiilkeen viihenee riski-
iktiisen v[en mukana mycis kuolleiden lukumtitirti.

Koska kuolevien lukumiiflrii jatkuvasti kasvaa ja syntyvien lukumiiiir6 supis-
tuu, alkaa viiest0 ilman maahanmuutoa jossain vaiheessa viiiijtiEm6ttOmiisti
vtihentyii. Viiki liseiintyy aina vuoteen 2020 saakka, jolloin taellA asuu 5,27
miljoonaa henkeii. Thrkastelujakson lopulla vuonna 2050 maamme vtikiluku
olisi alle 4,8 miljoonaa henkeii, jos viiest<iennusteen oletukset toteutuisivat.

Vuoden 1996 lopulla eliikeiktiist[ - 65 vuotta tiiyttiinytt[ - vtiestdii asui maas-
samme 743 000 henkeii eli 14,5 prosenttia koko vtiestristii. Eltikeikiiisen v6es-
tdn lukumiitiriija v5estdosuus kohoaaaina2030-luvun alkuvuosiin saakka, jol-
loin 65 vuotta tiiyttiineitii on runsas neljtinnes koko viiest0stii. Suurten ikiiluok-
kien j iilkeen alenee e liike ikiiisten viie st<iosuus se lviisti.

Suomalaisista on kolmisen prosenttia (166 000 henkeii) 80 vuotta tiyttiineitii.
Jo vuonna 2020heith on yli 6 prosenttia ja neljiinnesvuosisata mydhemmin jo
11 prosenttia viiestdstii. Jo 2030-luvun alussa 8O-vuotiaiden lukumiiiire ylittii,ii
puoli miljoonaa henkeii. Koska iktiiintyneist6 huomattava osa tarvitsee
hoivapalveluja, lisiiti viiest<in harmaantuminen vanhainkoti-, terveys- ja mui-
den hoivapalveluj en kysyntiiii.

Huoltosuhteella tarkoitetaan huollettavassa iiissii olevien suhdetta tyiiikiiisiin.
Koska suurin osa nuorista on vielii 19-vuotiaana koulutuksessa, miiiiritelltiiin
tiissii raportissa huoltosuhde alle 2O-vuotiaiden ja 65 vuotta tlyttiineiden
suhteeksi 20 - 64-vlotiaaseen viiestridn. T6llii tavoin mitaffu huoltosuhde on
ollut puolitoista vuosikymmentii erittein edullinen, sillti sataa 20 - 64-vuotias-
ta kohti on ollut lapsia ja vanhuksia yhteenstl vain 65 henketi.
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Huoltosuhde siiilyynykyiselliiiin aina ensi vuosikymmenen lopulle saak*a, jol-
loin vanhushuoltosuhteen jyrkkti kohoaminen alkaa nostaa eli heikentiiii
huoltosuhdetta. Huoltosuhde kohoaa 93 prosenttiin 2030-luvun puolessa vd-
lissti ja alkaa sen jtilkeen alentua. Tarkastelujakson lopulla huollettavia on
tyoikiiisiin niihden noin 90 prosenttia, jolloin se on samaa suuruusluokkaa kuin
1920-luvun alussa. Silloinen huoltosuhde oli korkea sen takia, ettii lasten
viestoosuus oli erittiiin korkea. Tulevaisuudessa huoltosuhde on korkea, kos-
ka vanhuksia on yhii enemmiin tydikeisiin nlhden. Eliikeikiiisten suhde
tydikiiisiin, eli vanhushuoltosuhde kaksinkertaistuu yli 50 prosenttiin 2030-
luvulle tultaessa.
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Jos tulevina vuosikymmeninii viiest6kehityksessii ei tapahdu suuia yflettavie
muutoksia, on omavaraisviestdn perusteella 2030-luvun alku korkeimman
huoltosuhteen aikaa. Suurten ikiiluokkien jiilkeen huollettavien suhde tydikei-
seen viesttitin alkaa alentua.

Enndtyssuurten vuosiluokkien ollessa uudelleen hoivaiiissi 2030.-luvulla e16-
kemenojen listiksi my6s terveys- ja vanhusten tarvitsemien sosiaalipalvelujen
tarve on suurimmillaan (Parkkinen, Mdki ja Vanne 1996). Tdm[nkaltaisen
demografisen kehityskuvan valossa ntiyttiiii viisaalta varautua etuktiteisstiiis-
toin suurten ikiiluokkien viimeisiin vuosiin. Vaikka elinajan pidentyminen jat-
kuisi melko nopeana, on 2030-luvun lopulta liihtien niihtivissti viiestdsyistt
siiiistoj ti vanhuksiin kohdistuvissa menoissa.
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Tyollisyys- j a talousniikymiit

Yhteniiisesti tilastoitu taloushistoria ulottuu Suomessa taaksepdin aina vuo-
teen 1860 saakka. Thloushistorian aikana bruffokansantuotteen miiiirii asukasta
kohti on l7-kertaistunut. Pitkiillti aikaviilillii Suomen kansantalous on yleensS
kasvanut, vaikka ajoittain sodat ja lamat ovat wosikausiksi alentaneet koko-
naistuotantoa ja siten kansakunnan kiiytettlvissii olevia reaalituloja (Hjerppe,
1ee6).

Asukastakin kohti laskettu bruttokansantuotteen mtiiirii on muutaman vuoden
katkoksia lukuun ottamatta jatkuvasti kohonnut kuluneen 136 woden aikana.
Vuonna 1996 asukasta kohti laskettu bruttokansantuotteen mfliirii on vuosien
1989 ja 1990 jiilkeen historiamme kolmanneksi korkein (Tilastokeskus,
1997b). Se on muutaman prosentin pienempi kuin vuonna 1989, jolloin se oli
tiihtin saakka suurimmillaan.

Edellii tarkasteltiin Suomen viiest<ikehitystii aina vuoteen 2050 saakka. Mitii
on todettavissa maamme tuotannon miiiirdn kehityskuvasta woteen 2050
saakka? On selviiii, ettd54 wodessa koko taloudellinen ympiiristd ehtii muut-
tua perusteellisesti pelkiistfliin sen takia, ettd tieto- ja muun tekniikan parantu-
minen niiyttiiii jatkuvan nopeana. Kansainviilistyneenii taloutena Suomen kan-
santalouden kehitys riippuu vahvasti maailmantalouden ja erityisesti muiden
EU-maiden kehityksestii.

Vaikka vuoteen 2050 ulottuvasta talouskehityksestd ei voikaan sanoa mitiiiin
vannaa, ovat taloushistorian opetukset kiiytettiivisstimme. Minkiilaisia ovat-
kaan taloushistoriassamme olleet 54 vuoden keskim?i?ir6iset muutokset aineel-
lise ssa elintaso s sa eli bruttokansantuotteen mdiiriissii asukasta kohti ?

Koska vuoden 1918 kaltaiset tuotannon hetkelliset romahdukset eivlt yleis-
kuvaa luotaessa ole kiinnostavia, niiissii laskelmissa tasoitetaan asukasta kohti
laskettu bruttokansantuotteen m6irdsarja. Kun sotien ja lamojen aikana hen-
keii kohti laskettu kansantuotteen mtiiird on todellisuudessa alentunut, on ntiis-
sti tasoitetuissa laskelmissa tiillaiset alenemiskaudet poistettu. Ne vuodet, jol-
loin henke[ kohti laskettu kansantuote on edellistii huippuvuotta alempi, on
korvattu ttimtin huippuvuoden bruttokansantuotteen miiiiriilld asukasta kohti.

Oheisessa kuviossa esitetiiiin henketi kohti lasketun tasoitetun ja vertailun
woksi mytls alkuperiiisen bruttokansantuotteen m6iiriin 54 vuoden keskimiiii-
riiinen muutos. Tiilloin vuodesta 1860 alkavan taloushistoriamme ensimmiii-
nen 54 vuoden jakso piiiittyy vuonna 1914.

Taloushistorian mukaan aina 1930-luvun alkuun saakka 54 vuoden keskimiiii-
rtiinen talouskasvu asukasta kohti jai tasoitettunakin vajaaseen puoleentoista
prosenttiin wodessa. Kansalaissodan aikana taloudellinen toiminta hiipui niin
viihiiiseksi, etti woden 1918 kokonaistuotannon miirti henkeii kohti jiii sel-
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viisti pienemmtiksi kuin 54 vuotta aikaisemmin. Kun tiistii romahdusvuodesta
tullaan 54 vuotta eteenpliin, saadaan vuoteen 1972 pAfityneelle jaksolle erit-
tiiin korkea 54 vuoden keskimiiiirtiinen tuotannon kasvu alkuperdisen sarjan
avulla.

Tasoitetun bruttokansantuotteen mdiirS henkefl kohti kasvoi parin prosentin
vuosivauhdilla niillii 54 vuoden ajanjaksoilla, jotka pti?ittyiviit 1930-luvun lo-
pulta aina 1950-luvun puoleen vdliin saakka. Sen jiilkeen aineellisen elintason
kohentuminen on edelleen vauhdittunut, sillti 54 vuoden keskimliiirEinen
tasoitettu talouskasvu on 1970-luvun alun piiitevuosista ltihtien vaihdellut kol-
men prosentin molemmin puolin.

Suomen taloushistorian mukaan asukasta kohti laske:tun tuotaruton mliiir?i on
54 vuoden talousjaksoissa kasvanut vajaasta puolestatoista prosentista yli kol-
meen prosenttiin vuodessa, kun sota- ja lamavuosia ei oteta huomioon. Talous-
historiamme vihjailee, etld vuonna 2050 asukasta kohti laskettu tuotannon
mtitirti olisi vtihintiitin kaksinkertainen ja enintiitin kuusinkertainen vuoteen
1996 verrattuna.
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Suomen vertailu muihin rikkaisiin maihin

Suomen kokonaistuotannosta viediiiin nykyisin nmsas neljiinnes ulkomaille,
valtaosaksi muihin rikkaisiin maihin. Maamme talouskehitys riippuu siksi
vahvasti muiden maiden kehityksestd. Tuotannon ja reaalitulojen mi6ri asu-
kasta kohti on meillii selvdsti alempi kuin useissa muissa rikkaissa maissa.
Siksi tiitillii on edelleen mahdollista parantaa aineellista elintasoa kuromalla
umpeen elintasoeroa rikkaisiin maihin

Ostovoimapariteetein mitattuna tuotannon miiiirii asukasta kohti on vuonna
1996 maailman rikkairnmassa maassa Luxemburgissa kolme neljiisosaa kor-
keampi ja Pohjois- Amerikan Yhdysvalloissa (USA) puolta korkeampi kuin
Suomessa. Sveitsissii reaalitulojen miiiirii on asukasta kohti nrnsaan kolman-
neksen suurempi kuin Suomessa (OECD, 1997).

Tiillaiset kansainviiliset vertailut osoittavat, ettd Suomessa voidaan jatkaa koh-
tuullista talouskasvua vielii kauan aikaa ennen kuin tuotamme tiiiillii yhtii pal-
jon kuin maailman rikkaimmissa maissa tuotetaan jo tiillii hetkelld. Maailman
rikkaimmissakin maissa talouskasw jatkuu, mikii tukee Suomenkin mahdolli-
suuksia kohottaa viest6nsd aineellista elintasoa. Rikkaiden maiden talouskas-
vu selittyy pitktilti teknologian jatkuvalla parantumisella, mik[ nostaa tuotta-
vuutta.

Suomen vertaaminen maailman rikkaimpiin maihin niiyttiiisi hrkevan koh-
tuullisen talouskasvun jatkumista. Reaalitulot henkeii kohti voivat kaksin-
kertaistua Suomessa huomattavasti ennen vuoffa 2050. NIin on arvioitu esi-
merkiksi sosiaalimeno- ja energiatarvelaskelmissa (Kauppa- ja teollisuusmi-
nisterio, 1997). Niissii asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen on yleen-
sd oletettu kaksinkertaistuvan viimeistiidn vuoteen 2030 mennessii, jolloin
vuotuiseksi talouskasvuksi muodostuu pari prosenttia. Ttillaisella talous-
kasvulla Suomessa on vasta parinlqrmmenen vuoden kuluttua saman verran
reaalituloja asukasta kohti kuin USA:ssa nyt.

Maailman kokonaistuotanto ei voi jatkuvasti kasvaa, ellei ymptiristri-
teknologia edelleen parane ripeiisti. Kokonaistuotantoa on tulevaisuudessa
pakko lisiitii siten, ettd ymptirist<ipiiiist6t samalla vdhenevdt. Ympiirist<in-
saastuminen romahduttaisi ennen pitklti ihmiskunnan eldmisen mahdolli-
suudet maapallolla. Suomen kannalta erityisen huolestuttavaa ovat kasvi-
huonekaasujen kasvavat piiiistot. Ne saattavat heikentiiii Golf-virtaa ja muuttaa
maa[rme ilmaston j opa muutamas sa vuosikymmene ss[.

Ihmisiii on nykyisin 5,8 miljardia henke6. Tuoreidenkin vdesttiennusteiden pe-
rusteella vtiest<in peliitiiiin nousevan kymmeneen miljardiin ensi wosisadan
puoleen viiliin mennessA. Ihmiskunta voi jopa kaksinkertaistua ennen kuin vti-
esttin kasvu onnistutaan pysiiytt?imiiin. Viieston kasvu merkitsee maailmassa
valtavaaympiiristrirasitusta. Jokainen ihminen lisdi luonnonvarojen kulutusta.
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V6est0n kasvu ja ihmisten pyrkimys kohottaa aineellista hyvinvointiaan lis66
luonnonvarojen k6ytt66 ja ympElrist0peest0je. Vakavin uhka ratrhalliselle ja
parantuvalle aineellisen elintason kehitykselle lieneekin ymplristOn muutok-
set. Kasvihuonekaasujen jatkuvasti lis66ntyv6t pfl6st0t muuttavat jossakin vai-
heessa ilmastoa ja sitl kautta myOs elintarviketuotannon edellytylait. Missfl
mffirin Ltinsi-Eurooppa, jossa v6est0n kasvu on eritt6in hidasta, joutuu k6rsi-
m6fln n6ist[ mahdollisista maailmanlaajuisista muutoksista, on vaikeasti arvi-
oitavissa.
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Tyovoiman tarj ontaan perustuvat talousniikymiit

Pitkiin aikav[lin tuotantoniikymiti voidaan pohdiskella tyovoiman tarjonta-
niikymienkin perusteella. Edellisessd luvussa on esitetty omavaraisviiestri<in
pohjautuvat viiest<iennusteet. Ndissd ennusteissa on tydikiiisten miesten ja
naisten lukumAiiretiedot ikiiryhmittiin vuoteen 2050 saakka. Niiiden perusteel-
la saataisiin laskettua ty<ivoiman tarjonta, jos pystytt[isiin arvioimaan, miten
eri-ikiiisten miesten ja naisten tydvoimaosuudet kehittyvnt tulevaisuudessa.
Tydvoimaosuudella tarkoitetaan ty<illisten ja tydtt6mien yhteenlaskettua
osuutta maassa-asuvasta vtiest<istti.

Eri-ikiiisten miesten ja naisten ty<ivoimaosuudet on esitetty Tilastokeskuksen
ty6voimatutkimuksessa. Ty<ivoimaosuudet ovat wosikymmenten aikana suu-
resti muuttuneet. Esimerkiksi pidentyvii koulutus on alentanut nuorten ty<ih<in-
osallistumista ja varhaistuva eldkkeelle hakeutuminen ikiidntyneiden tyrihon-
osallistumista. Elinkeinorakenteen muutos maatalousyhteiskunnasta palvelu-
yhteiskuntaan on luonnollisesti monin tavoin vaikuttanut kummankin suku-
puolen tydhtinosallistumiseen. Tiillaisista syistti tydvoiman tarjontalaskel-
missa ktiytettitin hyvtiksi vain wosien 1983 - 1996 toteutuneita ty<ivoima-
osuuksia, sill[ noina vuosina ty6voimatutkimus tehtiin samalla menetelmiillii
(Tilastokeskus, 1997c).

Ty6voiman potentiaalinen tarjonta lasketaan siis vIest6ennusteiden ja vuosien
1983 - 1996 tyovoimaosuuksien perusteella. Tiil16in tiiltii ajanjaksolta ty6-
voimaosuuksiksi valitaan sekd miehille ett[ naisille suurimmat vuosikeski-
arvot 5-vuotisikiiryhmittiiin. Oheisessa kuviossa on esitetty katkoviivoin nlm6
valitut maksimity6voimaosuudet. Miesten tydhonosallistuminen on ollut vuo-
desta 1983 liihtien korkeimmillaan jo 30 - 34-vuotiaana, jolloin ttimiinikeisiste
miehistii oli vuonna 1983 ty<issa tai tyottomiinti lflhes 97 prosenttia. Miesten
tyohonosallistuminen alenee idn mukana siten, ettii jo 50 - S4-wotiaista mie-
histii 15 prosenttia on poissa ty6eliimiistti.

Naisten ty<ihrinosallistuminen on korkeimmillaan 40 - 44-vuotiaana, jolloin
yli 90 prosenttia naisista kuuluu tydvoimaan. Tete vanhemmista naisista yhii
pienempi osa osallistuu tydeliimiiiin. Niinpti esimerkiksi 55 - S9-vuotiaista
naisista yli kolmannes on joka vuosi vuodesta 1983 liihtien ollut tyrieltimiistti
poissa.

Oheiseen kuvioon on viimeiseltii havaintovuodelta 1996 vertailun vuoksi piir-
rettymy<is todelliset tydvoimaosuudet 5-vuotisikiiryhmittiiin erikseenmiehille
ja naisille. Suurtydtt6myyden takia toteutuneet tyrivoimaosuudet ovat erityi-
se sti nuorilla j a ikiiiintyneillii huomattavasti maksimityohdn osallistumisastei-
ta alemmat.

NeilH maksimity6voimaosuuksilla lasketaan tyovoiman potentiaalinen tarjon-
ta vuodesta 1960 vuoteen 2050. Vuonna 1996 se on selviisti yli 200 000 suu-
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rempi kuin tyiivoiman toteutuva tarjonta. NEin lasketusta tyOvoimareservistii
puolet on alle 30-vuotiaita ja kolmannes 60 vuotta tiiyttiineitii.

Kun joskus tulevaisuudessa tyOtii on riitt6v6sti tarjolla, tyOvoiman todellinen
tarjonta voi olennaisesti kasvaa. Avoin tydtt6myys mukaan luettuna tyiillisten
lukumiiiirii saattaisi siten nykyisen v?iest0n oloissa kohota yli puolella miljoo-
nalla hengellti eli neljtinneksellii. Suomen yhteiskunnalla on nyt tyOttdmiine ja
ty0voiman ulkopuolella huomattavasti tydvoimaa, jolla ripeiiiikin talous-
kasvua vo itaisiin j atkaa eritttiin pitkiiiin.

Potentinalinen

Todcllinen
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Tyrilliset, tyrivoima ja potentiaalinen tycivoima vuosina 1960 - 2030,
1000 henketi

Koska nykyisen vdestdn suurimmat vuosiluokat ovat jo nyt siirtym[ss6 sellai-
siin ikiiryhmiin, joissa maksimitydhdnosallistumisasteet ovat yhti alhaisempia,
alkaa tydvoiman potentiaalinen tarjonta supistua jo muutaman vuoden kulut-
tua. Omavaraisviiest0dn perustuvat v6est6vaihtoehdot ja vuodesta 1983 lahti-
en haetut maksimityOhdnosallistumisasteet pienenttiviit 15 vuodessa tydvoi-
man potentiaalista tarjontaa sadallatuhannella hengellii. Vuoteen 2030 men-
ness?i tiim6 tadonta on supistunut jo 400 000 henked ja vuoteen 2050 menness6
600 000 henke6.

Tydvoiman potentiaalinen tarjonta siis alenee v6estdn omavaraislaskelmissa
vuoteen 2050 mennessd 2,2 miljoonaksi. T6llaisen tarjonnan oloissa tyOllisie
voisi olla runsas 2,1 miljoonaa eli saman verran kuin vuonna 1996. Siten n6i-
den laskelmien mukaan vuodesta 1996 vuoteen 2050 kokonaistuotanto voi
kasvaa saman verran kuin tyOn tuottavuus ty<illistii kohti. Vuonna 2030 tyOvoi-
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man potentiaalinen tarjonta on kymmenesosan plfltevuotta suurempi, joten
vuoteen 2030 saakka tuotanto voi kasvaa tytivoimaakin lis6ten.

Jflljemptin6 tyOn tuottavuutta mitataan kansantalouden tilinpidon mukaisella
bruttokansantuotteen mfl6r6ll6 Tilastokeskuksen tydvoimatutkimuksen mu-
kaista ty0llist5 kohti. Tydn tuottavuuden vuotuista keskimuutosta tarkastellaan
satunnaisvaihtelun vlihentiimiseksi 10 vuoden jaksoissa. Ty6llisyystilastojen
puutteen takia tdllaiset tuottavuuslaskelmat voidaan aloittaa vasta 1960-luvun
alusta.

Kuviossa on esitetty n?iiden laskelmien tulokset. Kymmenen vuoden tasoituk-
sesta huolimatta tyiin tuottavuuden wosimuutos on vaihdellut puolestatoista
prosentista ltitres viiteen prosenttiin. Ensimm6isen energiakriisin jtilkeen ta-
louskasvu hidastui suuresti Suomessa ja muissa liinsimaissa. Tiimen hitaam-
man talouskasvun aikana tydn fuottavuuden kymmenen vuoden keskim66-
rEinen wosimuutos on ollut suurimmillaan vain kolme prosenttia.

6
5
4
3
2
1

0

$7A $7s 1980 198s 1990 199s

Tydllistri kohti lasketun bruttolansantuotteen mddrdn 10 vuoden keskikasvu
pddtevuosina 1970 - 1996, ok vuodessa

Talouskasw rikkaassa Suomessa muisfuttaa varmaan tulevaisuudessa enem-
mitn ensimm6ist6 energiakriisiE vuonna 1973 seurannutta hitaamman kasvun
kautta kuin sit6 edelt6nyttii eritt6in nopean talouskasvun kautta. Siksi tyolliste
kohti lasketun ty6n tuottawuden pitkfln ajan keskimi6rlinen vuosimuutos
voisi fulevaisuudessa olla vajaasta puolestatoista prosentista runsaaseen kol-
meen prosenttiin. Koska tydvoiman potentiaalisen tarjontalaskelmien mukaan
vuoteen 2050 ulottuva talouskasvu perustuu kokonaan tydn tuottavuuden pa-
ranemiseen, olisi omavaraisv6est66n perusfuva, vuoteen 2050 ulottuva talous-
kasw sama kuin ty6n tuottavuuden kasvu. T6llaisella talouskasvulla vuonna
2050 olisi henke6 kohti k6ytettiivissd vdhinti[n kaksinkertaiset ja enintiiiin
kuusinkertaiset reaalitulot nykyisiin tuloihin ndhden.
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Talousndkym[t

Eliikepolitiikkaa 2000-luvulle hahmoteltaessa joudutaan tekemltin mytis
eliikemenoarvioita. Ne on pakko sitoa talouskehitykseen, koska eliikemenot
pitk[llii aikaviililH riippuvat vahvasti kansantalouden kehityksestii.

Eliikemenolaskelmissa saattaisi edelleen olla viisasta liihteii parin prosentin
talouskaswsta. Silloin nrnsaan kolmen vuosikymmenen kuluttua ikiiiintyviin
viiestdn kriittisinii vuosina reaalituloja olisi henketi kohti kaksinkertainen mdii-
rii nykyisiin tuloihin ntihden. Vuonna 2050 reaalitulot olisivat asukasta kohti
kolminkertaiset, jos talouskasvu olisi noin kaksi prosenttia vuodessa.

Parin prosentin talouskasvun oloissa 2030luwlla eliikkeiden ja suurten ikti-
luokkien knyttiimiit julkiset palvelut ovat rahoitettavissa nykyisellfl vero-
asteella, sillii tyotttimyysmenot sekii lapsiin ja nuoriin kohdistuvat julkiset
menot alenevat. Mikeli elinaika pitenee jatkuvasti vdestriennusteen mukaises-
ti, vanhusviiestdon kohdistuvat j ulkiset menot lisiiiintyviit erityisen nopeasti.
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Liihtokohdat

-f 7 ansainviilisen ty6njaon mukanaan tuomat haasteet erityisesti Euroo-
K pale ja ..r, -yota myos Suomelle vaikuttavat merkiuevesti julkisen
I\iatord., ur.-ian tulivaisuudessa. Hyvinvointivaltio, joka vakuuttaa
kansalaisensa tulevien riskien ja epdonnistumisien varalle, lisdii tuottawuttaja
taloudellista kasvua. Hyvinvointivaltio on kuitenkin korkean tyrittomyyden
oloissa osoittautunut ty6ssii ktiyville erittdin kalliiksi. Korkean verotuksen ja
verrattain anteliaan sosiaaliturvan aikaan saamat tehokkuustappiot alkavat jo
ylittiiii riskien kantamisesta saadut tuottavuushyodyt. Samoin lainsiiiid?int<ion
ja sopimuksiin, joiden avulla riskit kannetaan,liittyy useita tehottomuutta yllii
pitiivi[ ja lisiiiiviii kannustinvaikutuksia. Selvimpiii esimerkkeji nfiistd ovat
erilaiset tulo- ja ty<ittdmyysloukut sekii harmaa talous.

Toinen tiirkeii julkisen talouden toiminnan kehittiimiseen vaikuttava liihtrikoh-
ta on tarve katkaista valtion velkaantumisen kasvu, supistaa velkaa suhteessa
kokonaistuotantoon sekd alentaa verofusta. Perusteluina on mm. seuraavat te-
kijiit:

- On tiirkeiiti saada velka hallintaan tilanteessa, missii korkomenot ovat
viel6 siedettiiviit. Korkomenojen kasvaessa korkojen muita julkisia me
noja sy{iiyttiivii vaikutus nousee suureksi.

- Viiest<in iktiiintymisestd aiheutuvat menopaineet ovat toistaiseksi vii-
hiiiset, mutta nopean iktitintymisen synnyttdmdt eliike-, hoito- ja terveys-
menot kasvavat voimakkaasti 10 - 15 vuoden kuluttua.

- Kansainvilisestii verokilpailusta tuleva paine veroasteen laskemiseen
voimistuu Euroopan si siimarkkinoiden syvenemisen j atkuessa. Syrj ei-
sen Suomenkin on alennettava valmisteverojen lisiiksi erityisesti henki-
l6iden tuloverotusta.

- Alijtiiimiin supistaminen ja velan hallinta tarjoavat Suomelle mahdolli-
suuden osallistua EMU:n kolmanteen vaiheeseen.

- Tutkimusten mukaan velan listiiimiselld ei saada kurottua kesttiviisti
umpeen tuotantomenetyksiii, vaan kasvu riippuu tuottavuutta lisliiivistii
reaalisista kilpailukykytekij oistii.

- Velkaongelman lykkiiiiminen tulevien sukupolvien ratkaistavaksi on
vastuutonta.

Tarve julkisen talouden velan katkaisuun on ilmiselve. Silti sen toteuttamises-
sa on suuria kiiytiinnrin vaikeuksia. Eri maiden kokemusten mukaan velkaan-
tumisen katkaisu on onnistunut vain vtiliaikaisesti nopean kasvun kausina.
Kasvun hidastuessa ja tyottomyyden kohotessa myds julkinen velka on kivun-
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nut korkeammalle tasolle (Kuvio). Vain Irlanti on onnistunut supistamaan
olennaisesti velkaansa.
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Velkaongelma saadaanhallintaan sitiiparemmin, mitenopeampi ontaloudelli-
nen kasvu ja mitii alhaisempi on tydttdmyys. Suomen kasvudynamiikka lfitee
toisaalta kilpailijamaiden luomasta vientikysynn6stii. Suomen talous on saa-
vuttanut sellaisen kehitysvaiheen, ettei Suomi voi kestiiviisti saavuttaa nykyi-
sellti tuotantorakenteella ympiirriiviEi eurooppalaisia maita olennaisesti no-
peampaa kasvua. Keskipitk6llii aikavtilillti EU-maat ovat noin 2 Yz prosentin
kasvuputkessa. Se ei riitEi Euroopan ja Suomen tyrittdmyyden merkittiiviiksi
alentamiseksi ennen vuotta 2000.

Velkaantumisen kasvun katkaisu ja samanaikainen verotuksen tason alentami-
nen edellytttviit julkisten menojen leikkaamista. Ttimtikin tie on 1990-luvun
jElkipuoliskon tilanteessa hyvin pulmallinen. Lis6leikkaukset alentavat osto-
voimaa ja kysyntti?i, mikii voi heikentiiii ty<illisyyttii. Toisaalta velkaantumisen
jatkuminen luo ep6varmuutta tulevaisuuden verotaakasta kansalaisten keskuu-
dessa, mikii myds pitiiii kulutuskysynndn matalana. On muistettava, ett6 Suo-
messakin julkisen velan kasvuun on edelleen paineita. Varoittavana esimerkki-
n5 julkisesta velkaantumisesta on Belgia, jossa valtion velka on yli kaksinker-
tainen Suomeen verraffuna. Jos Suomessa olisi suhteellisesti Belgian tasoinen
velka vuonna 1997, korkomenot olisivat runsaat 60 miljardia markkaa, eli liki
kolmasosa valtion vuotuisista budjetin menoista.

Jos velkaantumisen katkaisussa ep?ionnistutaan tai jos verotusta halutaan mer-
kittiiviisti alentaa, edessti on julkisen sektorin radikaali uudelleen arviointi.
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Valtio ja muujulkinen talous joutuisivat huolehtimaan y<ivartijatehtdvisti sekl
julkisen velan koroista ja kuoletuksista. Suuresti ohennettujen hyvinvointi-
valtiotehtdvien takia kukin kansalainen joutuisi hoitamaan itse listiii perinteisiii
hyvinvointimenoja miten parhaiten kykenee, taitaa ja osaa.

Julkisen sektorin mahdollisuudet vastuiden kantamisessa sekii julkisen vallan
rajat on pohdittava huolellisesti. Velka on niin kauan ongelma, kuin tydttt -
myys on Suomessa korkea. Tydttdmyyden alentamisessa julkisen vallan viilit-
tdmit mahdollisuudet ovat em. velkarajoitteesta ja odotustekijoistti johtuen
rajalliset. Katseet suuntautuvatkin muihin keinoihin alentaa tyottomyyttd. Rat-
kaisuja on haettava tyomarkkinoiden rakenteellisista uudistuksista, jossajulki-
sen sektorin luomalla sosiaaliturva- ja veropolitiikalla on merkittiivi rooli,
palkkapolitiikasta sekii tyrin jakamisesta. Paine tyon verotuksen alentamiseen
sekii ty<ittdmyys- ja tydsuhdeturvan muuttamiseksi nykyistii enemmdn tydllis-
tiimisedellytyksiii kannustavampaan suuntaan on suuri.

Julkisen sektorin roolin muutospaineet

Julkisen sektorin tulevien tehtiivien hakemisessa avainsanoja ovat, miten jul-
kinen valta voi toiminnallaan turvata talouden vakaudenja joustavuuden. Kas-
vun jatkuminen edellyttdti vakaata, johdonmukaista ja ennustettavaa talouspo-
litiikkaa, joka luo uskottavuutta talouspolitiikkaan ja selktinojaa muiden ta-
lousyksik6iden toiminnalle. Taloudellisen vakauden ylltipitiiminen edellyttiiii
myos riittiiviiii yhteiskunnallista koheesiota, yhteenkuuluwutta, jonka turvaa-
misessa j ulki sen vallan harj oittama tulonj akopolitiikka on avaina semassa.

Joustavuus on viilttiimiitdnti, jotta suomalaiset talousyksikot voisivat menes-
tyksellisesti osallistua kansainviiliseen tytinjakoon. Valtion ja muun julkisen
vallan rooli joustavuuden takaamisessa on rakentaa lainsii?idinnon, palvelu-
jen, tulonsiirtojen, verotuksen ja muiden kannustimien avulla toimintaympd-
risto, joka johtaa joustavuuden paranemiseen. Toiminnan pelisiiiinttijen muut-
taminen on aina erittiiin vaikea prosessi erityisesti silloin, kun uudet, viilttii-
mtitt<imiit pelisiiiinndt ovat ristiriidassa yhteiskunnan arvojen ja perinteiden
kanssa. Erityisesti muutosten mukanaan tuomat saavutettujen etujen supistuk-
set ovat hyvin kivuliaita.

Julkisen sektorin tehtavene on edelleen taata yhteiskunnan toiminnalle tietty
jatkuvuus. Pitktin ajan sopimuksiin, kuten eldkepolitiikkaan liitqnrit muutok-
set on harkitava huolellisesti. Uusien ratkaisujen tulisi luoda varmuutta siitii,
effii muutosten avulla turvataan jii{estelmiin kestiivyys tulevaisuudessa. Jos
syntyy epiivarmuutta siitii, ettii tehtiiviit ratkaisut heikentivdt olennaisesti tule-
vaisuuden eliiketunraa, seuraukset niikyviit suhteellisen viilitt6miisti kotitalo-
uksien lislsiiiistlmisenii j a kysynniin heikkenemisend.

Julkisen sellorin toiminnassa on Suomessa ollut keskeisessii asemassa tulon-
jaon tasaaminen seki kulutuksen tukeminen tulonsiirtojen avulla. Taloudelli-
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sen kasvun viilttiimtittomyys korostuu, koska tydtt6myys uhkaa siiilyii korkeal-
la. Siksi liihivuosikymmenend myos julkisen selitorin toiminnan painopistettd
on siirretttivii kasvun tukemiseen.

Uusi kasvupoliittinen ajattelu llhtee siit[, effi pitemmiillii aikaviilillii kansa-
kunta voi itse omalla toiminnallaan luoda menestymisen edellytyksiii. Menes-
tys ei ole riippuvainen pelktistddn raaka-ainevaroista, reaalisista piiiiomista tai
keskeisestii sijainnista markkinoiden suhteen, vaan ratkaisevasti itse luoduista
tuotantoeduista. Menestystekijdiden luomisessa julkisen sektorin rooli nousee
keskeiseen asemaan.

Julkisia siiiistojii kohdennettaessa on suosittava koulutusta, tutkimusta ja tuo-
tekehitystii sekii kilpailukykyisen ffysisen perusrakenteen luomista. Lainstii-
diint<i ja muut kannustimet kansalaisten ja yritysten omien voimavarojen hy<i-
dyntiimiseksi ovat myris tiirkeiti. Taloudellisten kannustimien tulisi tukea ris-
kinottoa ja yrittiijnrttii sekii innovatiivisuutta kansalaisten ja yritysten keskuu-
dessa.

Taloudellisen kasvun, voimavarojen tehokkaan kohdentumisen ja talouden
joustavuuden parantamisen tavoitteet voidaan pyrki[ toteuttamaan pdiiosin
vain viilillisesti julkisen talouden kannustimien avulla. Julkisen talouden vel-
kaantumisen katkaisu ja kansainviilinen verokilpailu edellyttiiviit pitemmiillii
aikaviilillii julkisten menojen alentamista, minkii takia menojen lisiiykset on
pois suljettu vaihtoehto. Kannustimia luomalla rakennetaan talousyksikolle
mahdollisuuksia ja pakotteita vastuulliseen, omaehtoiseen joustavuuteen. Sa-
moin voidaan parantaa kasvua edesauttavien instituutioiden toimintaedelly-
tyksiii.

Julkisen sektorin tiirkeii tehteve on markkinaepiionnistumisten korjaaminen.
Markkinat eiviit kykene vastamaan koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaa-
tiotoiminnan edellytt[miin perusrakenteen luomisesta. Esimerkiksi verkostu-
minen sekii pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan tehostaminen edellyt-
tiiii julkisten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisii[mistii sekd julkisen ta-
louden tarjoamien rahoitusedellytysten parantamista. Verkostumisesta ja siir-
tymisestl pienempiin yksikk6kokoihin seuraa talouden rakenteen monipuolis-
tuminen.

Verkostumisen edellytys on tehokas informaation virta yritysten sisiillii ja yri-
tysten viilillti. Siksi tietoverkostojen edelleen kehiuiiminen ja niiden tarvitse-
man perusrakenteen lisddminen olisi menestymiselle viilttimiitontii. Tuottei-
den elinkaaren lyhenemisen seurauksena nopea kansainviilistyminen on yn-
tyksille elinehto. Tiill<iin pyst5rtiitin kattamaan innovaatioiden vaatimia suuria
kiinteitii kustannuksia laajempien markkinoiden puitteissa. Kansainviilisty-
mistd voidaan edesauttaa informaatioverkkoja parantamalla, riskinottoa tuke-
malla sekii koulutusta tehostamalla julkisen vallan toimenpitein.
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Julkisen sektorin vaihtoehdot integroituvassa maailmassa

Edellii on viitattu siihen, ettii sisimarkkinoiden puitteissa tapahtuvan integraa-
tion syveneminen merkitsee verokilpailua EU-maiden vtilillii ja tiimiin myotii
painetta verotuksen alentamiseen. Julkisen velkaantumisen katkaisu johtaa
niiiden rajoitusten puitteissa menojen leikkauksiin. Verokilpailun ohella alueet
joutuvat liihivuosilcymmeninii kilpailemaan myos julkisten menojen tasolla
sekii menorakenteella, joka olisi jtirkevdii muuttaa kasvua tukevaksi. Integraa-
tio luo my6s rajoitteet tulonjako- ja tulonsiirtopolitiikalle, vaikka virallisesti
jokaiselle maalle annetaan vapaus valita julkisten menojen sisiinen kohden-
nus.

Suomessa ei ole toistaiseksi keyry mainittavammin keskustelua siitii, millaisia
vaihtoehtoj a hyvinvointipolitiikalle on Euroopan sisiimarkkinoilla. Potrj ois- j a
Keski-Euroopalla ovat likipitiien samanlaiset arvot hyvinvointipolitiikassa.
Julkinen valta kantaa vastuun my6s kansalaisten hyvinvoinnista. Euroopan ul-
kopuolelta tuleva kilpailu sekii sisdmarkkinoiden oma sisdinen vero- ja julki-
sen talouden menorakennekilpailu voivat pakottaa Euroopan maat, myos Suo-
men, jo varsin pian arvioimaan uudestaan hyvinvointipolitiikkaa.

Toistaiseksi Suomessa tiirkeimmiit poliittiset puolueet liihtevlt siitii, ettii perin-
teinen yhteiskunnallisten riskien vakuuttamiseen pyrkivii jtirjestelmii stiilyy
edelleen. Siiiistoissii on pyntty Hhinne supistamaan etuisuuksia. Linjana on
ndin ollen tarjota 'Jokaiselle jotakin, mutta vtihemmiin kuin aikaisemmin".
Tiillainen kattava jii{estelmti on kansainviilisessd vertailussa havaittu olevan
verrattain kallis ja eriiiltii osin my<is tehoton.

Toinen vaihtoehto, jota sovelletaan lihinni Yhdysvalloissa, Kanadassa, Aust-
raliassa, Uudessa Seelannissa ja jossakin miiirin myris Isossa-Britimniassa, on,
ettii hyvinvointimenot kohdennetaan niitii todella tarvitseville. Trimii niin sa-
nottu koyhiiinhoitojiirjestelmii pyrkii antamaan "tarvitseville riittriviisti". Pul-
mana tlssd on, etteivtit maksajat saa joutuessaan vaikeuksiin julkisen sektorin
kautta haluamaansa yhteiskunnallista vakuutusta. Tefldin parempituloiset jou-
tuvat kantamaan eliimiintilanteeseen liittyvi[ riskejti ottamalla oman yksityisen
vakuutuksen.

Kohdennettuun k<iyhtiinhoitojiirjestelmiinn fiittyy ongelmana my<is se, etti
maksajat tulevat entistl haluttomimmiksi rahoittamaan jfiestelmiiii. Erityises-
ti sosiaaliturva ja terveydenhoito voivat joutua tiilltiin rahoitusongelmiin. Tiil-
laiseen jiirjestelmiiin liittyy helposti my<is kannustinloukkuja.

Kaiken kaikkiaan julkisen talouden toiminta on Suomessa jatkuvien muutos-
ten kohteena. Voimassa olevat jiirjestelmit ovat rakennetut tilanteeseen, jossa
tyottcimyys on vain neljiisosa siit6, miti se on till6 hetkellii. On my6s kysyttii-
vti, onko eliikepolitiikan raamitus kohtuullinen, vai onko eldkepolitiikassa py-
rittiivii liihivuosikymmenenti tekemitin lisiisiiiist<ijii. Julkisen talouclen toimin-
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nassa on entiste enernmen pyrittiivn kohdentamaan menoja siten, ettii ne tuke-
vat tulevaisuuden menestystekijttitii. Kulutuksen tukemisesta, johon my6s
eliikepolitiikka pyrkii, olisi painopistettii selkeiisti siirrettiivii sekii inhimillisen
piioman ettii Srysisen ptiiioman laadun tukemiseen.
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Elinkaari, sddstdmismotiivit j a instituutiot

J hmisen elinkaaren ansainta- j a kulutusprofiili poikkeavat huomattavasti
I toisistaan. Ansiot ovat elinkaaren alku- ja loppupuolella alhaiset verrattuna

Ikeski-iiin ansiotasoon. Haluttu kulutusprofiili on huomattavasti tasai-
sempi. Kummankin muoto on riippuvainen monista yhteiskunnan piirteistti,
joten ne eiviit ole pelkiisttiiin luonnonlakien siiiitelemie itni6ifii. Ansainta-
profiilin muoto on riippuvainen esimerkiksi siitii toimialasta, jolla ihminen
tydskentelee. Kulutus on yleensii sitii suurempi, mitti suurempi on tuottavuus
eli tulot. Yhteiskunnan jiirjestiimistavasta sekii kulutuksen ja tulojen syy-
seuraussuhteista riippumatta lapsuuden, nuoruuden ja vanhuuden kulutusta on
rahoitettava muuten kuin omasta ty6stti samaan aikaan ansaituilla tuloilla.

Kulutuksen ja ansaintatulojen erot eri elinvaiheissa voidaan tasoittaa s66s-
tiimiselld ja velkaantumisella (siiistdjen purkamisella) tai tulonsiirroilla eri
elinvaiheissa olevien v[lillii. Stitistdjen kokoaminen ja purkaminen edellyttiiii,
eff6 sopivat varallisuuden muodot ja markkinat ovat olemassa. Elinkaarisiids-
tiiminen johtaa i6n suhteen yleensii sellaiseen varallisuusprofiiliin, jossa varal-
lisuus kasvaa tydiiissii, on suurimmillaan eltikeiiin kynnyksellii ja vtihenee
el?ikei6ss6. Viest<in ikdrakenteella on merkityst?i koko kansantalouden siiiistti-
misen kannalta.

Tulonsiirtojii{estelm[t puolestaan edellyttiiviit eriitinlaista sukupolvien vdlisti
sopimusta siifii, eff5 tuottavassa itissd olevat sukupolvet luovuttavat osan
tydtulostaan nuorille ja vanhoille. Suomen ty<ieliikejiirjestelmiissii on sekii
siiiistiimistii ettii sukupolvien viilisiii siirtoja. Tydiiissii keraryille siiiistdilll ra-
hoitetaan noin neljiisosa ja tyoikiiisten maksuilla loput eldkkeistd.

Elinkaaren siiiistiimistii koskevan ajattelun liihtokohta on Modiglianin-Brum-
bergin elinkaarihypoteesi, johon edellii hahmoteltu kuva stiiistdmisestli perus-
tuu. Elinkaarihypoteesin mukaan ihminen pyrkisi siihen, ettii varallisuus elii-
miin ptiiittyessd olisi kulutettu loppuun. Kiiytiinndssiihiin niiin ei tapahdu, mi-
hin selityksinl on esitetty eliimtin pituuden ennalta arvaamattomuus sekd ns.
perinnonj tittomotiivit.

Perinn6njiittdmotiiveilla tarkoitetaan sit6, ettti ihmisillti on halu jafiile osa re-
sursseistaan jiilkeliiisilleenjoko altruistisista tai strategisista syistii. Strategisil-
la syillti tarkoitetaan halua vaikuttaa jilkeliiisten keyftiiyt).miseen pitdmiillii
esillii uskottavaa mahdollisuutta saada perinto, jos jiilkeltiisten kiiyttiiytyminen
vastaa odotuksia. Uskottavuuden yksi ehto on luonnollisesti, etli perittiivd va-
rallisuus on olemassa. Perinn<injiittdmotiivin piiriin luetaan myris elinkaaren-
aikaiset siirrot.

Kehittyneissii kansantalouksissa stitistiimisen instituutiot ovat moninaiset, eiki
niiden yhteys kotitalouksiin ole kovin selkeiisti niihtdvissii. Siiiisttimistii ja vel-
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kaantumista tapahtuu kotitalouksien lisdksi yrityksissii ja julkisessa taloudes-
sa, jonka yksi osa on sosiaaliturvarahastot, joista Suomessa tytieldkerahastot
ovat tdrkeimmiit.

Kukin kansantalouden sektori keyftiie kullakin aikavtilillii siiistiimilnsii joko
omiin investointeihinsa tai rahoittaa muiden sektorien investointeja tai kulu-
tusta. Jos sektorin siiistiiminen - eli tulot miinus oma kulutus ja tulonsiirrot
muille sektoreille - ylittiiii sen investoinnit, sektori on rahoitusylijiiiimiiinen.
Sektorien rahoitusylijeiimet ja -alijiiiimtit summautuvat vaihtotaseen yli- tai
alijiitimiiksi. Rahoitus- ja ptiiiomamarkkinat muodostuvat rahoitusjtiiimien
viilittymisestd talousyksikoiltii, sektoreilta ja kansantalouksilta toisille. Viili-
neind kiiytetttivtit rahoitusvaateet ovat velkaa tai omaa p66omaa. Suurin osa
piiiiomaliiliJ<eistii liiffi aikaisemmin luotujen rahoitusvaateiden eri syistii ta-
pahtuvaan vaihtoon ja uudelleenjiirjestelyyn sijoittajien portfolioissa eli
sijoituskohteiden osuuksissa ilman, ettii kysymyksessii olisi uusien syntynei-
den j iiiimien viilittiiminen.

Sekii yksittiiisen sijoinrskohteen ettii koko portfolion keskimiiiiriiinen tuotto on
sitii korkeampi, mitii korkeampi on niihin sistiltyvti riski. Tiimii johtuu muun
mrnssa siit6, ettti taloudenpitiijiit ovat yleensd riskinkarttajia, jolloin riskin
kantamisesta tulee saada korvaus ja toisaalta siitii ollaan valmiit maksamaan
korkeampaa tuottoa kuin riskitttrmlstl sijoihrksesta. Kilpailullisilla rahoitus-
markkinoilla samariskisten kohteiden tuotot ovat yhtd suuret.

Valtion obligaatiot ovat viihiriskisi[ sijoituskohteita.Yrityslaina ei ole niin riski-
pitoinen kuin yntykseen sijoitettu oma piidoma, koska lainan korot ja kuole-
tukset on maksettava ensisijaisesti, sovittuun midriiIn asti. Osakkeenomistaja
hyotyy osingoista tai osakkeen arvonnoususta, jos yntys tuottaa voittoa.

Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa siirretiiiin resursseja runsaasti julkisen
talouden kautta. Siirtoja tapahtuu erityisesti keski-ikiiisiltii sukupolvilta sekd
nuoremmille etlii vanhemmille sukupolville. Hyvinvointivaltio on pitkiille ke-
hittynyt sukupolvisopimuksen ilmentymii. Jiirjestelmiin tae on sen kestiivyys ja
uskottavuus my6s siinii mielessii, etlii kaikilla osapuolilla on jatkuvasti intressi
pysye sopimuksessa. Kulloistenkin keski-ikiiisten kiiyttiiytyminen on ratkaise-
vaa, koska he ovat tarkasteluajankohdan maksava osapuoli. Sopimuksessa py-
symisen motiivi on se, etti kestiivti jiirjestelmii takaa aikanaan etuudet my<is
heille.

Tytieliikej iirj estelmd lepiiii kahden pilarin varassa. Rahastoidulta osalta kysy-
mys on kollektiivisesta elinkaarisiiiistiimisestd, jossa on lisiiksi jaettu elinajan
pituuteen liittyve riski. Jakojtirjestelmiin osalta kysymys on sukupolvisopi-
muksesta. Rahastolle pitiiisi saada pitkiilH aikaviilillii riittiivii tuotto ja suku-
polvisopimuksen pitiisi olla kestiiviillti pohjalla. Sopimus on sitii kestiviim-
miillii pohjalla, mitii paremmalla tolalla Suomen kansantalouden kasvu ja tytil-
lisyys pitknlH aikaviilillii ovat.
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Nykyisten ja tulevien eliikkeensaajien yksityisessii taloudessa on pari muuta-
kin pilaria kuin ty<ieliikejtirjestelmiin - tai yleens[ eliikejtirjestelm[n - tarjo-
amat. EliikJ<eensaajien yksityinen varallisuus, jota hiin on elinkaarisii?istiimi-
selld vanhuuden varalle tai perinndnjtittdmotiivien takia keriinnyt, voi olla
merkittdv[ tulonliihde. Julkisen talouden tilaja sukupolvisopimuksen pit?ivyys
sillii puolen ovat esimerkiksi nykyisenkaltaisen terveydenhuoltojerjestelmtin
toimivuuden kannalta ttirkeitii asioita. Niimii muutkin pilarit luonnollisesti tu-
keutuvat ainakin osittain samaan perustaan kuin tydeliikej iirj estelmii.

Tyoeliikerahastot ja Suomen talouden rahoitusj iiiimiit

Tyoeliikerahastojen varallisuus oli vuoden 1996 lopussa noin 240 miljardia,
joista noin 190 miljardia yksityisten tyoeltikeyhti6iden, eliikesiiiitioidenja
-kassojen rahastoja, loput kuntien eltikevakuutuksen ja valtion eliikerahaston
varallisuutta. Yksityiset rahastot kasvavat tiillii hetkelld 12 - 15 miljardin vuo-
sivauhtia.

Oheinen kuvio antaa yleiskuvan rahoitusjiiiimistii sektoreittain Suomen talou-
dessa viime vuosikymmenen alusta liihtien. Kansantalouden tilinpidossa my6s
yksityiset ty6eliikelaitokset, kuten ty6eliikeyhtidt, luetaan julkiseen sektoriin.
Kuntien eliikevakuutus aloitti toimintansa vuonna 1988 ja valtion eliikerahasto
vuonna 1990. Kuviossa ne sisiiltyviit kokonaisuuteen 'Muu julkinen sektori'.
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Tyoeliikejfiestelmti toimii sekii sukupolvisopimuksen ettS elinkaarisiiiis-
timisen toteuttajana ja stiiistiimisestd saatavien rahoitusylijiidmien kanavoi-
jana. Sektoreittaiset rahoitusjiitimiluwt osoittiavat, etti Suomen taloudessa on
viime rnrosina tapahtunut muun muassa se muutos, ettii yrityssektori, joka ai-
kaisemmin investoi enemmiin kuin siiiisti, on nyttemmin ollut rahoitusyli-
jiiiimiiinen. Kotitaloussektorilla muutos tapahtui jo hieman aikaisemmin.
Kotitalouksien investoinnit ovat liihinne asuntoinvestointeja. Sektorien sisillii
loytyy rahoitusalijiiiimiiisiii talousyksilkotyyppejii kuten nuorten ihmisten ko-
titaloudet ja uudet yritykset. Valtio siirtyi tasapainoisesta tilasta suurten ali-
jiiiimien kauteen I 990-lurnrn alussa.

Sektoreittaiset rahoitusjiiiimiit osoittavat, etfii tydeliikerahastojen sijoitusym-
piiristd on suuresti muuttunut viime rnrosina. Sijoitusympilrist<in kehitys nii$ry
my6s rahastojen sijoitusten jakautumisen muutoksessa.
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Yksityisten tytieliikerahastojen sijoituksia on 1990-luvulla siirretty takaisin-
lainauksesta valtion alijiiiimtin rahoitukseen. Melkein kaikki joukkovelka-
kirjalainat ovat Suomen valtion obligaatioita, joiden osuus sijoinrskannasta oli
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woden 1996lopussa noin 40 prosenttia. Vuosikymmenen alussa osuus oli2-
3 prosenttia. Kysymyksessd on nimenomaan sijoitusten uudelleenjiirjestely,
sillii yksityisen tydeliikejiirjestelmiin vuotuinen rahoitusylijiidmd on viime
vuosina ollut 10 - 15 miljardia markkaa eli 2 - 3 prosenttia bruttokansantuot-
teesta, ja muutokset sijoituskannassa ovat paljon suuremmat.

Tyoeltikerahastojen sijoituspolitiikan muutos on ollut sopeutumista siihen, ett[
takaisinlainauksen ja yrityksille suunnattujen sijoituslainojen kysyntii on vi-
hentynyt ja valtion rahoituksen kysyntii puolestaan kasvanut. Thkaisinlai-
nauksen viihenemisen taustalla on ptiiiomamarkkinoiden maailmanlaajuinen
vapautuminen ja inflaatiovauhdin aleneminen. Vapautuminen on vienyt piiii-
omamarkkinoita kohti yhtenevln tuottotason maailmaa: tuottoerot johtuvat
vain riskieroista, mukaan luettuina valuuttakurssiriskit.

Markkinoiden vapautuminen on tehnyt reaalikorosta pysyvdsti positiivisen ei-
vtitkii menneiden vuosikymmenten pitkiit negatiivisen reaalikoron jaksot ole
eniiii vauhdittamassa lainojen kysyntiiti. Kun inflaatiovauhti on samanaikaises-
ti hidastunut, ty<ieliikejiirjestelmiin nimelliskorkoina ilmaistut tuottovaatimuk-
set eivtit ole riskipreemioilla lisiittyinii stiilyttiineet kilpailukykyiidn lainamark-
kinoilla. Muutosten myotii rahastojen sijoitusten nimellistuotto ja riski ovat
alentuneet. Muutoksilla on kuitenkin ollut tydeliikerahastoille jo tiihiin men-
nessi se my6nteinen merkitys, etd siirtyminen positiivisen reaalikoron aikaan
on merkinnyt reaalituottoa rahastoille. Tydeliikerahastojen osallistumista
oman piiiioman ehtoiseen yritysrahoitukseen on rajoittanut rahastojen viih?ii-
nen oma piitioma eli alhainen riskinkantokyky.

Tulevaisuuden sijoitusympiiristo

Seuraavassa keskit5rtiidn kisittelemiidn tydeliikerahastojen tulevaa sijoitus-
ymptirist<iii ja roolia. Thrkastelun kuluessa ei unohdeta sit6, etfii rahastopilarin
ja Suomen talouden menestykseen rakentuvan sukupolvisopimuspilarin viilil-
lii on luonnollisesti yhteys uusissakin olosuhteissa, joten niiden ei ainakaan
tule heikentiiii toisiaan. Ty6ellkerahastojen alkuperiiisen toiminta-ajatuksen
mukaan niiden tuli olla nimenomaan tukemassa mycis sukupolvisopimuksen
pit[vffiii edistiimiillii Suomen talouden menestystii. Kotimaisten ja kansain-
viilisten piiiiomamarkkinoiden vapautuminen sekd Suomen kansantalouden
muukin avautuminen ovat aiheuttaneet sen, ettt ty<ieliikerahastojen toiminta-
politiikalle on viime wosina etsitty uutta suuntaa sekii ty6eliikejiirjestelmiin
sisiillii ettd sen ulkopuolella. Siirtymiivaiheen ratkaisuna on ollut sijoitusten
suuntaaminen valtion alijiiiimiin rahoittamiseen, kun oman piiioman ehtoisia
ja ulkomaisia sijoituksia ei ole voitu tehdii niiden riskipitoisuuden ja rajoit-
tavien sti6nn6sten vuoksi. Kuvaus tydeliikerahastojen sijoitustoiminnan so-
peuttamista palvelevista viimeaikaisista ratkaisuista sisiiltyy Paavo Pitkiisen ja
Esko Kivisaaren artikkeliin.
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Se, ettii sijoitusten tuotto miiiiriiytyy kansainviilisillii, ei kansallisilla, pii6oma-
markkinoilla, on my6s tulevaisuudessa keskeinen seikka. Rahoitusta on kan-
sainvllisellii hinnalla aina saatavissa. Toisaalta korkeampaa tuottoa ei
sijoituksistaan saa samalla riskitasolla. Viihiiinenkin tuottovaatimuksen alen-
taminen kasvattaa rahoituksen kysyntiiii ainakin Suomen kansantalouden mit-
takaavassa rajattomasti ilman ettii markkinakorko alenee.

Vapailla piiiomamarkkinoilla on vaikea kiihdyttiiii oman kansantalouden in-
vestointeja, jos mark&inoiden tuottovaatimuksen tiyttiviii hankkeita ei ole,
sillii yritysten ei kannata keftiiii markkinakorkoa halvemmilla kustannuksilla
hankithn rahoitusta investointeihinsa, vaan sijoittaa se edelleen paremmilla
tuoffo-odotuksilla eteenpiin.

Tytieliikerahastojen tuottovaatimuksen asettaminen ja kansantalouden kasvun
vauhdittaminen ovat nykyisessii ja tulevaisuuden sijoitusympiirist<issd aivan
erilainen tehtiv?i kuin menneinii vuosikymmeninii. Investointiaste ei ole
Suomessa laman jtilkeenkiiiin kasvanut aikaisempiin noin 25 prosentin bkt-
osuuslukemiin. Thlous on sopeutunut korkeampaan reaalikorkcron ja inves-
tointiaste on jiiiinyt 20 prosentin tasoon. Osaamisen ja innovaatioiden merkitys
on kasvanut. Tulevaisuudessakaan kiinteillti investoinneilla ei ole talouden
ykkdsveturin roolia, joten kotimaista rahoituksen kysynniin kasvua ei inves-
toinneista ole odotettavissa.

Rahastojen tulevaisuus on luontevaa jakaa kahteen osaan. Rahastot kasvavat
suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosiin 2010 - 2015 asti. Sen jiilkeen alkaa
rahastojen, ainakin osittainen, purkaminen sodan jiilkeen syntyneiden suurten
ikiiluokkien siirryttyti eliiklceelle. Rahastojen kartuttamisvaiheessa tulee jos-
sain miiiirin ajatella my6s sitE vaihetta, jolloin rahastoja pitiiii osittain purkaa.
Oletus rahastojen osittaisesta purkamisesta perustuu viiljiisti viiestdn iki-
rakenteesta johdettavissa olevaan rahastojen aikaprofiiliin.

Ty<ieliikerahastojen varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti tulevaisuudes-
sakin. Rahastoille on turvaavuuden takia hyviiksyttiivii alhaisempi keskimtiiiriii-
nen kokonaistuotto kuin esimerkiksi osakeindeksien kasvuvauhti on. Lienee
kuitenkin viiistiimiit6ntii, ettii rahastojen sijoitusten keskimiiiiriiistii riskiii on
kasvatettava. Nykyisessi ratkaisussa sijoitusten lopullisen riskin kantavat tule-
vat vakuutusten ottajat, koska vakuutusmaksu on riippuvainen siit6, paljonko
rahastot tuottavat. Poliittinen prosessi huomioon otettuna riskinkantajina voi-
daan pitiiii myds tulevia eliikkeensaajia, jos elikelupauksia ei voida pitiiii.

Tydeliikerahastojen sijoituspolitiikalle ei pidii asettaa muita tavoitteita, kuten
rahoitusvaateiden markkinoiden ylliipitiimistii frns. Hallinnollisia ratkaisuja
tehtiessii on huolehdittava siitii, ettii ty6eliikevarojen tuottovaatimuksen tiiyt-
tiiminen ja Suomen kansantalouden kasvun edistiiminen ovat ainoat ohjaavat
tavoitteet eikfl ty6eliikerahastoista muodostu minktiiin tylppisen riskin keskir
rymie.
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Kotimaisia rahoitusalijiiiimtiisiii taloudenpitiijiii lieneviit seuraavan vajaan 10
vuoden ajan valtio ja tiimiin jiilkeenkin nuoret kotitaloudet ja uudet yritykset.
Valtionvelka tosin vakautuu l?ihivuosina eli velan kasvuvauhti alenee hitaam-
maksi kuin bruttokansantuotteen kasvuvauhti. Vanhojenkin yritysten ulkoisen
rahoituksen tarve saattaa kasvaa kansantalouden matalasuhdanteiden loppu-
puolella.

Tyoeliikerahastoille on kotimaassa edelleen tarjolla valtion obligaatioihin
sijoittamisvaihtoehto senkin jiilkeen, kun valtionvelka on vakautettu, vaikka
tydeltikerahastot kasvavatkin viel[ 15 -20 vuoden ajan nopeammin kuin brut-
tokansantuote. Karkeasti ottaen tyoeliikerahastojen absoluuttinen kasvu on sa-
maa luokkaa kuin vakautetun valtionvelan absoluuttinen kasvu.

Tydeliikej iid estelmin sij oituspolitiikkaa koskevassa keskustelussa on esitetty,
ettii ty6eliikkeiden rahoittaminen valtionvelalle maksettavalla korolla olisi
sama asia kuin rahoittaa eltikkeet maksuajankohtana keriittiivillii veroilla.
Velkapaperiin perustuva saatava on kuitenkin varmempi kuin tuleviin veroihin
perustuva "saatava". Tyoeliikemaksuja lienee mytis helpompi keriitii kuin var-
sinaisia veroja, koska tyoeliikemaksuun liittyy henkilokohtaisen eldkkeen
karttuminen. Eliikkeen karttuminen tekee ty<ieliikemaksusta ty<in tarjontaan
kannustavamman kuin tytitulovero on. Ndin ollen jiirjestelmti tuottaa kansan-
talouteen korkeamman sdtistiimisasteen ja eliikemenojen kasvuun varautumi-
sen kuin puhdas verorahoitus. Yksityisen siiiistiimisen kasvu tuskin tiysin kor-
vaisi julkisen talouden alentuvaa siiiistiimistii, jos eliikerahastojen kartuttami-
nen lopetettaisiin.

Yksityiset ty<iel6kerahastot ja valtion markoissa otettu velka ovat t6116 hetkellti
suunnilleen yhtii suuret. Mihin asti valtion obligaatioiden osuutta rahastojen
sijoituksista on jiirkeviiii kasvattaa? Puolet voisi olla sopiva katto, kun osuus
on jo yli 40 prosenttia sijoituskannasta. Sijoitusstrategian iikkikeiinnos ei ole
jiirkevti eikii mahdollinenkaan. Muitakin sijoituskohteita on siis kaiken aikaa
haettava, varsinkin kun yntykset viihenttinevdt edelleen takaisinlainoja.

Muihin kotimaisiin sijoituskohteisiin liitt),y omia ongelmia. Kotitalouksia pi-
detiiiin yleisesti pankkijti{estelmiin mart&inasegmenttiin kuuluvana ja uusien
yritysten rahoituksessa on tydeliikejiirjestelmdn sijoitusten turvaavuustavoit-
teen kannalta vakuusongelma. Nuorten kotitalouksien tyypillinen rahoituson-
gelma liitq.y asumisen j iirj estiimiseen. Asuntokiinteistdt olisivat nuorten koti-
talouksien rahoitusongelman kannalta tyoeliikerahastoille sopiva sijoitus-
kohde.

Uusien yritysten oman piiSoman ehtoinen rahoitus edistdisi parhaiten kansan-
talouden kasvua, mutta se on myds riskipitoisinta sijoittamista. Uusien yntys-
ten tapauksessa kansantalouden kasvun vauhdittamiseen on mahdollisuuksia,
koska pienen maan uudet yritykset eivit vilttimtittii piiiise osallisiksi kansain-
viilisillii piiiiomamarkkinoilla tarjolla olevasta rahoituksesta. Tiillainen venture
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capital -tyyppinen sijoittaminen ei sovi suuressa mitassa lakistititeisille
tydeltikerahastoille, vaikka riskiii hajautettaisiinkin riittiiviin moneen kohtee-
seen, koska informaation hankinta- ja muista syistii toimintatapaan kuuluisi
osallistua yritysten johtamiseen. Toimintaan voisikin osallistua vain piiioma-
sijoittamiseen erikoistuneiden rahastojen kautta. Tiimtintyppisen rahoituksen
kysyntiikiiiin ei ole Suomen kokoisessa kansantaloudessa niin suurta, etti se
voisi olla merkittiivii sijoituskohde. Osaamis- ja innovaatiovetoisessa talou-
dessa toiminta on kuitenkin toisella tavalla merkittdv6i tytieliikejiirjestelmiin
kannalta. Rahoituksen jtirjestyminen voi johtaa suuren osaamispotentiaalin
luomiseen ja kiiytt6dnottoon. Ttrotot niikyviit ty<itulojen ja eliikemaksujen kas-
vuna.

P6rssiosakkeisiin sijoittaminen jiilkimarkkinoilla (ei emissiossa) ei loisi kas-
vua kansantalouteen, vaan kysymyksessi olisi pelkiistiiiin sijoituksen tuoton
takia tehty toimi. Pdrssiosal*eet ovat kuitenkin sijoitusten ensisijainen kasvu-
suunta liihivuosina. Muutos on ilskettliin tehtyjen sijoituspolitiikkaratkaisujen
ansiosta vauhdittunut kuluvan woden alkupuolella. Riskin viihentimisen ta-
kia tydeliikevaroja tulisi sijoittaa eri maissa toimivien yritysten osa*tceisiin.
Vaikka rahaliiton toteutuminen vihentiikin suomalaisen sijoittajan valuutta-
kurssiriskiti Suomen ollessa liitossa mukana, sijoitusten aryonmuutokset saat-
tavat olla suurempiakin kuin historiassa. Sijoittaja pyst5rttiiii EMU-puskurinsa
hajauttamalla.

Helsingin ptirssissti noteerattujen yhtioiden osakkeiden yhteenlaskettu mark-
kina-arvo (market capitatization) on suunnilleen yksityisten tytieliikerahas-
tojen suuruinen. Ty6el?ikerahastojen sijoituspolitiikan pienehktilliikin muutok-
sella voi olla merkittiivi vaikutus osakJceiden hintoihin. Sellaiset tavoitteet
kuin prirssivaihdon ylliipitiiminen tai hintojen volatiliteetin viihentiiminen esi-
merkiksi ulkomaisten sijoittajien vastapuolena toimien ovat tydeldkerahasto-
j en tuoton kannalta haitallisia. Tydeliikerahastoj en porssisij oitusten tulee seu-
rata viihintiiiin p6rssiosakkeiden keskimiiriistii tuottoa.

Koko OECD-alueella siiiistiminen ja investoinnit ovat pitkiiiin olleet liihes ta-
sapainossa. TAme on luonnollista, koska OECD-alue on niin suun osa maail-
mantaloudesta. Aivan viime vuosina alueesta on tullut rahoitusyhjiiiimiiinen,
koska yksityisen sektorin ylijiiiimnt ovat kasvaneet. Alueen sisnlfti julkiset sek-
torit ovat olleet rahoitusalijtiiimiiisiii. Sekii investointi- ettii siiiistiimisasteet
ovat pitkiillti aikaviililli alentuneet. Pitkiin aikaviilin reaalikorot ovat nyt keski-
arvonsa yliipuolella, mike viittaa siihen, etti siiiistiimisen aleneminen on ollut
ensisijaista. Tiihiin niihden Suomen kasvanut yksityisen sektorin sl^lstiimisaste
on poikkeuksellista.

OECD-alueen rahoitusjiiiimien tulevassa kehityksessfl on kiinnitetty huomiota
erityisesti ikiiiintyvien vdestojen vaikutukseen. Elinkaarihypoteesin perusteel-
la on ennustettavissa, eff6 suurimpien ikiluol&ien ollessa keski-idssi siiisti-
minen on suurfunmillaan kansantaloudessa. Noin vuoteen 2010 saakka OECD-
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alueen yksityinen sd[sttiminen pysyy nykyiselliiiin tai kasvaa hieman ja vdhe-
nee sen jiilkeen. Ajoitus on siis suunnilleen sama kuin edellii hahmoteltu kuva
Suomen tydeliikerahastojen karttumisesta ja purkamisesta.

Investointien rahoitusta tarvitaan erityisesti Aasian jaLatinalaisen Amerikan
kehittyvissii maissa. Syntymiissd olevilla markkinoilla ja toimialoilla saadaan
keskimiiflrin parhaat tuotot, yksitttiistapauksissa huikeitakin tuottoja, mutta
niillii kohdataan my6s sutrimmat riskit. Informaation hankinnalla ja sijoitus-
ten valvonnalla on suuri merkitys. Ty<ieliikerahastojen kaltaisten institutionaa-
listen portfoliosij oittaj ien kannalta my<is j iilkimarkkinakelpoisuus on t6rke6ii
niin, etlE sijoituksen tuoton voi realisoida nopeasti. Se, ett[ Suomen ty6eliike-
rahastot eiviit ehdi mukaan jakamaan esimerkiksi Kiinan muotoutuvien mark-
kinoiden suuria tuottoja, ei ole suuri menetys, sillii jos tarvetta on, vakautu-
neilla ja vakiintuneilla markkinoilla on riskitt<imiimpiiii operoida.

Vuoteen 2010 saakka suuri osa OECD-alueen s[dstdptiiiomista ohjautunee
Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Erityisesti Aasian edelleen nopeaksi
ennustettu kasvu tarvitsee investointien rahoitusta ulkopuolelta. Aasian kasvu
on perustunut korkeaan investointiasteeseen ja tydvoiman mobilisointiin. Tiitii
strategiaa on mahdollista jatkaa vielii 10 - 20 vuotta. Pitke kasvun kausi virit-
tiiii yhteiskunnalliset instituutiot ja taloudenpitiijien odotukset niiissi maissa
kasvun jatkumiseen. Kasvun hidastuminen aikanaan voi aiheuttaa suuriakin
muutoksia ja investointien tuottojen alenemista. Alenevat tuotot ja kasvavat
riskit muuttavat sijoittajien kiiyttiiytymistii ja voittojen realisointi edellytttiii
nopeaa reagointia, mutta toisaalta pahentaa tilannetta. Kuten todettiin, OECD-
alueen investointiaste on jo pitkiitin ollut alhaalla ja vdest6n iktitintymisen
mytitii investoinnit pysyneviitkin alhaalla, vaikka ikdrakenne samanaikaisesti
nostaa stiiistiimisastetta.

Toisen rahoitusta tarvitsevan sektorin muodostavat OECD-maiden julkiset
taloudet, joille langennee suuri osa ikiiiintyviin viestrin kulutuksen rahoituk-
sesta osana elinkaarihypoteesin toteutumista. Niiin tapahtuu erityisesti vuoden
2010 jilkeen. Ttimtin ntikymiin mukaan korkotaso nousisi siinii vaiheessa, kun
tyoeliikerahastoja ryhdyteiin purkamaan. Euroalueen valtioiden obligaatiot
ovat sijoituskohteina l6hes identtisiii. Valtion obligaatioista sijoituskohteina ei
tule pulaa, vaikka Suomen valtio ei uuffa lainaa eniiii tarvitsisikaan.
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1 Hyvinvointivaltion erilaiset mallit
T-:t ri maiden hyvinvointijii{estelmiii on sosiaalitieteissl pyntty luokiuele-
fi maan erilaisiin hyvinvointivaltiomalleihin (esim. Esping-Andersen
t-J 1993). Hyvinvointivaltiomalleilla on historialliset juurensa, ja niiti on-
kin usein kuvattu jonkun historiallisen henkil<in ideoiden ja toiminnan tulok-
seksi, kuten Bismarckin Saksassa tai Beveridgen Isossa-Britanniassa. Myris
hyvinvointij iirj estelmid, tasaetuus- j a ansioetuusj iirj estelmiii, on kutsuttu be-
veridgeldiseksi j a bismarckilaiseksi malliksi.

Historiallisesta ja kulttuurisesta niikdkulmasta voidaan puhua myos pohjois-
maisesta, mannermaisesta ja anglosaksisesta hyvinvointivaltiomallista. Poh-
joismainen hyvinvointivaltiomalli on perustunut viiestdn laajaan ty<ih6nosal-
listumiseen,matalaantyrittrimyyteen (ennen lamaa) ja kattavaan asumisperus-
teiseen sosiaalipolitiikkaan, jossa valtion rooli on keskeinen. Sosiaalietuudet
ovat tasoltaan suhteellisen korkeat, ja tulonsiirrot ja palvelut ovat kohdistuneet
kaikkiin kansalaisiin. Asumisperusteisen ja ansiosidonnaisen sosiaaliturvan
yhdistelmtiii on pidetty Pohjoismaiden erityispiirteen[ (Salminen & Vanamo
1992; Korpi & Palme 1994). Malli on ollut tuloeroja tasoittava, ja harva on
tippunut sen turvaverkkojen ulkopuolelle. Naisten ty<ihrinosallistuminen on
korkea malliin lukeutuvissa maissa. Mallia edustavat Islanti, Norja, Ruotsi,
Suomi ja Thnska (Kosonen 1995,23).

Mannermaisessa hyvinvointivaltiomallissa sosiaaliturvalla on pitktit perinteet,
ja sosiaalietuuksien taso on varsin korkea. Naisten tydhdnosallistuminen ei ole
kuitenkaan niin laajaa kuin Pohjoismaissa, ja lasten ja vanhusten hoito on
edelleen paljolti perheen ja naisten harteilla. Sosiaaliturva kiinnittyy pikem-
minkin tyomarkkina- ja perheasemaan kuin maassa asumiseen. Sosiaaliva-
kuutukset rahoitetaan piiiiosin tydnantajien ja tydntekij6iden maksuin, ja etuu-
det riippuvat ensisijaisesti tytiurasta ja ansioista. Jiirjestelmii ei pyri ensisijai-
sesti kdyhyyden poistamiseen vaan elintason siiilyttiimiseen, mink5 takia se ei
tasoita tulonjakoa kovinkaan paljon. Sosiaali- ja terveyspalveluissa valtion ja
kuntien rooli on viihtiinen, ja sairausvakuutuksen lisiiksi kirkolle ja vapaa-
ehtoisjti{estoille jiiti suurehko rooli. Mannermaiseen malliin voidaan lukea
EYn perustajavaltiot, Belgia, Hollanti, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa
sekii keskieurooppalaiset valtiot It6valta ja Sveitsi (Kosonen 1995,23-24).
Myds Viilimeren alueen maat, Espanja, Kreikka ja Portugali, ovat melko tyy-
pillisiii mannermaisen mallin edustajia (Castles 1995).

Anglosaksista mallia edustavat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia ja Uusi
Seelanti. Niiissd maissa valtion rooli on rajoitetumpi ja sosiaaliturvaan liittyy
enemm[n tarveharkintaa kuin pohjoismaisen mallin ja mannermaisen mallin
maissa. Valtion tehtiiviiksi katsotaan ainoastaan vdhimmdistoimeentulon
takaaminen, ja sosiaaliturvassa korostuvat yksityiset vakuutukset ja rahalla
ostettavat palvelukset.
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2 Hyvinvointivaltiomallit j a eltiketurvan pilarit
Eliiketurvan pilareilla tarkoitetaan tiissii esityksessi elflketurvan jiirjestimista-
paa ja piiiitdksentekoa. El2iketurva voi olla lakisiiiiteinen, sopimusperusteinen
ftorporatiivinen), yrityskohtaisesti sovittu tai tiiysin yksityisvakuutukseen pe-
rustuva (Social Europe 1994,1-2).

Vanhimmat lakiin perustuvat eltikejiirjestelyt ovat koskeneet valtion virkamie-
hiti. Yksityisalojen vanhimpia eliikejtirjestelyjii ovat olleet yrityskohtaiset elii-
kerahastot, eliikesiiiitidtja keskiniiiset avustuskassat. Suuret yritykset, joilla oli
riittiiviit resurssit, saattoivat jiirjestiin ffdntekijoilleen eliiketurvaa. Samalla
tyontekijiit sidottiin yrityksen palvelukseen, koska he tyosuhteen katketessa
menettiviit myds eliikkeensd. Yrityskohtaisissa eliikej fi estelyissii rahoitus oli
yleensi pelkiistiiiin tytinantajan kannettavana. Yrityskohtaiset eldkekassat tai -
siiiiti6t olivat kuitenkin alttiita kaikille liike-eliimiin riskitekij6ille, ja ne kattoi-
vat usein vain toimihenkiltiryhmiii.

Niime niikrikohdat synnyttiviit vaatimuksia ja tarpeita lakisiiiiteisten elikejir-
jestelmien kehittiimiseen. Lakisiiiteisin eftikejiirjestelmiii voidaan pitiiii eltike-
turvan ensimmiiiseni pilarina riippumatta siit6, perustuvatko ne kansalaisuu-
teen, maassa asumiseen vai tytih<in osallistumiseen. Joissakin maissa ne ovat
alunperin koskeneet vain miiiiriittyjii ryhmiti, esim. teollisuusty<intekijtiitii ja
maanviljelijditii (Social Europe 1994, l).

Eliiketurvan toinen pilari tarkoittaa tiissti ty6suhteeseen liittyvae eldketurvaa.
Toisen pilarin eliiketurva on monissa maissa jiirjestetty tytimarkkinapohjaisel-
la sopimuksella, jolloin sen ehdot vaihtelevat alalta toiselle. Sopimusperustei-
set jdrjestelmiit on joskus vahvistettu myrihemmin lailla, mikii liihentiiii niitii
meidiin terminologiamme mukaiseen ensimmiiiseen pilariin (Commission of
the European Communities 1991, 4).

Toiseen pilariin luetaan myds vapaaehtoisella pohjalla olevat yrityskohtaiset
eliikejiirjestelyt. Ne voivat koskea eri ty6ntekijeryhmie, ja niiden rahoitus voi
olla jaettuna ty<inantajan ja tytrntekijriiden kesken. T?illaisesta jiirjestelystii voi-
daan mainita esimerkkinii Ison-Britannian ja Saksan yrityskohtaiset eliikejiir-
jestelm?it.

Eliiketurvan kolmas pilari muodostuu henkil<ikohtaisista elflkevakuutuksista
ja eliikesiiiistiimisesti. Kolmannen pilarin erottaminen toisesta pilarista voi ol-
la joskus hankalaa. Tissii ne erotetaan siten, etfi toiseen pilariin kuuluvien
eliikejfiestelmien pohjana on tydsuhde tai kuuluminen johonkin ammattiryh-
miiiin (Social Europe 1994). Kolmannen pilarin perusteena on useimmiten yk-
sityisoikeudellinen kauppasuhde.

Mikii on sitten hyvinvointivaltiomallien ja eliiketurvan pilarien suhde toisiin-
sa? Tiitii voidaan tarkastella ristiintaulukoimalla ne keskeniiiin. Thulukon avul-
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Malli/Pilari Ensimmiiinen pilari Toinen pilari Kolmas pilari

Pohjoismainen
malli

{. rf ,N( ,i ,k * ,1.

Mannermainen
malli

rF*rt rf {. {.*

Anglosaksinen
malli

*{. *** {.*

la on mahdollista esittiiii joitain oletuksia eliiketurvan pilarien merkityksestd
eri malleissa. Pilarien merkitykset on ilmaistu taulukossa seitsemdn t[hden
avulla. Taulukon tarkoituksena on suunnata tarkastelua tutkimuskohteen tiet-
tyihin osiin. Se ei kuvaa yksityiskohtia vaan auttaa hahmottamaan mallien
olennaisia piirteitii ja painotuksia. Listiksi on huomioitava, ettii pilarien vdli-
nen raja on kiiytiirurtissii usein liukuva.

Taulukon oletuksen mukaan pohjoismaisessa mallissa valtiollisen, lakisddtei-
sen eliiketurvan osuus on merkitttivin. Toisenpilarin tyyppisellti, tyomarkkina-
pohjaisella eliketurvalla on myos hieman merkitystii. Thulukon mukaan la-
kisdiiteisen eliiketurvan osuus on tiirkei myos mannermaisessa mallissa. Toi-
sen ja kolmannen pilarin merkitys on sen sijaan suurempi kuin pohjoismaises-
sa mallissa. Oletuksen mukaan toisen ja kolmannen pilarin osuudet ovat sel-
v[sti suurimmat anglosaksisessa mallissa. Vastaavasti ensimmiisen pilarin, la-
kisiiiiteisen eliiketurvan merkitys on vaatimattomin.

Yleisesti voidaan olettaa, effii ensimmdisen pilarin tyyppinen eltiketurva v6-
hentyy, kun siirrytiiiin pohjoismaisesta mallista kohti anglosaksista mallia, ja
vastaavasti toisen ja kolmannen pilarin tyyppinen el[keturva vahvistuu.

3 El2iketurvan kattavuudesta ja tasosta eri maissa

Eliiketurvan kattavuus

Eliikejlrjestelmiii tarkastellaan seuraavassa edellii esitettyjen olettamusten
pohjalta. Vastausta etsiteen siihen, millii tavoin hyvinvointivaltiomallit vastaa-
vat tlimiin piiiviin todellisuutta eri maissa, ja mill6 tavoin niimii valtiollisen,
lakisiidteisen eliiketurvan jii{estiimistavat mahdollisesti m?iiirittlvtit eldketur-
van eri pilareiden merkitystii eri maissa.

Eliiketurvan rakennetta ja kattavuutta koskevia tietoja on koottu taulukoihin 1,
2 ja 3. Ensimmdiseen taulukkoon on koottu ryhme maita, joiden on katsottu
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edustavan mannermaista hyvinvointivaltiota, toisen taulukon rnaat edustavat
pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja kolmannen tautrukon maat anglosaksisen
hyvinvo intivaltion perinnettd.

Taulukoiden ensimmdisessd sarakkeessa on tarkasteltu niitii periaatteita, joi-
den mukaisesti eliiketurvaa eri maissa on rakennettu. Niemelii ja Salminen
ovat erottaneet neljii erilaista el[keturvan myonttimisperustettit (Niemelii ja
Salminen 1995,12). Ensimmtiinen on kansalaisuus, jolloin eliikerturva niihdiitin
kaikille maassa asuville kuuluvana kansalaisoikeutena. Taulukossa tiihiin peri-
aatteeseen on viitaffu asumisella eldketurvan perustana. Toinen on sosiaalinen
tila, jolloin yksilon sosiaalinen tilanne, liihinnii varattomuus, on eldkkeen
myontdmisen peruste. Eliikkeen myontiimiseen liittyy ttilloin aina yksilollistii
tai kollektiivisesti miitiriteltyii tarveharkintaa. Kolmas eliikkeen rnyontiimispe-
ruste on tydnteko, jolloin eliiketurva on joko omalla tai perheen huoltajan tyol-
lii ansaittua, ja neljiis yksityinen sopimus. Niiistii kolme ensimmiiistii voi liiffya
lakisI?iteisiin eliikejii{estelmiin, ja usein ne esiintyvtit erilaisina 'rhdistelminii.
Yksityinen sopimus eliikkeen liihtokohtaisena myon&imisperusteena liittyy ai-
noastaan yksilolliseen, vapaaehtoiseen eliiketurvaan eli eltiketutvan kolman-
teen pilariin.

Liihde: Laitinen 1996; Pestieau 1992

Taulukko 1: Eltiketurvan knttavuus mannermaisen mallin maissa
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Maa

Eliiketurvan
perusta

Eliike-
jirjestalmst

Jfrrjestelmien
katlaunrs,
% lvr6voimasa

Belgia tyo, tytieldke,
viihimmdisel?ike

eliikekatto n.
6 900 FIMlkk

n.5 %o

varattomuus

Espanja tyo, tyoeliike,
viihimmiiiseliike

eliikekatto n.
l0 800 FII\{/kk

n.3 o/o

varattomuus

Italia ty6, tyoeliike,
viihimmiiiseliike

ei kattoa n. 5 o/o

varattomuus

Itiivalta tyo tyoeliike tulokatto n.
14 550 FIIvI/kk

n. l(l o/o

Ranska tyo, tyrieliike,
viihimmiiiseliike

eliikekatto n.
5 830 F[Wkk

n.80 oh

varattomuus (pall.:ansaajille
pakollinen)

Saksa tyo tyoeliike tulokatto n.
24 200 FrM/kk

n. 65 o/o



ty<i, asuminenNorja n.40oh

ty<i, asuminen

tyri, asuminen

asuminen, tyti

Ruotsi

Suomi

Tanska

ei kattoa n. 15 %o

n80%
palkansaajista

teysi tydeleke
n. 880 FIM/kk

tulokatto n.
18 000 FrMlkk

tulokatto n.
13 600 FrMlkk

tyoeliike,
kansaneliike

tyoeliike,
kansaneliike

tyoeliike,
kansanel6ke

kansanel6ke
ty6eliike

liihes 100 %
palkansaajista

Mannermaisen hyvinvointivaltion maissa el[keturva perustuu varsin selkedsti
omaan tai perheen huoltajan tydntekoon. Tiimii niikyy my6s taulukkoon I vali-
tuissa maissa. Lakisiiiiteinen ty6eliiketurva kattaa ntiissii maissa liihes kaikki
julkisen ja yksityisen sektorin tyontekij[t ja yrittajet. Ainoastaan Saksassa suu-
ri o sa itsen[isi stii yrittiij iste j iiii lakistiiitei sen vakuutuksen ulkopuolelle.

Itivallassa ja Saksassa tydnteko on edelleen ainoa eldketurvan perusta. Kaikis-
sa muissa manner-Euroopan maissa on my6s viihimmiiiseliike tai sit[ vastaava
etuus kaikkein viihtivaraisimmille vanhuksille ja tyrikyvyttdmille. Luonteel-
taan niimii etuudet ovat kuitenkin viimesijaista toimeentuloturvaa ja varsin lii-
hellii yleistii toimeentulotukea, johon myos Saksassa ja Itdvallassa kaikkein
viihiivaraisimmat ovat oikeutettuja.

Mannermainen hyvinvointivaltio on ollut erityisen herkk?i niille yhteiskunnal-
lisille muutoksille, jotka ntikyviit mm. perherakenteiden muuttumisena ja nais-
ten lisiintyvdnii osallistumisena kodin ulkopuoliseen ty<ihon. Niiiden maiden
tycieliikejerjestelmissii onkin viime vuosina lisiiiintyviisti alettu ottaa huomi-
oon erilaisia ansioty6n ulkopuolisia aikoja eliiketurvaa kartuttavana tai ainakin
pyntfy esldmiiin tiillaisten aikojen eltiketurvaa heikentdvd vaikutus. Ty<inteon
ohella eliiketurvaa kartuttavina tai sen tasoa siiilyttiivind otetaan varsin yleises-
ti huomioon koulu- ja opiskeluvuosia, varusmiespalvelu- ja lastenhoitoaikoja
sekii tyottomyyskausia. Ttissii suhtee ssa liihtokohdiltaan tiukkaa ansaintaperi-
aatetla noudattaneet maat ovat liihentyneet pohjoismaisen universaalin eliike-
turvan tavoitetta.

Liihde: Laitinen 1996; NOSOSCO 1996; Pestieau 1992

Taulukko 2: Eltiketurvan kattavauus pohjoismaisen mallin maissa
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Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa lakisiiiiteinen eliketurva rakentuu sel-
ketisti kahden periaatteen varaan, joista vanhempi on asumiseren perustuva,
universaali peruseliiketurva (taulukko 2). Manner-Euroopan viihimmiiiseliike-
jiirjestelmistd kansaneliikejiidestelmiit poikkeavat juuri llhtokohdiltaan. Kan-
sanellkkeet ovat kaikille maassa asuville kuuluvaa perusturvaa. jota muut tu-
lot eri maissa eri tavoin pienenttiviit. Tanskaa lukuunottamatta; my6hemmin
perustetut tyoeliikejerjestelmiit ovat kuitenkin merkitykseltiiiin kasvaneet
kansaneliikej?irjestelmien ohi. Tydeliikejiirjestelmit kattavat liihes kaikki julki-
sen ja yksityisen sektorin tyontekijet sekd itseniiiset yrittiijlt ja ammatinhar-
joittajat. Tyoeliikkeiden merkitystd on korostanut Suomessa toteutettu ja Ruot-
sissa vireillt oleva koko kansaneldkkeen muuttaminen tyoelike'riihenteiseksi.
Myos Tanskassa ja Islannissa tyotulot pienentiviit karnsaneliikkeen pohjaosaa,
samoin Norjassa 69 vuoden ikiiiin asti.

Tuloviihenteisyys ja erityisesti eliiketuloviihenteisyys liihentiiviit kansan-
eltikejti{estelmiti mannernaisiin viihimmiiiseliikejiirjestelmiin. Eliiketurvan
ansaintaluonnetta perusoikeuden kustannuksella on listinnyt se. ettii kaikissa
pohjoismaissa kansaneliike tehtiin asumisvuosien mukaan "kartluvaksi" mai-
den liittyessii eri tavoin Euroopan yhteisorin.

Selkeimmin mannernaisen ansaintaperiaatteen voimistuminen rnytis pohjois-
maisessa hyvinvointivaltiossa on niiht'iivissi Ruotsirt uudessa vanhuuseldke-
jii{estelmiiss[, jota koskevan periaatepti[triksen valtiopiiivtit or, hyvdksynyt.
Uudessa eliikejiirjestelmissii tyoeleke on aikaisempaa tiukemrLin sidoksissa
tyovuosien ja maksettujen vakuutusmaksujen mS6riiiin. Eliike mddriiytyy koko
tyohistorian aikana karttuneiden vakuutusmaksujen ja niiden rndeksitarkis-
tusten yhteism[iiriin mukaan.

2. pilari

Eltk+,
jf,rjestehet

El5k*nloktio/
el5kcka.tto

Jerj€stclmiso
ylcisyyq
% tyOvoiroasta

Australia asumlnen kansaneliike n.93 o/o

palkansaajista
(p:rkollinen)

Iso-Britannia tyt kansaneliike,
tytieliike

tulokatto n.
14 600 FIM/kk

n. 50 o/o

Uusi-Seelanti asumlnen kansanel6ke n. .22 oh

Yhdysvallat tyo,
varattomuus

tyoeliike,
viihimmiiiseliike

eldkeka'lto n.
5 200 FIM/kk

n. :i5 oh

Taulukko 3: Ekiketurvan knttavuus anglosal<sisen mattlin maissa
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Anglosaksista hyvinvointivaltiomallia edustavien maiden eliiketurvan raken-
netta kuvaavia tietoja on koottu taulukkoon 3. Eliiketurvan perusldhtdkohtien
osalta maat ovat varsin heterogeenisia. Australia ja Uusi-Seelanti ovat perin-
teisiii kansaneldkemaita, joissa pohjoismaiseen tapaan peruseldke on kaikille
maassa asuville kuuluva perusoikeus. Isossa-Britanniassa kansaneldke poik-
keaa oleellisesti muista tiissd tarkastelussa mukana olevista kansaneliikejlrjes-
telmistii siinti, etEi sen miiiirii on sidoksissa maksettuihin vakuutusmaksuihin
jatatd kautta tyontekoon. Vaikka erilaisia ansiotydn ulkopuolisia aikoja hyvi-
tetdtin varsin runsaasti, on perusperiaatteena kuitenkin eliikkeen miiiiriin sito-
minen maksettuihin vakuutusmaksuihin. Myos vaimon oikeus kansaneliikkee-
seen ilman omien vakuufusmaksujen maksamista noudattaa mannermaista
huoltajuusperiaatetta siten, etti oikeus perustuu miehen maksamiin vakuu-
tusmaksuihin. Isossa-Britanniassa kansaneliikett[ lisiiksi tiiydentiiii pieni an-
siosidonnainen ty<ieldke.

Perusperiaatteiltaan ltihinnii mannernaisia eliikejti{estelmiii tiissd maaryh-
mdssi on Yhdysvallat, jota on totuttu pitemeein hyvin viihiiisen lakisiiiiteisen
sosiaaliturvan maana. Tyoeliikkeen taso onkin selvisti manner-Euroopan mai-
den eliikkeiden tasoa matalampi. Vuonna 1993 ammattitaidottoman tyonte-
kijiin nettovanhuuseliike suhteessa aikaisempaan nettopalklcaan oli Amzal-
lagin tekemdn vertailun mukaan 54% (Antzallag1995,39). Hyvin koulutetulla
tytintekijiilld vastaava korvaawusaste oli vain 19 %. Yhteistd tiissii tarkaste-
lussa mukana oleville anglosaksisen hyvinvointivaltiomallin maille niiyttiiiikin
olevan, ettd lakisiiiiteinen elIketurva kokonaisuudessaan antaa verraten mata-
lan eldketurvan ja sen tiiydentiiminen tai korvaaminen erilaisilla tyonantaja-
kohtaisilla tai tiiysin yksildllisillii eliikejiidestelyillii on viilttiimiit6ntii, jos tyds-
s6o loaj an kulutustaso halutaan siiilyttiiii.

Lakisiidteisen eliiketurvan katon korkeudella taulukoiden kolmannessa sarak-
keessa on haluttu kuvata toisaalta lakisiiiiteisen turvan kattavuutta ja toisaalta
tarkastella katon vaikutusta toisen pilarin tyomarkkinasidonnaisen eliiketur-
van yleisyyteen, josta on tietoja taulukoiden viimeisessii sarakkeessa.

Eliiketurvan katto ei yksiniiiin neytii selittiiviin toisen pilarin tyrlnantajakohtais-
ten eltikejiirjestelmien yleisyyttii eri maissa. Yhdessti etuuksien tason ja kor-
vaavusasteiden kanssa tarkasteltuna kuva kuitenkin jonkin verran tiismentyy.
Tarkastelussa mukana olevien maiden vanhuuseltiketurvan tasoa on kuvatfu
taulukoissa 4,5 ja 6. Eliikkeiden korvaawustasoja on tarkasteltu jiiljemptinii.
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Maa Viihimmiisellike Tytieliike

Karttumisaika Tavoitetaso Tirkistaminen

Belgia n. 3 000 FIM/kk miehet 45,
naiset 40 v

60% koko vak.ajan
keskiansiosta

hinta- ja
palkkaindeksi

Espanja n. I 300 FIMlkk 35v 100% 8 viimeisen
v:n keskiansiosta

hintaindeksi

Italia n. I 350 FIM/kk 49v 2-0,9o/olvxvak.
vuodet, koko vak.
ajan keskiansiosta

hintaindeksi

Itiivalta 40v 80% l5 viimeisen
v:n keskiansiosta

palkkaindeksi

Ranska n. I 640 FIMlkk 38v
(nousee
40:een)

50% 12 parhaan
v:n keskiansiosta
(nousee 25 v:een)

hintaindeksi

Saksa l6-65
iklivuoden vii-
linen aika

n. 60% koko
vak.ajan ansiosta

palkkaindeksi

Ldhde: Laitinen 1996; Pestieau 1992

Taulukko 4; Vanhuuselcikkeiden taso mannermaisen mallin maissa 1996,
ylrstnas uva eltikkeens aaj a

Useissa mannennaisen hyvinvointivaltiomallin maissa seke ffoeliiketurvan
tavoitetaso ettd eliiketurvan katto on melko korkea. Ntiissii maissa tydnanta-
jakohtaista listieliiketurvaa on jfiestetty liihinne hyvin palkatuille toimihen-
kildille. Poikkeus tarkastelussa mukana olevista maista on Ranska, jossa la-
kisiiiiteisen turvan taso on muita maita matalampi. Sieln tytimarkkinasopi-
muksiin perustuvat lisiieliikej tirjestelmfit ovatkin pakollisia ltihes kaikille pal-
kansaajille. Toinen poikkeus on Saksa, jossa eliketurvan katto ei niyti se-
littiiviin tydnantajakohtaisten eliikejfiestelmien suosiota. Tiiyden lakisiiiitei-
sen eliikkeen karttumisaika on kuitenkin pitkii, ja elilk&een taso voi siksi jiiiidii
matalaksi. Erityisesti yrityksen kirjanpidollisin varauksin toteutettavat eliike-
jiirjestelyt ovat lisiiksi ty6nantajille verotuksellisesti varsin edullisia, mikii voi
osaltaan selittiiii niiden yleisyyttii.

Pohjoismaiden osalta kattava lakistiiiteinen eltiketurva ei niiytii yleisesti ottaen
vtihentineen kiinnostusta tydmarkkinasidonnaisen listieliiketurvan jiirjestimi-
seen. Thnskassa lisiielflkej fi e stelmien suosio selittyy tytieliiketurvan matalalla
tasolla ja Suomessa vastaavasti viihdinen kiinnostus lisiieliketurvan jfiestii-
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Maa Viihimmiiisel2ike Ty<ieliike

Karttumisaika Tavoitetaso Tarkistaminen

Norja n. 3 650 FIM/kk 40v 42o/o parhaan
v:n keskiansiosta

hinta- ja
palkkaindeksi

Ruotsi n.2 650 FIM/kk 30v 60% 15 parhaan
v:n keskiansiosta

hintaindeksi

Suomi n.2 532 FIMlkk 40v 60% l0 viimeisen
v:n keskiansiosta

hinta- ja
palkkaindeksi

Tanska n 5 800 FIM/kk 16-76
ikivuoden
viilinen aika

n 850 FIMlkk
(v.1995)

rahastojerr
tuoton
mukaan

L6hde: Laitinen 1996

Taulukko 5: Vanhuuselcikkeiden taso pohjoismaisen mallin maissa 1996,
y l<s i n a s uv a e I ti kke e n s a aj a

miseen tydeliikejerjestelmdn katottomuudella. Ruotsissa, ja varsin yleisesti
my<is Norjassa, keskituloisen ty<intekijiin tulot varsin hyvin kattavaa lakisiiS-
teist[ eltiketurvaa tdydentiviit viel[ tyomarkkinasopimuksiin perustuvat lise-
eliikkeet. Valtion harjoittama hyvinvointipolitiikka niiyttiiiikin ndissii maissa
laajentuneen mytis tyomarkkinoille. Ruotsissa tosin on t[llii hetkellii perusteel-
lisia muutoksia vireillii mytis tyrimarkkinasopimuksiin perustuvissa lisiie-
liikej iirj estelmissii.

Anglosaksisen hyvinvointivaltiomallin maissa liiht6oletus siitii, ettt toisen pi-
larin merkitys kasvaa ensimmiiisen pilarin eliiketurvan heiketessii, pitdii varsin
johdonmukaisesti paikkansa. Ty<imarkkinasidonnaiset eltikejiirjestel.yt ovat
kaikissa ndissii maissa verrattain yleisiii. Toisaalta myos lakisiidteisen eliiketur-
van niukkuus niiyttiiii heijastuvan tyomarkkinoille. Lukuunottamatta Austra-
liaa, jossa tycinantajakohtaiset eliikejiirjestelyt on hiljattain tehty lailla pakolli-
siksi, jdttiiviit muiden tarkastelussa mukana olevien maiden tyonantajakoh-
taiset elikejii{estelmtit vield puolet tyontekijoistii niukan lakisii[teisen turvan
varaan.

Eliiketurvan kolmannen pilarin, yksildllisen eltikesiiiistiimisen, merkityksesti
eri maissa ei juurikaan ole saatavissa tietoja. Tiimfl johtuu paitsi siitii, ettei
tietoja ole systemaattisesti keriitty, myris siitii, ettdrajaa eldkevakuuttamisen ja
muun sdiistiimisen viilillii on usein mahdoton vettiii. Valtio voi kuitenkin lain-
siiiidiinndllisin ja verotuksellisin keinoin vaikuttaa myos toisen ja kolmannen
pilarin eliiketurvan yleisyyteen, joko niit6 suosivalla tai rajoittavalla politiikal-
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Maa Vtihimmtiiseliike Tydeliike

Karttumis-
aika

Tavoitetaso Tiukistaminen

Australia n. 2 400 FIMlkk

Iso-
Britannia

n. I 890 FIM/kk 20v 25% koko vak.
ajan ansiosta

hintaindeksi

Uusi-
Seelanti

n.2990 FIMlkk

Yhdys-
vallat

n I 900 FIM/kk 10v 90-32-15%
tulojen kasvaessa
pienenee portair
tain 35 v:n keski-
ansiosta

hirrtaindeksi

Lihde: Laitinen 1996

Taulukko 6: Vanhuuseldkkeiden taso anglosaksisen mallin maissa 1996,
y s kin a s uv a e I tikke e ns a aj a

la. Kaikissa tiissii tarkastelussa mukana olevissa maissa pitkiiaikaista el6ke-
siiiistiimistii suositaankin verohelpoflrksilla. Tavallista on, ettii etenkin tydnan-
taj akohtaisissa j iirj estelmissii verotuksellisen hyddyn saaminen on kytketty sii-
hen, ettd eliikejfiestely tiiyttiiii miiiiriityt etuuksien turvaavuuden vtihim-
miiskriteerit. Maksuja voi kuitenkin sekti tyrinantajakohta.isissa effii
yksil6llisissii eltikejfiestelyissii viihentiiti yleensd vain tietyn enimmtiismiii-
rtin. (Benefits Report 1996)

Eliiketurvan taso

Edellti on tarkasteltu lakiseeteisten vanhuuseliikkeiden tavoitetason yhteyttii
tyomartkinasidonnaisten ja yksiltillisten eliikejfiestelyjen yleisyyteen eri
maissa. Ntiiden tavoitetasoa koskevien tietojen perusteella on kuitenkin vaikea
verrata eliketurvan tasoa maiden kesken. Helpommin keskentiiin vertailtavia
ovat eliilJ<eiden korvaavuusastetta kuvaavat luvut, joita on tarkasteltu taulu-
kossa 7.

Taulukossa on verrattu vuonna 1990 eliikfteelle siirtyneen miesteollisuustydn-
tekijiin eliikettii teollisuustydntekijiin edellisen vuoden keskipalkkaan silloisis-
sa Euroopan yhteisdn maissa. Oletuksena on, ett[ eltilJ<eensaajalla on oikeus
tiiyteen eliikkeeseen. Sekd palkoista ettii eliikkeistii on vdhennetty verot ja sosi-
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213* 100%* 200o/o* Vakuutusaika,
wosia

45
35
(40)
40
45
35
35
40
37
37,5
45
40

BELGIA
ESPANJA
HOLLANTI
IRLANTI
ISO.BRITANNIA
ITALIA
KREIKKA
LUXEMBURG
PORTUGALI
RANSKA
SAKSA
TANSKA

8t%
98%
66%
57%
s3%
9t%
t25%
86%
89%
96%
72%7
83%

73o/o
97%
49%
42%
44%
89%
107%
78%
94%
88%
7%
60%

53%
97o/o
27%
26%
30%
94%
97%
69%
102%
75%
63%
37%

* Osuus teollisuustydntekijiin keskipalkasta. Yksiniiinen mieseliikkeensaaja, jolla oikeus
teyteen eliikkeeseen. Liihde: EUROSTAT, 1993.

Taulukko 7: Nettoeltike suhteessa nettopalkkaan EU-maissa vuonno 1990

aaliturvamaksut, ja ne ovat siten nettokorvaawuslukuja. Teollisuusty<inte-
kijiin listiksi on verrattu eliikkeiden korvaavuusasteita ty<intekijoilli, joiden tu-
lot ovat olleet kaksinkertaiset teollisuustydntekij tin keskiansioihin verrattuna
ja ty6ntekij<iill[, joiden tulot ovat jiiiineet kahteen kolmasosaan teollisuustydn-
tekij[n ansioista. (Old Age Replacement Ratios 1993)

Korvaavuusasteet ovat varsin korkeat m:innermaisen hyvinvointivaltiomallin
maissa. Anglosaksisen mallin Isossa-Britanniassa korvaavuusaste j66 mata-
lammaksi kuin Thnskassa, vaikka molemmissa maissa lakisdiiteinen turva
muodostuu pidosin kansaneltikkeestii ja sen lisdksi pienestii ty<ieltikkeestii.
Pohjoismaiden osalta eli*&eiden korvaavuusasteita on selvittiinyt NOSOS-
KO, jonka tuoreimmat korvaawusasteita kuvaavat luvut ovat vuodelta 1994
(Social Security in the Nordic Countries 1994,118). Niiden mukaan mies-
teollisuustydntekijiin nettoeliike suhteessa teollisuustyontekijiin nettopalkkaan
oliNorjassa6T o/o,Ruotsissa 69oh, Suomessa 67 % jaThnskassa 77 %.Vaikka
lukuja ei voi suoraan verrata EUROSTIIIin neljii vuotta vanhempiin tietoihin,
niiyttiivfltpohjoismaisten teollisuustydntekij6iden vuonna 1994 alkaneet eliik-
keet vastanneen hyviiii eurooppalaista keskitasoa.

Yleistii eliikeikiiii koskevat tiedot tdss6 tarkastelussa mukana olevissa maissa
on koottu taulukkoon 8. Neljiistiitoista maasta neljiiss[ naisten eliikeikii on
matalampi kuin miesten, mutta kaikissa nlissii maissa on hyviiksytty lainmuu-
tos, jolla eltikei[t, tosin usein pitktin siirtymiiajan kuluessa, yhtenlistetiiiin. Ita-
lian vanhassa elflkejiirjestelmdssi naisten eliikeikii[ nostetaan, mutta se jiiii
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Miehet Naiset

Belgia
Espanja
Italia
Itiivalta
Ranska
Saksa

65
65
62
65
65
65

67
65
65
67

(65 )

65
65
57
60
65
65

(60,65)
(6s)

Norja
Ruotsi
Suomi
Thnska

67
65
65
67

Australia
Iso-Britannia
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat

65
65
62(6s)
6s(67)

61 (
60(
62(
6s(

6s)
6s)
6s)
67)

Liihde: Laitinen 1996

Taulukko 8: Yleiset eltikeidt eri maissa vuonna 1997 (suluissa uusi eldkeiki,
j ohon siirrytritin asteittain)

edelleen matalammaksi kuin miesten eliikeikii, jota samanaikaisesti korote-
taan. Italian uudessa eliikejfiestelmiissti eliikeiiit ovat kuitenkin yhteneviit. Se-
kii miesten ettii naisten eltikeikiti ollaan korottamassa Uudessa-Seelannissa ja
Yhdysvalloissa.

Eliiketurvan jiirjestiimistavasta riippumatta yhteisend ongelmana useimmille
tarkastelussa mukana oleville maille niiyttiiii olevan, ettd todellinen eltiuceel-
lesiirtymisikii on yleistii eliikeikiiti selviisti matalampi. Niissfl maissa, joiden
lakisidteisiin vanhuuseliikejfiestelmiin liitt,,y mahdollisuus siirtyii eliikkeelle
yleistii eliikeikiiii aikaisemmin, on ndiden varhennettujen vanhuuseliilt<eiden
myrintlmiskriteerejii tiukennettu tai niistii ollaan kokonaan luopumassa. Tiil-
laisia muutoksia on hiljattain toteutettu mm. Saksassa ja Itivallassa (Laitinen
1996a). Niissii maissa, joissa lakisii^lteiseen eliikejiirjestelmiin ei liity van-
huuselllfteen varhennusmahdollisuutta, on useintytimark*inasopimuksiin pe-
rustuvia varhaiselflkej fi estelmiii.

Vanhuuseliikkeiden lisiiksi kaikissa tarkastelussa mukana olevissa maissa
maksetaan lakisiititeisie rydhrvyttttmyyselflkkeitii ja perhe-eltikkeitii. Belgiassa
tyttlq 'yttttmyyseliikkeet ovat osa sairausvakuutusjiirjestelmfli, kun taas muis-
sa maissa tyo$rvyttdmyyseliikkeet ovat osa eliikevakuutusta samoin kuin Suo-
messa. Ruotsin uudessa eliikejiirjestelmissi tyt kyvytttimyyselil*eet kuiten-
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kin liitettiiin todennekdisesti sairausvakuutuksen yhteyteen. Useimmissa mais-
sa tydlqrvyttdmyyttii arvioidaan suhteessa tyontekijiin kykyyn tehd[ hiinen
koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa ty<it[. Joissakin maissa, kuten Saksas-
sa ja Espanjassa, on kuitenkin erikseen ammatillisen tyrikprytt6myyden k[si-
te, jonka mukaan tydntekijii on lgrvytrin ainoastaan omaa ammattiaan vastaa-
vaan ty6h6n. Tiillainen ammatillinen ty<ilqrvyttdmyyseliike on niiissl maissa
osaeldke, ja tiiyden eliikkeen mydntiiminen edellyttiiti, ettei hakija kykene mi-
hinkiiiin tyohon. Vaikka eliikkeitii mydnnetddn eri maissa eri tavoin porrastaen,
keytentd nayttddmonessa maassa olevan, ettii valtaosa eliikkeistii myrinnetiiiin
tdyden tydkf,ryttomyyden perusteella (Laitinen 199 4).

Seke ffdkyrrytt6myyseliikkeiden ettii perhe-eliikkeiden taso seuraa pitkiilti
vanhuuseliikkeiden tasossa niihtdviii eroja eri hyvinvointivaltiomalleissa.
N?iiss[ el?ikelajeissa korostuu ero pohjoismaisen mallin ja muiden hyvinvoin-
tivaltiomallien suhteen siinii, ettii erityisesti korporatistisissa maissa odotus-
ajat eldkkeiden saamiseksi ovat usein pidemm[t kuin pohjoismaissa ja viiliin-
putoamisen riski kasvaa. Vaikka toisen pilarin ty6markkinasidonnaisiin eliike-
jtirjestelmiin liittyy usein my<is tyt knryttt myys- ja perhe-eldketurvaa, ei tiitti
turvaa etenkiitin nuorena tyok) ryttdmiiksi tulevalle tai perheenhuoltajan
menetl5vdlle useinkaan ole ehtinyt karttua. Toisen pilarin osalta tilanne on
sama anglosaksisen hyvinvointivaltiomallin maissa. Kansaneldke antaa v5-
himmtiisturvan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta pelkiin kansan-
eliikkeen varassa furvan taso on matala.

Pyrkimys varhaisen eliikkeellesiirtymisen viihentiimiseen on niihttivissi myos
tyokyr/ttdmyyseliikkeiden myontiimiskriteerien tiukentumisena viime vuosi-
na useassa tarkastelussa mukana olevassa maassa. Samalla kun mm. Norjassa,
Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa on siirrytty entistti selkeiimmin liiiiketieteel-
lisin kriteerein mliirdytyviiiin eliikkeiden my<intiimiskiiytiint<ion, on kuntou-
tustoimintaa nIissii maissa pyntty tehostamaan samoin kuin Suomessa.

4 Rahoitusp eriaatteet noudatt ay at p ilarij akoa
Edellii esitettyjii sosiaalipoliittisia malleja konstruoitaessa, kuten yleensdkin
hyvinvointivaltiotyyppej ii luokiteltae ssa, painopiste on muissa piirteissii kuin
sosiaaliturvan rahoittamisessa (Hagfors 1996,26). Malleihin voidaan kuiten-
kin $rtkeii muutamia yleisiii rahoitusperiaatteita,jotka ovat kullekin hyvin-
vointivaltiomallille tyypillisiii. Pohjoismainen malli on, varsinkin aiemmin
kansaneldkkeen oltua keskeinen eldke-etuus, tukeutunut verorahoitukseen.
Ansioeliikkeiden merkityksen kasvaminen on siirtiinyt painopistettii vakuutus-
maksuj en suuntaan. Eliikejii{ estelmien lakisliteisyys kuitenkin hiimiirttlii ve-
ron ja vakuutusmaksun vtilistii rajanvetoa. Mannermaisessa mallissa vakuu-
tusmaksurahoitus on keskeistii, ja usein siihen lqrtkeytyy kolmikantaratkai-
suille tyypillinen valtion osuus. Anglosaksisessa mallissa elikkeiden rahoituk-
sessa korostuu vakuutusmaksujen merkitys, mutta siiniikin valtion rooli on tiir-
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keii viihimmiiiseliikkeiden ja eliikesiiiistdjen edullisen verokohtelun turvaami-
sessa.

Robert Hagforsin tutkimuksen perusteella niiyttiiii siltii, ettii yleisesti kiiytetty
hyvinvointivaltioiden typologia hajoaa, kun niikdkulmaksi otetaan sosiaalitur-
van rahoituksen rakenne (Hagfors 1996,l4l). Merkittdvii havainto kuitenkin
on, etfd anglosaksiset maat pysyviit my<is tiill6in yhteniiisenti ryhmiinii, joka
tosin saa seurakseen my6s kaksi pohjoismaata, Tanskan ja Nodan. Suomi ja
Ruotsi niiyttiivlt kuitenkin siiilyttiiviin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ra-
hoitusrakenteen (Hagfors 1996, 145). Koko sosiaaliturvan rahoitusta koskevaa
tulosta ei voi suoraan siirtiiii eliikejtidestelmien malleja koskevaksi, mutta
Tanska ja Norja ovat ne pohjoismaat, joissa julkisen sektorin rahoitusosuus
myos eliiketurvasta on muita pohjoismaita suurempi (taulukko 9). Sosiaalitur-
van rahoitusta ei kuitenkaan ole syyti pittiii hyvinvointivaltioiden luokittelua
ohjaavana, vaan typologiat on jiirkevtid muodostaa edelleen piiiiosin historial-
lisesta ja kulttuurisesta niik<ikulmasta.

Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi

Julkinen 77
Tyrinantaja 19
Vakuutettu 4

13
66
20

31
55
t4

36
37
26

t7
81
2

Taulukko 9 : Eltikemenoj en rahoitus os uudet Pohj ois mais s a vuonna I 9 9 3
(Social tryghed i de nordiske lande, 177)

Eliiketurvan rahoittamisen kiytdnnon ratkaisut kytkeyffvet kuitenkin usein
yleisiin talous- ja veropoliittisiin ratkaisuihin, jolloin malleihin liitffvnt peri-
aatteelliset niikemykset ovat toissijaisia. Lisiiksi, miti kauemmas etiiiinnytiiiin
lakisditeisestti ja pakollisesta turyasta, sitii enemmiin myris eliiketurva muis-
tuttaa markkinoilla toimivien itseniiisten talousyksikdiden viilisiii sopimuksia.
Tlmiin woksi rahoituksen tarkasteleminen eliiketurvan eri pilareiden niik6-
kulmasta tdydentiiii hyvinvointipoliittisiin malleihin perustuvia tarkasteluja.

Ensimmiiisen pilarin eliikejtirjestelmiit perustuvat yleensii pelklctiiin jako-
jtirjestelmtiiin, ja niiden turvaavuus perustuu lakisiiiiteisyyteen. Toisen pilarin
jiirjestelyissti turvaudutaan yleensii ainakin osittain jo rahastointiin. Kattavat
toisen pilarin eltikejfiestelyt ovat aina keskeinen osa hyvinvointipolitiikkaa ja
siten niiden jatkuvuudelle on poliittinen hyviiksyntii. Ivlite suppeampi tai va-
paaehtoisempi toisen pilarin jiirjestelmii on, sitl viihilisempi on poliittisen
varmistuksen rooli, mikti edellyttlii suurempaa taloudellista varmistusta eli
rahastointia. Kolmannen pilarin vapaaehtoiset jiirjestelyt ovat poikkeuksetta
kokonaan rahastointiin perustuvia.

Pohjoismaisen mallin painottuminen ensimmliseen pilariin ei kuitenkaan
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Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ole johtanut jakojii{estelmiin korostumi-
seen siinii mielessS, ett[ rahastoja ei lainkaan keriittiisi. Tiihiin on syynd eliike-
politiikan rahoituksen lqrtkeytyminen talouspoliittisiin tavoitteisiin riittiiviin
sflisttimisasteen yll[pitemiseste. Toisaalta mannerrnaiseen malliin lueffavissa
Saksassa ja Ranskassa toisen pilarin jiirjestelmien yleisyyskiiiin ei ole johtanut
merkittiiviiiin eliiketurvan rahastointiin. Anglosaksisen mallin maissa odotus-
ten mukaisesti eliikerahastoj en osuus piitiomamarkkinoilla on huomaffava.

Yleinen kattava ensimmdisen pilarin eltiketurva vaatii viestdn ikiiiintyessi
merkittdvtit taloudelliset resurssit. Rahoitus onkin yleens[ jiirjestetty erillisin
pakollisin palkkatyon tekemiseen ja teetliimiseen kohdistuvin maksuin. Bel-
giassa, Irlannissa, Itdvallassa, Kreikassa, Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissii val-
tio tukee listiksi eldkkeiden maksamista verovaroin (Steinmeyer 1996, 43 -
44). Tanskassa kansaneldkkeet rahoitetaan kokonaan verovaroista. Suomessa
kansaneldkkeiden rahoitus perustuu vuodesta 1997 liihtien valtion maksu-
osuuteen, tydnantajien suorittamaan palkkaveron luonteiseen kansaneldkeva-
kuutusmaksuun ja arvonlis2iveron tuotosta suoraan kansaneliikelaitokselle oh-
jattuun osuuteen.

Verorahoitteisuus ja jakojiirjestelmii on yhdistelmi, joka tekee eliikkeiden
rahoituspohjan erityisen herkiiksi talouden vaihteluille. Pienemmdt ja suurem-
mat talouskriisit ovatkin johtaneet siihen, etti monissa maissa on Suomen ta-
voin toistuvasti puututtu ensimmdisen pilarin eliike-etuihin. My<is maailman-
pankin ja OECD:n virittiimii keskustelu yksilollisen vastuun lisiiiimisestii elii-
keturvan jiirjestdmisessii eli toisen ja kolmannen pilarin jti{estelyjen suosimi-
nen on enemmiinkin ilmaus halusta l6ytea jukisen talouden ongelmiin
ratkaisukeinoja kuin halusta aktiivisesti puuttua sosiaalipolitiikkaan.

Sekii tyonantajat ettii vakuutetut rahoittajina, valtio takaajana

Yhteinen piirre ensimmdisen pilarin eliikkeille on myris niiden rahoituksen ja-
kautuminen sekii tyonantajien ettd tyontekijoiden makseffavaksi. Vakuutettu-
jen osuus kokonaismaksusta on keskimiitirin kaksi viidennestti (kuva 1). Vaih-
telu on suurta: Alankomaissa koko maksu perittiiin ty<intekijoiltii, Ruotsissa
tyontekijiin osuus on vielii vain yksi prosentti palkasta. Eldkeuudistuksen my<i-
tii on suunniteltu, ett6 Ruotsissakin maksu jakautuisi tasan tycinantajien ja
tyontekij 6iden kesken.

381



Tydntekijdn maksu

15

10

NL
S
UK
OK
rt
IRL
D
B
P

F
GR
E

I'l
()H
IJSA
AUS

Alankomaat
Ruotsi
lsGBritannia
Tanska
Suomi
lrlanti
Saksa
Belgia
Portugali
Ranska
Krerkka
Espanja
Italia
Luxemburg
ItAvalta
Norja
SEitsi
Yhdysvallat
Australia

5

0
0 5 10 15

Ty6nantajan maksu
20 25

GB
I

D

IA
t

LI IN rP Il
IB

USE IF
: rRt

IGR E
I

I
CH

I
AUS rFl

DKI
rS

Suomessa palkansaajan ty0eliikemaksu otettiin kiiyttOtin vuoruu 1993. Sen
osuus kokonaismaksusta ei ole kiinte6, vaan vuoden 1993 jiilkeiset yksityis-
alojen TEl-maksun korotukset on sovittu jaettavan puoliksi tydnantajien ja
tytintekij 6iden kesken. Ntiin miiiirite ltyii maksutasoa sovelletaan kaikkien alo-
jen palkansaajiin. On arvioitu, ettii Suomessakin palkansaajan osuus kohoaisi
kolmannekseen kokonaismaksusta vuoden 2030 jtilkeen (Sosiaalimenotoimi-
kunta 1994,65).

El6kettii kartuttaville ansioille on asetettu katto lfies kaikissa Euroopan mais-
sa Suomea, Italiaa ja Portugalia lukuunottamatta. Vakuutusmaksur periminen
sellaisista tuloista, jotka eiv?it anna el6kettii, on selkeilsti vero. Katto on yleen-
sti (poikkeuksina Belgia, Iso-Britannia, Kreikka, Ruotsi ja Sveitsi) lqrtketty
myos vakuutusmaksujen perimiseen, jolloin katon ylittiivtistii tulosta ei mak-
sua makseta. Jos eliikkeeseen oikeuttavilla ansioilla on alaraja, ei yleensE sen
alittavistakaan tuloista makseta maksua.

Etuuksien karttumisen laajentaminen opiskelu- ja lastenhoitoaikaan on johta-
nut haluun lisiitii verorahoituksen osuutta el6keturvan rahoituksessa, koska
niiiltii jaksoilta ei muuten saada etuuksia vastaavaa rahoitusta. Esimerkiksi
Saksassa kiiydyssfl keskustelussa on katsottu, ettei ole oikeudenmukaista ra-
hoittaa nfliltii aj oilta karffuvia etuuksia vakuutusmaksuin.

Valtion osuus eliiketurvan rahoittajana vaihtelee maittain paljon. Kuten edellE
taulukosta 9 on ntihtiivissti, pohjoismaissa julkisen seklorin osuus on suurin
Thnskassa ja pienin Suomessa sek6 Ruotsissa. Vastaav'ia rahoitusosuustietoja
erikseen eliikkeiden osalta ei ole koottu muista maista.
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Pakollisen ensimmtiisen pilarin eliiketurvan rahastointi on Suomen yksityisen
sektorin tytieliikejiirjestelmdn rahastointia ja Tkrnskan tiiysin rahastoitua AfP-
eliikettii lukuunottamatta puskurirahastointia. Ensimmiiisen pilarin rahastoja
ei ole muissa maissa kartutettu vakuutusmatemaattisin perustein, vaan yksin-
omaan tasaamaan kustannusrasitusta ja varmistamaan eliikkeiden maksami-
nen. Suomessa yksityisen puolen tydeliikkeiden rahastointi perustuu tydsuh-
teittain ansaitun eltikeoikeuden nimellisen markftamiiiiriin vakuutustekniseen
rahastointiin. Tiistd poiketen valtion ja kuntien 1990-luvun taitteesta alkaen
harjoittama rahastointi perustuu vakuutusmaksutulojen ja eliikekustannusten
erotuksena kertyvtiiin puskurirahastointiin. Muissa maissa ensimmiiisen pila-
rin rahastointi on samanlaista tulojen ja menojen erotuksesta syntyvtiti rahoi-
tusylijiiiimtiii.

Ruotsissapidettiinpitkiiiin vakuutusmaksutarvetta suurempana, jolloin eldke-
jiirjestelmiiiin kertyi suuret rahastot. Niimti ns. AP-rahastot ovat olleet julkisen
vallan kiiytettiivissti talouspoliiuiseen ohj ailuun, ja niillii on vuosikymmenien
varrella esimerkiksi hoidettu asuntopolitiikan rahoitusta.

Toisen ja kolmannen pilarin rahastointi veroetujen piirissii

Ensimmiiisen pilarin eltikejiirjestelmien suhteellisen matalallekaan asetetut
ansiokatot ja eriiissd maissa elikkeiden alhainen korvaavuustaso eivtit aina
merkitse kokonaiseliikkeen pienuutta, koska eliiketurva tiiydentyy tyomarkki-
nasopimuksiin perustuvilla jtirjestelyillii. Tydmarkkinasopimuksiin liittyvtit
eliikkeet ovat usein jopa vanhempia kuin lakisiiiiteiset jiirjestelyt. Ne on kui-
tenkin monissa maissa ymmiirretty puhtaasti ty<imarkkinoilla sovittaviksi
palkkaeduiksi, jolloin eri el6kkeiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonais-
ellikkeeksi ei edes ole ollut tavoitteena. Suomessa vanhat yrityskohtaiset
eliikejiirjestelyt sopeuteffiin alusta alkaen kiintedksi osaksi lakisiidteistti eliiket-
td. Suomalaista kokonaiseliiketurvaa voidaankin kansainvfllisessti vertailussa
pitli suunnitellusti rakennettuna kokonaisuutena.

Tiiydentiivien j?irjestelyjen rahoitus kohdistetaan niihin tuloalueisiin, joista
eliikettiikin karttuu eli yleensii ansiokaton ylittiiviin tuloihin. Niissii maissa,
joissa lisiieliiketurvaparantaa lakisiiiiteisen eliikkeen tasoa (esimerkiksi Ruot-
si, Noda, Italia), maksua peritiiiin my6s samoista tuloista kuin lakistititeisen
eliikkeen maksua.

Toisen pilarin eltikejiirjestelmien rahastointi kasvaa jatkuvasti, ja se on jopa
kansainviilisten piiiiomamarkkinoiden niikrikulmasta merkittiivd?i. Julkinen
valta on vielii useimmissa maissa edistiinyt niiden kartuttamista veroeduilla.
Eliikesiitist<iiksi siirret5rt varat ovat yleensii verovapaita, ja rahastojen tuottojen
verotus on lieviii. Kiiytiinndssd veronmaksu tiilltiin siirtyy eltikeaikaan, jolloin
veroasteiden oletetaan olevan tyrissiioloaikaan verrattuna pienemmiit.
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Vastaavanlaiset veroedut on yleensii laajennettu koskemaan my6s tiysin va-
paaehtoista yksityistii elilkesiiiistimistii, jos varojen keyfid vasta eltlkeaikana
on julkisen vallan kontrolloitavissa. Niissii maissa, joissa verojfiestelmi on
jyrkiisti progressiivinen, elflkesiistiiistii on tullut erityisesti suurituloisille hou-
kutteleva verotuksella tuettu sijoitusmuoto. Samalla jiirjestelyjen eliikepoliit-
tinen perustelu on hiimerrynyt, koska pelkkiiii veroetua hyviiksikiiyttiivien elii-
keturva on useissa tapauksissa jo muutoinkin tyydytfiivnsti jiirjestetty.

Eliikesfliistiimisen yleistii veroetua voidaan myos arvostella siitii, ettii se supis-
taa julkisen talouden tuloja tai aiheuttaa tulonsiirtoja muilta veronmaksajilta
edun saajille. Jos julkisen talouden tulot supistuvat, pienenee julkinen siiist6-
minen vastaavasti, jolloin verohelpotuksilla ehkti tavoiteltua kokonaissiiiistii-
misen lisiiystii ei saavutetakaan. Veroedut tulisikin kohdistaa vain tilanteisiin,
joissa elilkesiiiistdminen on eliikepoliittisesti perusteltua tai piiiomamarkkinoi-
den kehityksen kannalta jiirkeviiii (Altnan 1992,84). Veroetujen jiirjestiimi-
sesse tulisi olla pidiittyviiinen silloin, kun on jo olemassa kattava ja hyvnta-
soinen eliiketurva.

Suomessa vapaaehtoisen eliketurvan veroedut ovat tiiysimtiiirtiisiti vain siltii
osin kuin se t5ydentiiii lakisiiiiteistii eliiketurvaa rekister6idyn lisiieliilitceen
enimmiiismiiiiriiiin eli 66 prosenttiin palkasta. Tiimtin rajan ylittiiviln eliiketur-
van vakuutusmaksut voidaan vilhentiiii vain osittain. Vapaamuotoisen yksiltil-
lisen eliiketurvan osuus kokonaiseliiketurvasta on Suomessa erittiiin vilhiiinen.
Viime vuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta vakuutusyhtitiistii otettujen
yksiltillisten eliikkeiden maksutulo oli vuonna 1995 vain 1,2 miljardia mark-
kaa, kun eliikevakuutusyhtioiden lakisidteisten eliikkeiden maksutulo oli22,5
miljardia markkaa (Myllymiiki 1996, 29). Vapaamuotoisten eliikkeiden osuus
kokonaiseliiketurvastajiitinee siten tulevaisuudessakin selviisti alle kymmenen
prosentin.

5 Eliiketurvan uudet mallit - haaste Euroopalle?
Edellii on tarkasteltu eleketurvan malleja ja todellisuutta pitkiille teollistuneis-
sa maissa. Kun uudet kasvavat taloudet Kaakkois-Aasiassa, Etelii-Amerikassa
ja ltii-Euroopassa ovat haastamassa taloudellisesti niimii vanhat teollisuusmah-
dit, on syytii tarkastella lyhyesti myds niissi tapahtuvaa sosiaaliturvan kehitys-
te.

Uudeksi eliiketurvan esimerkkimaaksi erityisesti Etelii-Amerikassa on muo-
dostunut Chile, joka muutti lakisiiiiteistii tytieliikejfiestelmiiiinsii hyvin radi-
kaalisti kenraali Pinochet'n sotilasdiktatuurin aikana vuonna 1981. Maassa oli
1920-luvulta periiisin olevat jakojiirjestetmiiiin perustuvat, etuusperusteiset,
ammattiryhmiikohtaiset tyoeliikejiirjestelmiit. Niiden tilalle luotiin yhteniiinen
yksiltillisiin eliiketileihin perustuva, maksuperusteinen, tiiysin rahastoiva eli-
kejiirjestelmii. Jiirjestelmi on lakisdiiteinen ja pakollinen kaikille vuoden 1982
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jllkeen ty6eliimiiiin tulleille. Sen hallinnosta ja varojen sijoittamisesta vastaa-
vat yksityiset eliikelaitokset. Eliikelaitosten sdoituksilleen saama reaalituotto
ontihiinasti ollut hyvd, vuosina 198l-1995 keskimiiirin 12,8 %(The Chilean
Pension System 1996,117). Kasvavilla elSkerahastoilla on ollut huomattava
merkitys my6s maan talouseltimtille.

Valtion takausvastuu jiirjestelmiissi on kuitenkin varsin merkittiivii, ja jtirjes-
telmii onkin valtion tarkassa valvonnassa. Valtio takaa mm. viihimmiiistasoi-
sen eliiketurvan kaikille jiirjestelmiiiin miiiiriiajan kuuluneille tyrintekijdille
(The Chilean Pension System 1996,38). Jiirjestelmtin yksityisyys koskeekin
Itihinnii sen hallintomallia ja rahastojen hoitoa. Valtio tukee my6s vapaaeh-
toisen listeliiketurvan jiirjestlmistti vakuutusmaksujen edullisella verotus-
kohtelulla (The Chilean Pension System 1996,50-53). Valtio korvaa vanhasta
eliikejiirjestelmistd kaffiuneen eliikeoikeuden niille, jotka ovat siirtyneet uu-
teen eliikejlit'estelmiidn. Samanaikaisesti valtion osuus vanhan jiirjestelmiin
mukaisten eliikkeiden rahoittajana kasvaa vakuutusmaksutulojen pienentyes-
sti. Siirtymiikauden aikana, kun sekii vanha etti uusi eliikejiirjestelmii ovat voi-
massa, valtion kustannukset ovat huomattavat.

Useissa Etelii- ja Vili-Amerikan maissa on vireillii tai toteutettu Chilen mallia
mukaileva lakisiiiiteisen eliikejii{estelmiin uudistus. Aasian maista Chilen
mallista on saanut vaikutteita Hong Kong, joka on p?iiittiinyt siiStiiii ty6nantaja-
kohtaiset rahastoivat eliikejtirjestelmdt pakollisiksi (Mok 1996,1). Joissakin
muissa Kaakkois-Aasian ja Oseanian maissa eliiketurvaa antavat useimmiten
jo 1950-luvulla perustetut julkiset rahastot, joihin tyonantajat ja tyontekijtit
maksavat pakollisia vakuutusmaksuja. Ttillaisia provident fund- jiirjestelmiii
on mm. Singaporessa, Malesiassa, Intiassa ja Sri Lankassa (Mok 1996,8).
Erityisesti Singaporen jiirjestelmii on hertitttinyt myos kansainvdlistii kiinnos-
tusta. Singaporen julkisella siiiistokassalla on kuitenkin sosiaaliturvaa laajem-
pia firnktioita, ja sen antamaa eltiketurvaa on pidetty riittiimett6miinii (Asher
1996,t9-).

Eltiketurvan tason suhteen Etelii-Amerikan ja Aasian tiiyteen rahastointiin pe-
rustuvat eltikejtirjestelmiit niiyttiiisivtit vastaavan ltihirurii anglosaksisen hyvin-
vointivaltion el6keturvaa. Siktili kuin anglosaksisen hyvinvointivaltion katso-
taan edustavan beveridgeliiistii perinneffii, jonka mukaan valtion tehtiivdnii on
taata viihimmiiisturva kaikille asukkaille, eivit tdmiin hyvinvointivaltiomallin
kriteerit edellii mainittujen maiden kohdalla kuitenkaan tiiyty. Esimerkiksi
Chiless[ valtion takaama viihimmiiisturva koskee vain niitd tydntekijditii, jot-
ka ovat maksaneet vakuutusmaksuja jiirjestelmiitin viihintidn 20 vuotta (The
Chilean Pension System 1996,46). Niiiden maiden kohdalla korostuukin se,
ettii eliikejiirjestelmiii on tarkasteltava niiden historiallista, poliittista ja talou-
dellista taustaa vasten. Siksi ei ole mielekflstfl irrottaa niiden eliikejiirjestelmiii
yhteiskunnallisista yhteyksisttitin yleismaailmallisiksi esimerkeiksi.

Chilen eliikejiirjestelmii on niihty myos osana monetaristisen talousjdrjestel-
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miin kokeilua. Se ntiyttiiii tiiyttiiviin varsin hyvin ne kriteerit, jotka Maail-
manpankki on vuonna 1994 julkaisemassaan raportissa'Averting the Old-Age
Crisis" asettanut tulevaisuuden haasteet ttiyttiiviille eliikejiidestelmiille. Maail-
manpankki esittii6 raportissaan, ettl eliiketurvan tulisi rakentua kolmen pilarin
varaan. Niistii ensimmiinen olisi julkinen, verovaroin rahoitettu ja mahdolli-
sesti tarveharkintainen vdhimmiiiselikenrva. Toinen olisi yksityinen, mutta
pakollinen, tiiysin rahastoitu yksildllinen eliike tai tyonantajakohtainen eldke-
jiirjestelmii. Kolmannen pilarin muodostaisi vapaaehtoinen, tiysin rahastoiva
yksilollinen tai tyonantajakohtainen eliikejtirjestelmd (Averting the Old-Age
Crisis 1994,15).

Maailmanpankin raportti on herittiinyt kansainviilisen sosiaaliturvajiirjestdn,
ISSA:n, piirissii vilkkaan keskustelun jakojfiestelmlin perusftwan ja rahas-
toivan eliikej iirjestelmdn paremmuudesta pakollisen eliiketurvan jiirjestiimis-
tapana (esim. James 1996; Singh 1996). T[mii keskrrstelu on ulottunut myos
Keski- ja Itii-Euroopan maihin, joissa eliikejiirjestelrnien uudistustyo on par-
haillaan ktiynnissii. Neuvostovallan ajoilta sosiaaliturva on ndissii maissa ollut
pitkiilti tyoh<in sidottua, ja eliikejiirjestelm6t ovat etuuksien ja rriiden mydn-
ttimisperusteiden suhteen muistuttaneet liihinnii mannernaisen hyvinvointi-
valtion eldketurvaa (Ferge 1994,19). Vaikka keskustelua hyvinkin radi-
kaaleista eliikejii{estelmfln muutoksista on klyty useissa alueen maissa, ovat
viime vuosina toteutetut eliikejiirjestelmien uudistukset niiissii maissa saaneet
vaikutteita pikemminkin Liinsi-Euroopasta kuin Chilestii (Developments and
trends...199 5,46-).

My<is Ltinsi-Euroopassa on keskustelu jakojiidestelmiiiin perustuvan ja
rahastoivan eliikejii{estelmdn eduista ollut vilkasta. Rahastoivien eliikejarjes-
telmien merkitys on suuri Isossa-Britanniassa, jossa 1980-luvulla toteutettu
eliikejii{estelmiin uudistus sai vaikutteita mm. Chilestii. Tytinantajalla on mah-
dollisuus irrottautua lakistiiiteisestii tyoeliikejiirjestelmfist?ija perustaa oma eld-
kejti{estelmd, jolla tulee olla riitttiviit varat viihintiidn lakisiiiiteisti turvaa vas-
taavan eliiketurvan kattamiseen. Tyontekijii voi irrottautua sekii lakisiiiiteisestii
ettii ty<inantajakohtaisesta eliikejiirjestelystii ja ottaa yksityisen vakuutuksen,
joka vastaa viihintiiiin lakisiititeisen turvan tasoa. T?illaisen eliikejiirjestelyn tu-
lee aina olla maksuperusteinen (Laitinen 1996,115). Sveitsiss[ tulivat rahas-
toivat lisiieliikejiirjestelmiit lailla pakollisiksi vuonna 1985. Tanskassa lakisiiii-
teinen tydeliike perustuu tiiyteen rahastointiin. Lisiiksi Tanskassa ja Hollannis-
sa on ty<imarkkinasopimuksiin perustuvien rahastoivien eldkejiirjestelmien
merkitys eldketurvan takaajana suuri. Tanskan AlP-eliikettti lukuunottamatta
niiissii maissa ensimmiisen pilarin eliiketurvan rahoitus perustuu kuitenkin ja-
kojii{estelmddn, ja ne eroavat siini suhteessa Chilesti.

Useissa muissakin manner-Euroopan maissa on pyntty edistiimiiiin rahastoi-
vien elflkejflrjestelmien perustamista lakisiititeisen elfikej[{estelmiin antamaa
turvaa tiydentimiiiin. Jos niiissti pyrkimyksissti onnistutaan samanaikaisesti
kun lakisiiiteisen turvan tasoa on jossain mii[rin heikennetty, merkitsee se pit-
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kiillti aikavtilillti eliiketurvan painopisteen siirtymistii niiissii maissa jossain
miiiirin ensimmliseltii toiselle ja mahdollisesti kolmannelle pilarille. Korpo-
ratistisen hyvinvointivaltion maat liihentyisiv5t tiissii suhteessa jossain miiiirin
anglosaksisen mallin maita. Ntihtiiviiksi jiiii, missii miiirin Euroopan unionin
sisdinen kehitys talous- ja rahaliiton mahdollisen toteutumisen mydt[ tulee
edistimiiIn tdllaista kehitystii. Jo pyrkimys EMU-kriteerien tiiytt[miseen on
kiirehtinyt eltiketurvan leikkauksia mm. Saksassa ja Itdvallassa.

Periaatteellisesti mielenkiintoinen on myds Ruotsissa vireillii oleva ja Italiassa
toteutettu siirtyminen maksuperusteista eliikejiirjestelmiiii "simuloivaan" el6-
kejtirjestelmiiiin. Niiissti jI{estelmissii valtio ei eniiii ole sitoutunut ennalta lu-
vattuun eliketurvan tasoon, ainoastaan maksujen tasosta on ennalta sovittu.
Itii-Euroopan maista Latvia on siirtymiissi vastaavan tyyppiseen uuteen eltike-
jiirjestelmtiiin. Ruotsin jtirjestelmtiiin liittyy myos pieni aidosti maksuperus-
teinen, rahastoiva osa. Maksujen ja etujen kytkeminen aikaisempaa tiiviimmin
yhteen merkitsee mycis workfare-periaatteen, eli tydllii ansaitun sosiaaliturvan,
korostumista. Workfare-periaatteen korostuminen on ndhtiivissii myos Suo-
men elSkej?irjestelmiin uudistuksissa. Tiissii suhteessa Ruotsin ja Suomen voi-
daan katsoa ltihentyviin korporatistisen hyvinvointivaltion mallia.

Chilen eliiketurvasta, Maailmanpankin mallista ja edellti kuvatusta Euroopas-
sa vireillti olevasta kehityksestii selkedsti poikkeavaa niukan eldketurvan poli-
tiikkaa noudattaa Uusi-Seelanti, joka viimeisten kymmenen vuoden aikana on
muuttanut talouspoliittista linjaansa hyvin radikaalisti. Osana tiiti uudistusta
on toisenpilarin ty<imarkkinasidonnaisen eliiketurvan edullinen verotuskohte-
lu poistettu, ja valtion osuus eliiketurvan jii{estiimisesstija tukemisessa rajoir
tuu kaikille maassa asuville makseffavaan viihimmiiiseltikkeeseen, joka sekin
on verotuksen kautta sekti palkka- ettii eliketuloviihenteinen (Laitinen 1996,
356 - 357). Valtion eldkesdiistiimiselle antamat verohelpotukset koskevat vas-
ta maksuun tulevia etuuksia, sill6 ne ovat nykyisen verolains?iiidiinnon mukaan
verotonta tuloa. Kun Uuden-Seelannin talouspolitiikka on alkanut yhi enem-
miin herittiiii kiinnostusta muissa maissa, on mielenkiintoista ndhdii, tuleeko
myds sen harjoittamalla eldkepolitiikalla olemaan mallivaikutusta. Sellainen
kehitys olisi vastakkainen lakisddteisen tyoeliiketurvan kehittiimispyrkimyk-
sille.
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l. Vakuutus ja yhteiskuntasopimus

T\ anskalainen sosiologi Frangois Ewald on tullut tunnetuksi vakuutus-
( yhteiskuntaa koskeiasta pohdirk.trstaan. Hiin sanoo, effii vakuutus-
I \jefestelmiii ei pid[ kiisittiiti ainoastaan joukoksi instituutioita, vaan ne
on ntihtiivii pikemminkin yhteiskuntasopimuksen ytimeen kuuluvina element-
tein6. tfhteiskuntasopimus toteutuu hiinen mukaansa nimenomaan vakuutuk-
sen rakenteiden ja mekanismien kautta. Ewaldin mukaan yhteiskunnat siirty-
vdt moderniin vaiheeseen, kun vakuutusjii{estelmiit muuttuvat yhteiskunnalli-
siksi ja kun yhteiskuntasopimus saa vakuutussopimuksen muodon. (Ewald
1995,73)

Uudenaikainen hyvinvointivaltio perustuu suurelta osalta vakuutukseen, ja
vakuutus on instituutiona pitkiille yhteiskunnallistettu. Yhteiskunnallistami-
sen muotoja ovat ennen muuta vakuutustoimintaa koskevat lait ja asetukset,
joilla vakuutuksenottajien edut pyritii[n turvaamaan, sekd toisaalta itse valtio-
laitoksen harjoittama sosiaalivakuutus. Voidaan myos v[ittii6, etlii hyvinvoin-
tivaltio nojautuu vakuutuksen woksi paljossa todenn[kdisyyslaskentaat ja
sen avulla hahmotettaviin rationaliteetteihin.

Ewald liiftee vakuutustoiminnan feodaalisten yhteiskuntien hajoamiseen ja
yksikin vapautumiseen sekd autonomisoitumiseen eli hiin korostaa vakuutuk-
seen liittyviiii yksikillistymistii. Hiin huomanttaa, etti vakuutus on vaihtoehto
yhteistoiminnallisille turvajfiestelyille ja valtion tuelle. (Ewald 1995,76-77)
Itse asiassa vakuutus on kuitenkin yhteistoiminnallista turvajti{estelyti - jos
kohta perhettii ja sukua laajemmassa merkityksessii - ja nykyaikana valtio tu-
kee vakuutustoimintaa, ei vain aatteellisesti, vaan myris taloudellisesti. Lisiiksi
valtio toimii hyvinvointivaltioissa vakuutuksen lopullisena takuumiehend ja
vakuutettujen etujen valvojana. Sosiaalivakuutuksen ja yhteiskuntasopimuk-
sen viiliset yhteydet konkretisoituvat ennen muuta siin6, ettii laajoja ihmis-
j oukkoja koskeva oikeudenmukaisuus toteutuu kouraantuntuvimmin juuri so-
siaalivakuutuksen kautta. Kun tarkastellaan distributiivisen eli voimavarojen
jakautumista koskevan oikeudenmukaisuuden kehitystii pitkiillii aikaviilillii,
vakuutustoiminta keskeisine periaatteineen osoittautuu hyvin olennaiseksi
muutostekijiiksi. "Pitkii aikaviili" on tosin historiallisesti lyhyt, runsaat sata
vuotta. Mutta kaikesta huolimatta vakuutukseen perustuvien eliikejiirjestel-
mien luominen on ydinsisiill6lteiin distributiivisen oikeudenmukaisuuden to-
teuttamista sellaisena, jollaista historiassa ei aiemmin ole havaittavissa.

Tiiss[ artikkelissa pohditaan sosiaalivakuutuksen eriiiti periaatteellisia ongel-
mia kiinnittiimillii huomiota ennen muuta oikeudenmukaisuuden toteutumi-
seen. Vaikka oikeudenmukaisuus kuuluu sosiaalipolitiikan keskeisiin arvoi-
hin, sen toteutumista on eritelty sosiaalipolitiikan tutkimuksessa varsin har-
voin. Historiallisilta osiltaan tarkastelu perustuu ensisijaisesti suomalaisen va-
kuutustoiminnan kehitykseen ja siind eliikevakuutukseen. Artikkeli jakautuu
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oikeastaan kahteen osaan: historialliseen tarkasteluun 1800-luvun lopulta
nykyptiiviinja toisaalta mydhdismodernin ajan sosiaalivakuutukseen eli siihen
aikaan, jota nyt eldmme ja joka on liihtokohta tulevaisuudelle, Niikdkulman
valinta perustuu klsitykseen siiti, etti eliikeltiistymisen historia on pohjimmil-
taan ihmisarvon kohoamisen ja yksiltiitii koskevan oikeudenmukaisuuden kas-
vun historiaa. Kuvaukset ikiiiintyvien, ty6elimiistii poistuneiden tavallisten ih-
misten elinoloista runsaat sata wotta sitten, 1800Juvun lopulla, auttavat ka-
rulla tavalla ymmiirtiimiiiin, miten eliikepolitiikka liitt).y kysymykseen ihmis-
oikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta.

Eliikkeelle siirtyminen on nykyaikana ja luultavasti tulevaisuudessakin oikeu-
denmukaisuuden kannalta ongelmallinen tapahtuma. On viitattu esimerkiksi
siihen, ettii ihmiset eiv6t yleensii voi valita sitii ajankohtaa, jona he jii5v?it pois
tyoeliimiistii, ja ettd tiimii autonomisuuden puute koskee varsinkin suorittavan
tyon tekijtiitii. (Phillipson 1993, 189) Autonomisuuden aste eliikkeelle siirty-
misessii epiiilemiittii vaihtelee, mutta pitkiin aikav?ilin kehitys niiy'ttiiti antaneen
yksiltiille yhii enemmin valinnanvaraa.

2. Uudenaikaisen yhteiskuntasopimuksen
luonne j a oikeudenmukaisuus

Viime vuosina on usein ja viiljiisti kiiytetty yhteiskuntasopimuksen kiisitetti
esimerkiksi viitattaessa laajoihin tydehtosopimuksiin, joihin palkkaehtojen li-
siiksi sis[ltyy joitakin muita palkanansaitsijoiden etuja koskevia ehtoja. Vaik-
ka tiillaiset sopimukset sivuavat yhteiskuntasopimusta ja monilla laajoilla
periittiiisillii sopimuksilla saattaa pitktifln aikaviilillii olla vaikutuksia yhteis-
kuntasopimuksen sisiilt66n, on vahvaa liioittelua antaa yksittiiiselle sopimuk-
selle tuollainen asema. Kun puhutaan sosiaalivakuutuksesta yhteiskuntasopi-
muksen osana, on syytti muistaa, ettii yksittiiiset sosiaalivakuutukseen tehdyt
muutokset eiviit yleensii merkitse huomattavia yhteiskuntasopimuksen muu-
toksia. Sen sijaan sosiaalivakuutuksen yleinen kiiyttocinotto ja sen jatkuva ke-
hittiiminen merkitsevdt yhteiskuntasopimuksen olennaisen sisiilldn muuttu-
mista. Puhuttaessa yhteiskuntasopimuksesta ollaan tekemisissii tiirkeiin, mutta
epiimiiiiriiisen kiisitteen kanssa.

Yhteiskuntasopimuksen klassiset teoreetikot liihtiviit ns. luonnontilan oletuk-
sesta. Omia intressejiitin ajavien sopimusosapuolten oletettiin py:kiviin irtau-
tumaan luonnontilasta ja etsiytyviin kohti jotakin muuta tilaa, joka vastaa pa-
remmin heidiin intressejiiiin kuin luonnontila. (Lessnoff 1986, 20 - 25) Hyvin
pitkiiiin yhteiskuntasopimus niihtiin sellaisena sopimuksena, joka on laadittu
antamaan oikeutus ja asettamaan rajoituksia poliittiselle auktoriteetille.
(Lessnoff 1986,2)Tiillainen nikemys viittaa edelleen olennaisiin osiin yhteis-
kuntasopimuksen sisiillostii, mutta nnyftiiii silti liian kapealta kiisitteen nykyai-
kaisessa merkityksessii. Vaikka poliittinen auktoriteetti viime kiidessii miiiiriiii
useimmista keskeisistii yhteiskunnallisista asioista, demokraattiseen yhteis-
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kuntaan on kehittynyt instituutioita, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat yhteis-
kuntasopimuksen sisiilt66n valtiovallan ohella. Tiillaisia ovat ennen muuta
kansalaisyhteiskunnan puolella toimivat suuret jti{estdt, kuten tyomarkki-
najiirjestdtja muut taloudelliset etujtirjestdt. Kansalaiset vaikuttavat nykyaika-
na yhteiskuntasopimukseen muutenkin kuin valtiovallan vilityksellii. Yhteis-
kuntasopimus voidaan ehkii jakaa "viralliseen" ja "epiviralliseen" osaan:
edellinen viittaa lakien ja muiden julkisen vallan vahvistamien normien jiirjes-
telmiidn, jtilkimmiiinen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kiifnntriihin, jotka
toisaalta tulkitsevat virallisia normeja, toisaalta tuovat oman listipanoksensa
yhteiskunnalliseen eliimtitin. Liberaaleille demokratioille on monissa asioissa
tyypillistii se, ettd valtiovalta antaa kehysnormit, joiden puiueissa kansalaisten
etujtirjest<it voivat sopia asioiden hoitamisesta. Tiimii koskee Suomessa esi-
merkiksi tyoelikevakuutusten hoitamista, vaikka valtiolliset elimet ovatkin
mitirinneet pitkiille vakuutuksen sislll<istd.

Uudenaikaisen sisiilldn yhteiskuntasopimukselle antoi John Rawls teokses-
saan Social Justice (alun perin 1972). Hiinen pohdintansa auttavat ymmiirtti-
miiiin myos uudenaikaisten instituutioiden, kuten vakuutustoiminnan ja eldke-
politiikan kehitystii ja luonnetta. Rawls kehitteli oikeudenmukaisuusteorian,
joka perustuu ihmisten viiliseen sopimukseen ja sen vuoksi samalla sisiiltiiti
niikemyksen yhteiskuntasopimuksen olemuksesta. Teorian liihtokohtana on
hypoteettinen alkutilanne, jonka awlla haetaan oikeudenmukaista yhteiskun-
taa. Siinii henkil6t sopivat yhteiskunnan olennaisista ominaisuuksista tietl-
miitt6myyden verhon takaa. Kun Rawlsin ihanne on liberaalisdemokraattinen
jiirjestelmii, on my<is luonnollista, ettd hiin $rtkee oikeudenmukaisuuden ja
yhteiskuntasopimuksen kiintetisti toisiinsa. Tiettimiittomyyden verhon takana
sopimusta tekevdt hypoteettiset henkil6t: he eiviit tunne omaa sosiaalista ase-
maansa, eiviit yhteiskuntaluokkaansa eik[ sosiaalista statustaan; kukaan ei
my6skiiiin tunne omia luontaisia lahjojaan, ei iilyklryyttiiiin, ei muita psykolo-
gisia ominaisuuksiaan, ei voimiaan eikii muuta sen kaltaista. (Rawls 1978,12)
Olennaista on, ettd sopijaosapuolet eiviit kykene arvioimaan asemaansa suh-
teessa muihin, ja jos he noudattavatvalinnoissaan viiiiriii periaatteita ja tekevdt
virheellisi?i yhteiskuntajiirjestelmiiti koskevia valintoja, heillii on riski itse jou-
tua huonoon asemaan. Rawls pakottaa hlpoteettiset henkilcinsii tekemtidn rati-
onaalisia valintoja varovaisella tavalla, ottamalla huomioon muiden edut, kos-
ka itse voivat joutua muiden asemaan.

Alkutilanteen nojalla miiiiritelty sopimusyhteiskunta on kuitenkin sellaisenaan
staattinen tila, jollainen ei voi toimia riittiiviinii ohjenuorana sosiaalisessa to-
dellisuudessa. Sen vuoksi Rawls johtaa toisen, yhteiskuntasopimusta tiiyden-
tlvdn ja selventiivdn kiisitteen: hyvin jiirjestetyn yhteiskunnan (a well-ordered
society). Hiin ei keyte 'hyvtin yhteiskunnan' kiisitettii, koska hiin tahtoo erottaa
toisistaan 'hyvtin eltimiin' kiisitteen ja oikeudenmukaisuuden kiisitteen.
Deontologisen liberalismin ja moraalin kannattajana Rawls asettaa 'oikean'
'hyviin' edelle. Sen vuoksi hiin ei my<iskiiiin k6ytii sellaista kiisitetti, joka
korostaisi hyv[ii ylimpiinii ptiiimiiiiriinii. (Riihinen 1996,72 - 8l) Hyvin jarjes-
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tetyn yhteiskunnan tuntomerkJ<eihin kuuluu ennen muuta se, etlli sitii siiiitelee
oikeudenmukaisuuden julkinen konseptio. Yhteiskunnan jtisenet hyviiksyviit
samat oikeudenmukaisuuden periaatteet ja tietiiviit muidenkin ne hyviiksyviin.
Ihmisten on voitava perustellusti uskoa, ettii instituutiot noudattavat sovittuja
periaatteita. Siite huolimatta hyvin jiirjestetty yhteiskunta ei vaadi yhdenmu-
kaisuutta ja konformismia; piiinvastoin, ideologiset ja muut niikemykset voi-
vat olla jyrkiisti ristiriitaisia. Samaan aikaan kuitenkin vallitsee yhteinen kisi-
tys siit6, ettii tulee hyvtiksyii oikeudenmukaisuuden yleiset periaaffeet ja niiden
soveltaminen yhteiskunnan perusrakenteisiin. Siten Rawls edellyttiiii hyvin
jtirjestetyssii yhteiskunnassa olevan oikeudenmukaisuutta koskevia yleisiii ja
yhteisiii odotuksia, samalla kun hiin sallii ja jopa pitiiii suotavana ja toivottava-
na, etlS yhteiskunnassa muilta osin vallitsee epflyhtentlinen arvoilmasto.

Tiirkeii hyvin jiirjestetyn yhteiskunnan tuntomerkki on se, etld sen jtisenet ovat
vapaita ja tasa-arvoisia moraalisia henkilditii ja pitiiviit itseiiiin sellaisina. Mo-
raalisen henkil6n kiisite tarkoittaa, ettii itse kullakin on ja itse kukin katsoo
muilla olevan todellistunut oikeudenmukaisuuden taju ja ettii tiimii taju yleen-
sii ohjaa henkikiiden keyffiiytymistii. Hyvin jtirjestetyn yhteiskunnan tiiytyy
olla stabiili suhteessaan oikeudenmukaisuuden konseptioon: yhteiskunnan
instituutioiden on synnytettivii oikeudenmukaisuutta tehokkaasti tukeva ta-
junta. Tasa-arvoisuudessa on kysymys ihmisten ja perusinstituutioiden suh-
teesta: jokaisella on yhtiiliiinen arvostus, ja jokainen otetaan samalla tavalla
huomioon miiiiriteltiessii periaatteita, joiden nojalla siiiidetiitin yhteiskunnan
perusjiirjestelyistii. Vapauden kiisitteeseen sisiiltyy kaksi olennaista konno-
taatiota: Ensinnekin jokaisella on ja jokainen tiedostaa itselltiiin olevan perus-
laatuisia piiiimiiiiriii ja korkeammanasteisia intressejd, joihin vedoten on le-
gitiimie esittiid vaatimuksia instituutioiden suunnittelussa. Toiseksi ihmisten
ldaytyy tajuta se, etfJi he eivit viilttiimiittii ole sidoksissa eikii hei&in tarvitse
samastua mihinkiiiin erityiseen peruslaatuisten intressien jiirjestelyyn, vaan he
voivat tarvittaessa uudistaa ja muuttaa lopullisia piiiimiiiiriii sekii asettaa etusi-
jalle toimintavapautensa tissti suhteessa. (Rawls 1979, 6 - 20) Tiillainen yh-
teiskunta edustaa proseduraalista oikeudenmukaisuutta: ei ole olemassa itse-
niiisiii oikeudenmukaisuuden kriteerejii, vaan oikeudenmukaista on pikem-
minkin menettelytapojen muutettavuus reilujen periaatteiden mukaisesti.
(Rawls 1978,85 -87 ja513 -518) Siirtyessdiinalkutilanteestahyvinjiirjestet-
tyyn yhteiskuntaan Rawls my6s ottaa pitkiin askeleen kohti todellista yhteis-
kuntaa.

Hyvin jfiestettyii yhteiskuntaa koskevien periaatteiden ytimeen kuuluvat ne,
jotka koskevat huonompiosaisten yhteiskunnallista kohtelua:
1. Jokaisella henkiltillti on oltava tasa-arvoiset oikeudet laajimpaan sel-

laisten tasa-arvoisten perusvapauksien kokonaisjfi estelmiiin, jotka
sopivat yhteen samanlaisen kaikkia koskevan vapauksien jiirjestelmiin
kanssa.

2. Sosiaalinen ja taloudellinen epiitasa-arvoisuus onjirjestettivd niin, ettii
SE
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2.a. koituu suurimmaksi hyodyksi vdhiten etuoikeutetuille ja on samalla
j ohdonmukainen siiistiimisperiaatteen kanssa j a

2.b. liittyy kaikille avoimiin tehteviin ja asemiin reilun mahdollisuuksien
tasa-arvon ehdoilla. (Rawls 197 8, 302)

Kohta 2.a on tullut tunnetuksi eroperiaatteen nimisenl ja sisiiltiiii keskeisen
osan Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian tasa-arvoisuutta koskevista paino-
tuksista. Liberaalina ja utopioiden vastustajana Rawls ei pitiinyt tiiydellistii
tasa-arvoisuutta mahdollisena, mutta distributiivinen oikeudenmukaisuus vaa-
ti htinen mielestiidn huonoimmin selviytyvien ensisijaista auttamista.

Eroperiaattee seen sisiiltyy kiinno stava raj oitus : samalla kun epiitasa-arvoisuu-
den jiirjestelyssii on voimakkaimmin otettava huomioon huonoimmin selviy-
ryvet ihmiset, tuon ehdon on oltava sopusoinnussa siiiistiimisperiaatteen kans-
sa. Tiillii ehdolla Rawls ei viittaa mihin tahansa siiiistiimiseen, vaan nimen-
omaan sukupolvien viiliseen tulonjakoon, ja hdn keyftee kiisiteud 'oikeuden-
mukaisen siiiistiimisen periaate'. Eroperiaate sdistimissddntoineen koskee si-
ten yleisellt teoreettisella tasolla eliikepolitiikan periaatteellisia kysymyksin.
Periaatetta on sovellettava myos ylisukupolvisesti eli on sii[stettivi tavalla,
joka tekee mahdolliseksi tuon siiinnon jatkuvan soveltamisen. Toisaalta on
edellytettiivii, ettii jokainen sukupolvi ei ainoastaan stiilytti kulttuurin ja sivili-
saation saawtuksia ja pidii koskemattomina oikeudenmukaisia instinrutioita,
vaan my<is "panee sivuun" sopivan miiiiriin reaalipdiiomaa. Samalla Rawls ko-
rostaa koulutuksen ja oppineisuuden kehittlimistii. Mutta toisaalta ei ole loy-
dettdviss[ mitddn s66nto6, jonka mukaan piiioman kartuttamisen ja koulutuk-
sen ja oppineisuuden kohottamisen taakka on jaettava sukupolvien kesken.
Siitii ei kuitenkaan seuraa, ettii ei olisi hahmoteltavissa mitiiiin diiriviivoja on-
gelman tarkastelemiseksi.

Rawls turvautuu tdssti tuttuun menetelmddnsd: hdn asettaa eri sukupolvia
edustavat henkilot tiettimiittrimyyden verhon taakse niin, effd kukaan heistti ei
tied6, mihin sukupolveen hdn kuuluu - eikii tietenkiiiin tunne omaa asemaan-
sa yhteiskunnassa eiki muita sellaisia tekijoitti, jotka johdattaisivat hiinet aja-
maan intressejiiiin oman asemansa ja omien ominaisuuksiensa niikrikulmasta.
Siten henkiloiden on tlssd liihtokohtatilanteessa kysyttiivn itseltiidn, kuinka
paljon he ovat halukkaita siiistiimiiln eri kehitysvaiheissa olettaen, ettd muut
sukupolvet siidstiiviit samojen ehtojen mukaisesti. Rawls katsoo, ettti sopija-
osapuolten on ndin valiffava oikeudenmukainen siidstdmisen periaate, joka
miiiirittiiii asianmukaisen akkumulaatioasteen. Neyfiiiii jerkeviiltii piititellii, ettii
sopimus tuottaa tuloksen, joka on hyviiksi kaikille seuraaville sukupolville.
Rawlsin mukaan on epiirealistista ajatella, ettd jokaisen uuden sukupolven pi-
tiiisi olla vauraampi kuin edellisen, jos kohta hiinen ajatteluunsa sisiiltyy sel-
vtisti kielteinen kanta siihen, ettii jokin sukupolvi tuhlaisi seuraavien voimava-
roja. Hiin tiihdentiiii, ettli siitistiimisen on palveltava oikeudenmukaisten insti-
tuutioiden ja vapauden slilyttiimistd. "On erehdys uskoa, ettd oikeudenmukai-
sen ja hyviin yhteiskunnan tdytyy odottaa korkeaa aineellista elinstandardia.
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Ihmiset haluavat ennen muuta mielekiistii tydtii vapaassa kosketuksessa mui-
den kanssa ... oikeudenmukaisten perusinstituutioiden puitteissa. Tiillaisen
asiaintilan saavuttamiseksi ei vaadita suurta vaurautta. Itse asiassa on toden-
niikdisempdd, etti se on selkeiisti este ... ellei vallan houkutus'ylellisyyteen ja
onttouteen."

Pitktihk<in pohdinnan tuloksena Rawls pitiiii tiirkeiinti, eroperiaatteen mukai-
sesti, sltistimistii seuraavien sukupolvien heikoimmassa asemassa olevien
henkil6iden elinstandardin parantamiseksi. Nykyinen sukupolvi ei voi tehdii
mielensii mukaan, vaan sen on noudatettava niitii periaatteita, jotka syntyi-
siviit, jos eri sukupolvia edustavat henkikit sopisivat voimavarojen jaosta tietii-
miittdmyyden verhon takaa. (Rawls 1978,284 -293) Ntiin Rawls ulottaa yh-
teiskuntasopimuksen ylisukupolviseksi, mikii vakuutuksen periaatteiden to-
teutumisen kannalta on perusteltua. Pitkellt, historiallisella aikavtilillii yhteis-
kuntasopimuksen ongelmiin on ep[ilemiittii kuulunut vanhenevien polvien ih-
misoikeuksien toteutuminen.

Moniin oikeudenmukaisuusteorioihin sisiiltyy implisiittiseni sama niikemys
kuin Rawlsin teoriaan: ihmisoikeuksina ja tasa-arvoisuutena ilmenevii oikeu-
denmukaisuus on voimistunut historiallisen kehityksen mukana. Tuo impli-
siittinen niikemys sisiiltyy niiihin teorioihin Hhinne demokratian ja oikeuden-
mukaisuuden lqrtkent<ijen vuoksi. (Vrt. esim. Campbell 1988) Kansalaisten
ihmisoikeudet ja poliittiset sek[ sosiaaliset oikeudet laajenevat ja heidiin
osallistumismahdollisuutensa yhteiskunnan instituutioiden hallintaan avartu-
vat. Vaikka tiillaisiin tulkintoihin sistiltyy evolutionaarisen yksinkertaista-
misen vaara, orjuuden kaltaisten instituutioiden hiiviiiminen, patriarkallisen
vallan vlheneminen ja viihemmist6jen oikeuksien laajeneminen tukevat pe-
rusnikemyksen oikeutusta. Englantilainen tutkija T. H. Marshall on tullut tun-
netuksi alun perin 1949 esitttimiistiitin teoriasta, joka koskee kansalaisuutta ja
sen laajenemista ja syventymistii. Kansalaisuuteen kuuluu tuon teorian mu-
kaan kolme olennaista elemenffiii, jotka ovat vaiheittain vahvistuneet liinsi-
maiden kehityksenkulussa. Ensin voimistuivat ne ihmisoikeudet, jotka kos-
kevat esimerkiksi ilmaisun ja ajattelun sekti uskonnon vapautta ynnii yksil<ii-
den koskemattomuutta. Tiime vaihe ajoittuu monissa maissa, kuten Englannis-
sa, nekyv'lrnmin 1700-luvulle, ja Yhdysvaltain itsentiisyydenjulistus sekd
Ranskan vallankumouksen ihmisen ja kansalaisen oikeuksienjulistus ovat sii-
tii esimerkkejii. Toinen kansalaisuuden kehityksen murrosvaihe, jossa nimen-
omaan poliittiset oikeudet ratkaisevasti laajenivat, iLmenee 1800-luvulla ja
1900-luvun alkupuolella. Kolmas murros koskee sosiaalisia oikeuksia; timii
kansalaisuuden laajennus ja syvennys ajoittuu piidasiassa 190O-luvulle. (Mar-
shall 1988, 248 - 260) Vaikka useat tutkijat ovat arvostelleet eriitii Marshallin
teorian kohtia ja esittineet tarkennuksia, sen piiiipiirteet niiyttiiviit pitiiviin
paikkansa (vrt. Saari 1996, 43 - 68).

Jotta Ewaldin viiitettii vakuutuksen ja yhteiskuntasopimuksen viilisistii suh-
teista voitaisiin tarkastella, on aluksi kiinnitettiivi huomiota historialliseen ke-
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hitykseen. Rawlsin teorian teesit oikeudenmukaisuudesta ja yhteiskunta-
sopimuksesta sekii niiden suhteesta ovat ennen muuta analyyttisia, mutta ne
sisiilttiviit kiinnostavia implikaatioita hyvinvointivaltion kehityksen niik6kul-
masta. Marshallin teoria taas nostaa suoraan esille kysymyksen kansalaisuu-
den ja sosiaalisten oikeuksien kehityksestl: siit6, onko perusteita veifted kan-
salaisuuden laajentuneen tavalla, joita h[nen teoriansa edellyttiiti. Tiimin artik-
kelin niikokulmasta kiinnostus kohdistuu erityisesti ikiitintyvien ihmisten oi-
keuksiin.

3. Vanhuuden ja tyttlc) ryrttomyyden turva ennen
varsinai sta yhteiskuntasopimusta

3. l. Esi-industrialistinen suomalainen yhteiskunta
ja ihmisoikeudet

Se ktisitys oikeudenmukaisuudesta, joka hieman eri vivahtein vallitsee uuden-
aikaisissa ldnsimaisissa yhteiskunnissa ja johon myris hyvinvointivaltion
eliikepolitiikka noj aa, on historiallisesti varsin nuori. Yksi hyvinvointivaltion
perusarvoista, eliimiin kunnioitus, nflytttiti vahvana yleisend arvona olevan
enintiiiin muutaman sadan vuoden ikiiinen. Menestys taistelussa sairautta ja
ennenaikaista kuolemaa vastaan riippuu tietysti niistii viilineistti, joilla tuota
taistelua kyetiitin kiiymii?in, eli liihinnii tieteen kehitysasteesta. Siitd huolimatta
on syyti tulkita myds sen arvon, joka koskee eliimdn kunnioitusta, vahvistu-
neen vasta modernina aikakautena. Oikeudenmukaisuutta uudenaikaisessa
merkityksessti ei taas voi olla ilman vahvaa eliimiin kunnioitusta. Monissa
kulttuureissa esimerkiksi lapsenmurhat ja vanhusten j[ttiiminen kuolemaan
ovat olleet tyypillisiii menettelytapoja. Tuollainen menettely on ollut yhteydes-
sii voimavarojen niukkuuteen, kuten eskimoilla, joiden tapoihin kuului van-
husten jiittiiminen lumiaavikolle kuolemaan. Niiin suoraviivaisia ratkaisuja
ikiiiintyneen viiestdn hoitamiseksi ei liene esiintynyt vanhoissa maatalous-
yhteiskunnissa. On kuitenkin syytii suhtautua kriittisesti niihin viiitteisiin, joi-
den mukaan perinteiseen yhteiskuntaan olisi yleisesti kuulunut vanhuuden
kunnioitus.

Entisessii suomalaisessa maalaisyhteiskunnassa 1600-luvulta 1800-luvulle,
jopa 1900-luvun alkuun oli kolme tapaa huolehtia vanhuksista: syytinki,
itsellisyys ja suurperhe. Niimii instituutiot liittyivet alueellisiin kulttuureihin ja
olivat siten eri tavoin leimallisia eri maakunnissa. Ainakin syytinkijiidestelmd
ja itsellisyys aiheuttivat huomattavia henkilokohtaisia ja sosiaalisia ongelmia.
Kirjallisuudesta on ltiydettiivissd runsaasti kuvauksia vanhoista tai muuten
avuttomista ihmisistI, joiden eliimfl tiiytti huonosti inhimillisyyden vaatimat-
tomatkin ehdot. Eivtitkti syytinki, itsellisyys ja suurperhe olleet kattavia jiirjes-
telmiii, vaan niiden ulkopuolelle jli suuri joukko kdyhiii vanhuksia ja tytt-
kyvyttomiii, joista ei juuri hrkaan piitannut. Ruoveden kirkkoherra merkit-
si vuonna 1635 pittijtin henkiki{aan loppukaneetin: "Monia kymmeni[ on
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tiiiilH sellaisia kurjia kdyhiti, loppuun eliineitii vanhoja, sokeita, rampoja, Ju-
malan vaivaisia, joiden nimien kanssa korkealla Esivallalla ei ole mitiiiin teke-
mistl." Neite ei otettu edes viiestdrekisteriin, koska "kruunua kiinnostivat vain
ne alamaiset, jotka kykenivtit veronmal:suun, tydhdn tai sotapalvelukseen",
kuten Panu Pulma toteaa. Tiimii kurjalisto yritti eliittiiii itsetitin kerjiiiimiillii. On
vaikea sanoa, olivatko ne onnellisemmasria asemassa, jotkap?i?isivlt seurakun-
tien hospitaaleihin tai vaivaistaloihin. Seurakunta oli se osa tuonaikaista jul-
kista sektoria, jolle vaivaishoito kuului. (.Pulma 1994,25 - 35) Ntiyttiiii siltii,
ettii ihmisarvosta huolehtimisessa oli sel'rd tyonjako: se ei kuulunut valtiolle,
vaan kirkolle. Mutta nykyisten mittapuid,:n mukaan myds seurakunnat hospi-
taaleineen ja vaivaistaloineen olivat kehnoja ihmisarvon ja oikeudenmukai-
suuden vaalijoita.

Kerjiiiiminen kiellettiin Suomessa autonomian ajan alussa wonna 1817. Kiel-
lon sisiiltlviissii keisarillisessa julistuksess;a mainittiin keinoja kerjuun lopetta-
miseksi: ruotuhoito, eliitteelle antaminen.ia kdyhiiintuvat. Mutta ei kerjuu sii-
hen loppunut. Jos virallisia institr,rutioita ei ole tai ne toimivat kehnosti, on
pakko turvautua eptivirallisiin instituutio.ihin, kuten kerjtiiimiseen. Mainitun
julistuksen miiiiriiystii rakentaa "waiwaisten-huone" jokaiseen seurakuntaan
noudatettiin huonosti; seurakuntalaiset pitiviit toimenpidettii kalliina.

Yksi tuon ajan "eliikepolitiikalle" ominaisista piirteistti oli se, ettd varattomat
vanhuksetja tytikyvyttdmiit rinnastettiin nLuihin "vaivaisiin", ja tiiti niikemys-
ti toteutettiin myds heidiin hoidossaan. Vaivaisen kiisite oli laaja. Vuoden 1852
vaivaishoitoasetuksessa tiihiln luoucaan kuuluivat muiden muassa "hourut ja
mie1ett6m6t", "ruumiilta vialliset, vanhar*uneet ja raajanrikkoiset", "muut
vanhat, kivuloiset eli ruumiin vialta vaivatut persoonat" ja "turvattomat, vielii
ei kuuttatoista vuotta vanhat lapset". Vanhoja, varattomia ihmisiti sanottiinkin
usein ruotuvaivaisiksi. My6s uuden asetulsen mukaan entiset vaivaishoidon
menetelmiit siiilyttiviit ptiiiosin asemansa: rrrotuhoito, eliitehoito ja vaivaistalo;
listinii ja uudenlaiseen ajatteluun viittaavarra piirteen?i oli tilapiiinen apu. Kun
seurakuntien avustusvelvollisuudet suurest:i lisiiiintyivtit, oli entisten tuloliih-
teiden rinnalle etsittiivii muita. Niin syntyi.riit kunnallisveroa ennakoiva kiin-
teistovero ja vaivaishoitomaksu, joka perr.ttiin yli lS-vuotiailta. Niiissti ve-
roissa ja maksuissa heijastui kunnallisuudistuksen tarpeellisuus, ja tuo refor-
mi toteutettiin vuonna 1865.

Vuoden 1852 asetukseen oltiin t5rytymiitlomiii; siitii sanottiin puuttuneen
"ponteva ja veltoille luonnoille hyvin tarpeellinen vaikutin sfiiistiviiisyyteen".
Liberalismi teki tuloaan Suomeen, ja kutenjoskus mydhemminkin liberalistis-
ten ajatusten vallatessa maaper'di, siiiinnosten katsottiin johtavan - nykyaikai-
sin kiisittein - tyriinsentiivien veljiihtymiseen. Tilastot, jos kohta alkeelliset ja
epttarkat, osoittivat avunsaajien mtiiiriin kal<sinkertaistuneen vuosien 1850 ja
1870 viilillii. Miiiirien nousun tulkittiin aiheutuneen vuoden 1852 asetuksesta;
huomiota ei kiinnitetty tilattoman viestdn listiiintymiseen, 1860-luvun armot-
tomiin ndlkiivuosiin ja vanhusten m6^[rin kasvuun.
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Jo 1870-luvun alussa ryhdyttiin puuhaamaan uutta asetusta, nyt tietoisesti libe-
ralismin hengessi. Vuoden 1879 Armollinen asetus yleisestii vaivaishoidosta
Suomen Suuriruhtinaanmaassa sai vaikutteita Englannin kuuluisasta, utilita-
rismin ja liberalismin tunnuksin laaditusta vuoden 1834 laista. Asetuksen
valmistelijoiden mukaan oli "ensimmiiiseksi pidetty tarpeellisena niin paljon
kuin mahdollista viihentid yhteiskunnan velvollisuutta avunantamiseen". Van-
haan malliin kuitenkin puhuttiin yhdessii ja samassa pykiiltissii alaikdisistii,
heikkomielisistI, raajarikkoisista, pitkiillisempiiti tautia sairastavista ja van-
huuttansa heikoista, 'Jotka ovat toisen holhousta vailla". Tiimiin ajaffelutavan
mukaan oli olemassa tydhdn kykenemdttin jtiiinn<isluokka, jonka kanssa oli
selvittiivii niin pienin kustannuksin kuin mahdollista. Hengeltiiiin ankarassa
asetuksessa korostettiin velvollisuuksia, ei ihmisoikeuksia. Samaan aikaan
kuitenkin laajennettiin yksiltiiden toimintamahdollisuuksia avartamalla hei-
diin oikeuksiaan. Niinpii elinkeinolain muutto-oikeuksineen oli miitirii antaa
j okaiselle mahdollisuudet huolehtia itsestiin.

Eltitehoito ja laitoshoito jiiivtit syytingin ohella yleisimmiksi vanhustenhuol-
lon muodoiksi, ja eliitehoito merkitsi ehkii useimmiten ruotuhoitoa. Itsestiliin
huolehtimaan kykenemiittom[t varattomat vanhukset sijoitettiin laitoksiin, pa-
rempikuntoiset ruotuhoitoon. Vuoden 1879 asetuksessa ei tosin en6ii mainittu
ruotuhoitoa, ja isiinniit pyrkiviit tulkitsemaan asian niin, ettii heitii ei voitu pa-
kottaa eliittiimiiiin ketiiin ruodulla. Laitospaikkoj en puutteessa j ouduttiin kui-
tenkin vanhoja ja sairaita ihmisiii sijoittamaan ruotuhoitoon. Varsinainen elii-
tehoito, jossa yksi talous otti huolehtiakseen vanhasta tai muuten tyttknryt-
t6miistd ihmisestd, oli periaatteessa parempi ratkaisu kuin monen talouden
ruotuhoito, jonka rappeutuneimmat muodot eiviit sanottavasti eronneet kerjii-
liiisyydestii. Muffa eliitehoito sai pahan maineensa huutokauppajdrjestelmiistii,
joka usein johti avuttomien ihmisten ala-arvoiseen kohteluun. Huollettavien
kunnon tutkiminen ja myyminen huutokaupalla halvimman tarjouksen teh-
neelle oli ihmisarvon kannalta perin kyseenalainen menettelytapa. Yhteiskun-
tasopimus, jos sellaisesta voidaan puhua, oli yksipuolisesti saneltu.

Kun esi-industrialistisen ja industrialistisen ajan taitekohdassa suunniteltiin
yhteiskuntaa liberalismin hengessi, ei ajateltu, mitii seuraisi, jos eri sukupol-
vet tekisivit yhteiskuntasopimusta tietiimiitt6myyden verhon takaa neuvotel-
len.

EHtehoidon erikoistapauksena vuoden 1879 asetukseen sisdltyi myos eriitin-
lainen tydeltikkeen alkio. Jos niiet tydntekijti oli palvellut samaa isiintiiii viihin-
tidn25 wotta ja sinti aikana tullut "kivuloiseksi tai jaksamattomaksi", hiinellii
oli oikeus "yl6spitoon tydt6 vastaan voimia myoten". Tiillainen mii5rdys sisiil-
tyi jo vuoden 1852 asetukseen, mutta nyt se industrialismin sarastuksessa ulo-
tettiin talollisten lisiiksi "vapriikin" ja muiden tydnantajien palkollisiin. Mee-
riiys kiisitti kuitenkin vain toissijaisen velvollisuuden: elatusta annettiin, ellei-
vdt omaiset suoraan etenevtssii tai takenevassa polvessa pystyneet asian-
omaista auttamaan.
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Laitoshuollon osuus alkoi kasvaa 1880-luvulta ltihtien. Vaivaistalojen tarkoi-
tuksena oli pakottaa tydhdn ne, joiden ilrveltiin ty<itii karttavan, ja hankkia
kunnollista hoitoa sitii todella tarvitsevillr:. Kiiyttinto muodostui kuitenkin toi-
senlaiseksi, sillfl kunnat eivflt yleensi ol.leet teht[vien tasalla ja pyrkiviit en-
nen muuta siist[mdin laitosten kustimnuksissa. Tehtyiiiin ensimmiiisen
tutustumismatkansa vuonna 1886 eri l6^[n,:ihin vaivaishoidontarkastelija Gust.
Ad. Helsingius antoi synkiin lausunnorr monista vaivaistaloista: "... vuo-
depeittoja eli vilttejti niikyi harvoja; tavallisesti niiyttiviit irtaimet oljet ja likai-
set riisymatot olevan ainoina makuuvaatteina. Vaivaisten pitovaatteet olivat
sen mukaan. Tuvassa makasi sekaisin miehiii ja naisia, sokeita, vanhuuden-
heikkoja ja h<iper<iitii semmoisessa haisussa, jota ei sanoa saata."

Syytinkijrirjestelmi niiyttiiii toimineen takrllis- ja osittain torppariyhteisriissii-
kin 1800-luvulla tyydytttiviisti. Ongelman muodostivat erityisesti kaksi viies-
tonosaa: laajeneva tilaton maalaiskoyhllirild ja hieman my6hemmin syntynyt
kaupunkikdyhiilist6. PiIasiassa niiisti viie:strinosista olivat periiisin ne kurjat,
joita Helsingius kuvasi ensimmdisen tarkastusmatkansa kertomuksessa. (Haa-
tanen 1992,90 -96)
Runsaan sadan vuoden takainen aika, 1800-luvun loppu antaa hiitkiihdyttiiviin
kuvan yhteiskunnasta, jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus oli kehittymiitdn-
tti, alkeellista. Vaikka otetaan huomioon tu,)n ajan talouden niuklruus ja elinta-
son mataluus, noita oloja on vaikea ymmiirtiiii hyvinvointivaltion oikeuden-
mukaisuuskiisitysten niik<ikulmasta. Tuollc'isen s66tyl6iston ja huono-osaisten
viilinen kuilu oli vielii monin verroin suutempi kuin hyvinvoivien ja syrjiiy-
tyneiden ero 1990-luvun horjuvassa hyvinvointivaltiossa. Vanhetessaan vara-
ton ihminen tuona aikana ntiyttiiii usein jouluneen niiden huono-osaisten jouk-
koon, joiden oloja Helsingius kuvaili. Esiteollisen Suomen vanhustenhuolto ja
"eliikepolitiikka" toimivat tavalla, josta oli pitkti matka eroperiaatteen noudat-
tamiseen.

3.2. Eroperiaate nurin ptiin

Esiteollinen yhteiskunta perustui s?iiityjen valtaan ja noudatti varakkaimpien ja
vaikutusvaltaisimpien siiiityjen intresseji. lftteiskuntasopimusta siinii rawlsi-
laisessa merkityksessii, josta edellii on ollut puhe, ei ollut olemassa. Etuja ei
myoskiiiin jaettu ansioperiaatteen nojalla, koska sosiaalinen asema miiiiriiytyi
syntyper?in mukaan, ei sen mukaan, mitii yksild teki yhteison hyvtiksi. Jos
yhteiskuntasopimuksesta halutaan puhua, on asia tulkittava niin, ettii kysy-
myksessd oli pakkosopimus: toinen osapuoli saneli diktatorisesti toiselle sopi-
musehdot. Eriiiissii mielessd nykyiset eliikeifiestelmiit ovat kuitenkin siiery-
yhteiskunnan ja luokkayhteiskunnan perinttiii: perusmallit nykyisiin jiirjestel-
miin on saatu privilegioidulta virkamiehistc,ltii. On syytii korostaa, ettii virka-
miehistti liittyi syntyperiiltiiiin ja varallisuudeltaan pfltiosin ylimpiin siiiityihin,
oli niiden osa.
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Julkisin varoin hoidetut elikkeet olivat alun perin virkamiehiston etuoikeus.
Viel6 Ruotsin vallan aikana aloittelevan virkamiehen piti jakaa palkkansa
edeltiijiinsii kanssa niin kauan kuin t[mii eli. Mutta jo autonomian kauden
alussa (1814) nuoret virkamiehet saivat palkkansa alusta pitden lyhenttimiit-
ttimiin[, kun valtio ryhtyi maksamaan eltikkeen eronneelle virkamiehelle. To-
sin eroamisikti oli 70 wotta, mutta sekin aleni nopeasti: ensin (1826) 65 vuo-
teen, sitten (1866) 63 vuoteen. Ehtona oli 35 woden nuhteeton palvelu. Sen
jiilkeen virkamies sai elikkeekseen koko siitint<ipalkkansa m66rdn, mikii lienee
tavallisesti merkinnyt huomattavasti yli puolta hinen kokonaispalkastaan.

Oikeudenmukaisuuden kehityksen kannalta kiinnostavan tarkastelumahdol-
lisuuden tarjoavat ne laitokset, jotka varhaisimmin edustivat industrialismia ja
modernisaatiota. Yksi ndistd oli rautatielaitos, jossa lisiiksi yhdistyi valtion lai-
toksen ja yksityisen tyonantajan niikrikulma sen vuoksi, ettl osa henkilokun-
nasta lueffiin virkamiehistoon ja osa, ennen muuta konepajojen tyriv[ki, yksi-
tyisoikeudellisessa asemassa oleviin tyontekijoihin. Varhaisimmassa valtion-
rautateiden ohjesiiiinnossii (1865) henkilokunta (ohon ei luettu konepajojen
tyrintekij<iitii) jaettiin kahteen osaan: "vakinaista" ja "vdliaikaista" vuosipalk-
kaa nauttiviin. Edellisille suotiin virkamiehiston yleiset eldkeoikeudet, jiilkim-
mdisille senaatti saattoi myont[ii "eldkerahaa" kussakin tapauksessa harkin-
tansa mukaan. Ktiytiinnossd "vdliaikaiset" olivat hyvinkin pysyviii toimihenki-
loitii, joskin heidiin koulutuksensa oli vdhiisempi kuin vakinaisiksi sanottujen.
Niiin rautateille syntyi pitkiiiin s[ilynyt erottelu siiiintopalkkaisen virkamiehis-
ton ja palkkiopalkkaisen palvelijakunnan viilille. Jos tillaista jtirjestelmdsti
olisi yritetty sopia Rawlsin kuvaamassa alkutilanteessa, kukaan tuskin olisi
uskaltanut sopimusta tehd6, koska oma sdoittuminen tuossa j?i{estelmiissd oli-
si sisiltiinyt liian suuria riskejii. Sen vuoksi jii{estelmiiS on pidettiivii eptioi-
keudenmukaisena.

Siiiity-yhteiskunnan oikeudenmukaisuuskdsityksiii heijastaa hyvin valtionrau-
tateiden eliikelaitoksen ensimmiisen ohjesidnntin (1881) mukainen eliikkei-
den luokitus (taulukko 1). Vaikka kysymyksessd on vain palkkiohenkilo-
kunnan eliikejiirjestelmi, se osoittaa, millainen ajattelutapa vallitsi siiiity-yh-
teiskunnassa: eriarvoisuutta pyrittiin pikemminkin korostamaan kuin lieventii-
m56n. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tdsmentdvdi eroperiaatetta saatiin vie-
lii odottaa ldhes sata vuoffa; mutta siiiity-yhteiskunnan kiiytiinn<iissii periaate
joka tapauksessa esiintyi nurin kiiiinnettynii: mitd korkeampi palkka, sitd suu-
rempi - jopa huomattavasti suurempi - oli eliikkeen prosenttinen osuus pal-
kasta. Maksujen ja eliikkeiden viilillii tosin vallitsi pintapuolisesti katsoen vas-
taavuus: niiden suhde oli vakio kaikissa luokissa. Mutta todellisuudessa tdmii
ei pitiinyt paikkaansa, sillii jokainen sai eliikkeensd sen palkkaluokan mukaan,
johon viimeksi kuului ja eliikelaitosta rahoitettiin jonkin verran eriiiden
rautatielaitokselle tulevien maksujen avulla. Siten palkkiohenkilokunnan elii-
kej[{estelmd sisiilsi voimakkaan tyoinsentiivisen periaatteen. Jos otettaisiin
huomioon mytis s[iintopalkkaisten virkamiesten palkat ja eldkkeet, kuva ntiyt-
ttiytyi si vieliikin selvemmin eroperiaatteen vastakohtana.
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Niiden mielest[, jotka s[iity-yhteiskunnassa klyttivdt valtaa, pienipalkkai-
simmista ei tarvinnut ty<inantajan kantaa huolta, vaan heidiit voi jiittiiti omais-
ten ja kunnan hataran huolenpidon varaau.

Vuotuinen
palkka virasta el6ke
erotessa

markkaa

Eliike
Luokka %

1.
3.
5.
7.
9.

10.

3401 -
2601 - 3000
1801 - 2200
1101 - 1400
701 - 900
s00- 700

2000
1400
850
42s
225
150

palkkiosta

enint. 58.8
46.7 - 53.8
38.6 - 47.2
30.4 - 38.6
25.0 -32.1
2t.4 -30.0

Taulukko 1. Yaltionrautateiden palkkiohe,nkilillamnan eldkkeidem luokitus ja
mdrirti eldkelaitoksen ensimmtiisen ohjestitinndn (1881) muknan (ei sisdllti
lraikkia luokkia)

Jo 1800-luvun lopulla tuli ntikyviin kehig'stii, joka heijasti sekii demokratian
ettii ihmisarvon edistymistii. Rautateiden palvelijakunta esitti anomuksia
eliikejiirjestelm?insii parantamiseksi, ja kaikesta vanhoillisuudesta huolimatta
jo seuraavasta (1897) eliikelaitoksen ohjes,liiinnostd ilmeni muutoksen suunta:
kun aiemman ohjesiiiinn6n mukaan alin el?ike peitti vain 7.5 prosenttia ylim-
mdstd eltikkeestd, oli uuden ohjesiiiinndn nrukaan vastaava prosenttiluku 16.7.
Kaiken kaikkiaan rautatielaitoksen eliikeliii sten eriarvoisuus oli kuitenkin voi-
makasta. Esimerkiksi vuoden 1903 palkkaussiiinntin mukaan ensimmiiisen
luokan liikennetarkastajan odotettavissa oleva el?ike oli jokseenkin kymmen-
kertainen asemamiesten, ratavartij ain ym. tliikkeisiin verrattuna.

Rautatielaitoksen palveluksessa tydskenteli kolmen kerroksen viikeii: sdiint6-
palkkaisten virkamiesten ja palkkiopalkkaisen palvelijakunnan lisiiksi kone-
pajojen tytintekijoitii. Heillii oli turvanaan alun perin vain vuoden 1879 vai-
vaishoitoasetus ja sen mukainen "hoito". Ilului pitkiiiin, ennen kuin rautatie-
laitokselle teoreettisestikaan alkoi kertyii niitii isiinniin huolenpitovelvolli-
suuksia, joista asetus puhui tarkoittaen 25 'ruotta "saman isiinniin luona" pal-
velleita ty6ntekij<iitti. Isiinniin velvollisuuden toissijaisuus, tyrintekij6iden liik-
kuwus ja lyhy keskimiiiiriiinen elinikii tekivdt tuosta velvollisuudesta helpon
ja huokean. Ne tydntekijiit, jotka eliviit riittiivtin pitk[iin tai tulivat fyitk] ryt-
t6miksi, jiiivtit yleensii omaisten rasitukseksi tai kunnan vaivaishc,itoon.

Pysyviinja ohimeneviintyttlqrvyttttmyydenlurva seuraili samoja suuntaviivoja
kuin vanhuudenturvakin; kolmen kerroksen ratkaisut olivat turvajilrjestelyissii
Hpiknyvin piirteitii. (Riihinen 1975b,56 - 81)
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Rautatielaitoksen kaltainen jiirjestelmii osoitti varsin konkreettisesti ne de-
mokratiavajeet, joita siiiity-yhteiskunnan "yhteiskuntasopimuksessa" oli. Mut-
ta samalla se tarjosi liipiniikyvyytensl vuoksi vertailumahdollisuuksia eri ta-
soilla toimiville henkilostoryhmille ja oli omiaan kohottamaan alemmilla ta-
soilla toimivien vaatimustasoa. Ei ole ihme, ettii rautatieliiiset kuuluivat etu-
joukkoihin, kun yhteiskuntasopimusta ensimmiisen kerran yritettiin toden
teolla muuttaa. Vuoden 1905 suurlakossa erityisesti rautateiden palkkiohenki-
ldkunta ja konepajojen tydntekijiit kuuluivat niihin, jotka voimakkaimmin
vaativat uudistuksia - uutta yhteiskuntasopimusta. Eikii uuden yhteiskuntaso-
pimuksen vaatiminen loppunut suurlak*oon, vaanjatkui itseniiisyyden ajan al-
kuun ja siitiikin eteenpiiin. Vaatimukset ja niiden vastustus olivat niin voimak-
kaita, effji ne johtivat vuosina l9l7 - 1918 traagiseen, vdkivaltaiseen viilien-
selvittelyyn. (Riihinen 1975a,129 - 167; Riihinen 1975c,168 - 185; Hentilii
1985,264 -286)

4. Uudenaikaisen yhteiskuntasopimuksen ensi vaiheet

4. 1. Sosiaalivakuutus syntyy kovissa legitimiteettipaineissa

Useimmat niistii kehityspiirteistii, jotka olivat tunnusomaisia esiteolliselle
suomalaiselle yhteiskunnalle, oli jo aiemmin keyry liipi monissa muissa Eu-
roopan maissa. Teollistuvan englantilaisen yhteiskunnan uudenaikaistuminen
ja oli erityisen tuskallista. Ltihes jatkuva kapinointi ja aika ajoin veriset viiki-
valtaisuudet 1700-luvun puolivtilistii liihtien noin sadan vuoden aikana osoitti-
vat, kuinka voimakkaasti uutta yhteiskuntasopimusta vaadittiin. Vaatimuksiin
sisiiltyiviit keskeisinii kohtina laajenevan ty<iviienluokan poliittisen vaikutus-
vallan lisiifiminen, tydaikojen rajoittaminen ja sosiaaliturvan parantaminen.
Edistyminen oli hidasta, jaldmd,piitee erityisesti sosiaaliturvaan. Vuoden 1834
kdyhiiinhoitolaki jiii pitkiiksi aikaa viitoittamaan englantilaisen ajattelun ja so-
siaaliturvan keytenndn linjoja. Yhteiskuntaa oli siktiliiisen liberalistisen ajatte-
lutavan mukaan suojeltava erilaisilta pahoilta asioilta, ei niinktiiin edistetHivii
hyviii asioita; kysymyksessii oli residuaalisen hyvinvointivaltion malli. Oma-
aputoimintaan nojaava ideologia oli hyvin leimallista tuolle yhteiskunnalle.
Mutta listiksi briteiltii puuttui sellainen virkakoneisto, joka olisi kyennyt huo-
lehtimaan tehokkaasti sosiaaliturvasta. (Ritter 1986, 133 - 134)

Saksassa sek[ yhteiskunnalliset liihtokohdat ettii poliittiset kehitystekijiit johti-
vat toisenlaisiin ratkaisuihin. Taloudellinen ajattelu nojasi liberalismin sijasta
valtiokeskeiseen kameralistiseen ja historialliseen ndkemykseen; valtion mer-
kitys yhteiskunnan ohjauksessa oli eri luokkaa kuin liberalistisen individualis-
min stivyttdmdssi Englannissa. Toisaalta yleinen etatistinen perinne vaikutti
myris kasvavassa teollisessa proletariaatissa, ja se tadosi huomattavasti hedel-
millisemmiin kaswalustan sosialismille kuin englantilaisen yhteiskunnan in-
dividualismi. Kun nopeasti leviiivii sosialistinen ideologia ja konservatiivinen
saksalainen etatismi kohtasivat, tulos oli mielenkiintoinen. Yhteiskuntaso-
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pimusta kehitettiin aluksi myrintiimilli wronna 1869 miespuoliselle (miitirtityn
ikiirajan ylittiiviille) viiestdlle yleinen ja yhtiiltiinen iiinioikeus. Sosialistiset
aatteet jatkoivat silti voittokulkuaan, ja sen rnroksi siiiidettiin vuonna 1877
miiiiriiaikaiset sosialistilait, joilla mm. ra;ioitettiin kokoontumisvapautta. Bis-
marckin hallinnossa kuitenkin arvioitiin, ettii valtion ja yhteiskunnan legiti-
miteettiii ei ajan oloon kyeti turvaamaan pakkokeinoin. Nnin piiiidyttiin yhteis-
kuntasopimuksen laajentamiseen ja syverrtimiseen. Tiiti oivallusta, jos kohta
se tavallaan syntyl pakon sanelemana, voidaan pitiiti merkittivimpiinti yksit-
tiiisenti kiidnteenii kohti uudenaikaista sos iaalipolitiil&aa.

Sairausvakuutuslaki (1883), tapaturmavakuutuslaki (1884, alun perin jo 1871)
sekii tyokyryttdmyys- ja vanhuusvakuutuslaki (1889) koskivat tydvtiesttiti eli
sitii osaa kansasta, joka teollistumisen mullistuksessa laajeni nopeasti ja jolla
itselliitin ei ollut mahdollisuuksia turvansa jfiestiimiseen. NeilH laeilla oli
my6nteisid vaikutuksia saksalaisen yhteislunnan kehirykseen, vaikka esimer-
kiksi vanhuusvakuutus piiiisi koko laajuurlessaan vaikuttamaan vasta 1900-
luvun alussa. (futter 1986, 17 - 130)

4. 2. S o siaaliturvaj iirj estelmdn myohisyntyisyys Suomessa

Kysymykseen, pelastiko sosiaaliturvajtirjostelmln luominen Saksan myds
vallankumoukselta, on yhtd mahdotonta antaa vastausta kuin mihin tahansa
vastaavanlaiseen historialliseen kysymykst:en. Mutta eurooppalaisten valtioi-
den modernisaatiokehitys oli tullut vaihees,len, jossa vaadittiin yhteislarntaso-
pimuksen radikaalia uudistamista. Tiihiin urrdistamiseen Bismarckin hallinnon
reformipolitiill<a tarjosi kiiyttokelpoisen es:ikuvan. Euroopan maat ltihes poik-
keuksetta seurasivat nopeasti Saksan esime:rkkifl. Niinpii tapaturmavakuutusta
koskeva laki siiiidettiin vuoteen 1903 mennr:ssfl lihes kaikissa l6nsi-Euroopan
maissa ja lisiiksi Uudessa-Seelannissa ja Australiassa (ks. taulukko 2). Mytis
sairausvakuutuslaki tuli ensimmiiiseen maailmansotaan mennessti jokseenkin
kaikkiin liintisen Euroopan maihin. Vanhuus- ja tytikyvytt6myysvakuutuksen
kiiyttoonotossa oli hieman enemmiin ajallista variaatiota, mutta silti 9 tarkas-
teltavista 13 Euroopan maasta omaksui serkin jo ennen ensimmtiisii maail-
mansotaa.

Ainoa sosiaalivakuutuksen sektori, jolla Suomi eteni Euroopan maiden eturi-
vin mukana, oli tapaturmavakuutus: Saksan lisiiksi vain Sveitsi ja Norja ehti-
vdt Suomen edelle. Vuoden 1895 laissa miiiiriteltiin korvaukset ohimeneviistii
tyt kyr.yttt myydestii ja invaliditeetista sekii:menehtyneen henkiltin leskelle ja
alle l5-vuotiaille lapsille kuolemaan johtaneresta tapaturmasta. Korvaus miiii-
ritettiin 60 prosentiksi tytintekijfln ansioista. Mutta sosiaalipoliittisena uudis-
tuksena lailla ei pitkiiiin aikaan ollut tuntuvail vaikutusta, sill6 sen piiriin kuu-
luivat ltihinntivain ammattimiehetja kaupunkien seki teollisuuspaikkakuntien
parhaiten ansaitseva tydviiestti. Suuri puute oli ennen muuta se, etfli laaja maa-
ja metsiitalouden tyoviiesto jiii uudistuksesta r:sattomaksi. (Alestalo 1990, 348
- 356) Uudistuksen vaikutusten kapeudesta saadaan kiisitys, kun muistetaan,
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ette vuonna 1900 vakuutettuja oli noin 67 000 ja vielii wonna l9l7 vain 144
000 (Haatanen 1992, 167). Vuonna l9l7 maataloudessa oli liihes 350 000
tydntekijii[ (vrt. Alapuro 1985, 8l), ja kun laki ei koskenutheitd, ymmiirretiiiin
lain heikkoudet yhteiskuntasopimuksen niikdkannalta. Tiiltii osin muutos oli
kuitenkin tapahtumassa.

Tapaturma Sairaus Vanhuus- ja Tyottrimyys
tyok) ryttttmyys

Belgia
Alankomaat
Ranska
Italia
Saksa
Irlanti
Iso-Britannia
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Itdvalta
Sveitsi
Australia
Uusi-Seelanti
Kanada
Yhdysvallat

1903
l90l
1898
1898
1871
r897
1897
1898
t894
1901
1 895
1887
1881
t902
1900
1930
1930

t894
t929
1898
1 886
l 883
191I
1911
t892
1909
1891
1963
1888
l9l I
t945
1938
t97t

1900
l9t3
1895
1898
1 889
1908
1908
l89l
t936
t9t3
1937
1927
1946
1909
1 898
1927
1935

1920
1916
1905
t9t9
t927
l91l
l91l
1907
1906
t934
t9t7
t920
t924
1945
1938
t940
1935

Ldhde: Pierson 1991, 108

Taulukko 2. So s i aaliv akuutuks en laiyttddnotto OE CD -mais s a

Jo vuodesta 1908 liihtien oli suunniteltu tapaturmalain korjaamista, ja vuonna
l9l2 saatiin eduskunta-aloitteiden ansiosta uusi tapaturmavakuutusasetus.
Mutta sen tiiytiintddnpanossa niikyi tsaarinvallan jamrtus, sillii asetus vahvis-
tettiin vasta vuonna 1917, "kun veniliiinen sortovalta oli kukistunut". Nyt
my6s kaupunkienktisityoliikkeetja rakennustyrit, hakkuutjauitot sekii maata-
lous sivuelinkeinoineen, j os maataloustyossii kiiytettiin koneita viihintiiiin 1 4
ptiiviiti vuodessa, tulivat lain piiriin. Vakuutettujen miiiirii kohosi nopeasti:
vuorura 1920 ylitettiin 200 000:nja wonna 1925 jo 300 000:n ty6ntekijiin raja;
wonna 1939 kefiinnrillisesti katsoen kaikki tyontekijtin asemassa toimineet
niiyttiiviit kuuluneen vakuutuksen piiriin, silld vakuutettuja oli runsaat 740000.
(Haatanen 1992,174 - 176) Thpaturmavakuutus oli edelliikiivijii siinti muutos-
tapahtumassa, j oka vakuutuksen kautta ilmensi yhteiskuntasopimuksen syve-
nemistt suomalaisessa yhteiskunnassa.
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Thpaturmavakuutuslain oli alun perin miiiirii olla ensimmiinen osa sellaisessa
uudistusten sarjassa, joka toteutettiin Salciassa 1880-luvulla. Suomessa yhteis-
kuntasopimuksen kehitys on kuitenkin ollut mutkikkaampaa kuin miss66n
muussa tarkasteltavista maista. Reformit syntyiviit itseniiistymiseen saakka
paljolti sekii ulkoisten ettii sisiiisten voin.ien seurauksina. Ja larn uudistukset
riippuivat kahdenlaisista tekijciistii, jotka.ioskus vaikuttivat samaan suuntaan,
joskus eri suuntiin, kehitys oli epdvarmernpaa kuin niissti maissa, joissa piiii-
t6kset voitiin tehdii autonomisemmin kuin Suomessa. Kun Suomi onnistui
wonna 1906 radikaalisti uudistamaan yhteiskuntasopimustaan luomalla Eu-
roopan moderneimman poliittisten oikeuksien jiirjestelmiln, ulkoisten ja si-
siisten voimien yhteisvaikutus niikyi selvi.sti:Ventijiin ja Japanin viilinen sota,
siitii aiheutunut tsaarinvallan heikkoudentila ja suomalaisten, erilaisia ideolo-
goita edustavien tahojen tahto vaikuuivat samaan suuntaan. Mutta kun
sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntasopimustir piti kehittiiii eteenpiiin ja syventiiii,
pyrkimys yleensi pystihtyl tsaarinvallan ja kotimaisten konservatiivisten piiri-
enjamrtukseen. (Haatanet1992,164- 169; Riihinen 1989, ll --24)

Valtiolliseen iiiinioikeuteen, "punaiseen vi:ivaan", liitettiin paljon toiveita. Ta-
valliset ihmiset odottivat olojensa kohentuvan, sosiaalisen turvallisuutensa pa-
ranevan. Ttitii lupasi myds sosialistinen tydvtienliike ideologisessa julistukses-
saan. Kun odotukset eiviit toteutuneet, vaim valtiollinen yhteiskuntasopimus
jei ikerin kuin ndenndiseksi, kiiytttikelvottc,maksi, pettymys ja turhautuminen
oli syviiii. Veniijiin vallankumous tarjosi mrillin yrittiiii olojen kohennusta toi-
sella tavalla, vallankumouksen tieti.

Mutta olisiko kapinaa syntynyt, jos Suomesrsa olisi pystytty samanlaisiin sosi-
aalisiin uudistuksiin kuin Liinsi-Euroopan maissa? Historia on liian monise-
litteinen, liian indeterministinen kokonaisuts antaakseen varmaa vastausta tdl-
laiseen kysymykseen. On kuitenkin merkille pantavaa, ettii missiiin niistii
maista, joissa seki vanhuus- etti tyttkyv'/ttt myysvakuutus toteutettiin ennen
ensimmiiistii maailmansotaa, ei syntynyt vii,kivaltaista vallankumousta.

Thpaturmavakuutuksen uudistamisen lisiiks.l sosiaalivakuutukseen saatiin toi-
nenkin laajennus juuri itseniiistymisen kynnyksellii: tydtt6myysvakuutus. Uu-
distusta oli mietitty vuosisadan alusta liihtien, ja eris tydryhmti, jossa K. J.
Stihlberg oli keskeisen[ henkilonii, esitti jo vuonna 1903 ratkaisuksi ns.
Gentin jiirjestelmiiii eli ammattiyhdistysten ylltipitiimiii ja kuntien avustamia
tytitttimyyskassoja. Vuonna 1908 asetettiin erityinen tydtttimyysvalanutus-
komitea. Pian tuonjiilkeen, vuonna l9l I Englannissa aikaansaatiin pakollinen
tydttdmyysvakuutus. Sitii mallia ei kuitenkaan Suomessa seurattu, kun edus-
kunta vuonna l9l4 tydttttmyyskomitean eh,Cotusten pohjalta hyviiksyi "ase-
tuksen tydttdmyyskassoista, joilla oli oikeus saada apurahaa yleisistii varois-
ta". Tsaarinvallan jarrutus niikyi tiimdnkin uudistuksen kohdalla, si116 se tuli
hyviiksytyksi vasta maaliskuun vallankumoulsen jiilkeen 1917. Mutta tyotto-
myysvakuutuksella ei alloraikoinaan ollut sarrottavaa merkitysti. Kansalaisso-
dan jiilkeen ja pitkiille sotien vtilisenii aikarra ammattiyhdistysliike oli liian
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heikko kyetikseen huolehtimaan tydttdmyyskassoista. (Haatanen 1992, | 69-
170; Kuusi 1931, 802-807; Nieminen 1985, 35 -39; Waris 1980, 156 - 158)
On syytii korostaa, etti toteutuakseen tehokkaasti yhteiskuntasopimus vaatii
myris kansalaisyhteiskunnan valmiuksia j a vapauksia.

Sosiaalivakuutus ei ennen maan itsendistymistii eikii pitktille sen jiilkeenkiiiin
merkinnyt yhteiskuntasopimuksen olennaista vahvistumista. Tydntekijtiin ja
vastaavassa asemassa olevien sosiaalinen turvallisuus jiii heikolle tolalle, ja he
olivat sen woksi toisen luokan kansalaisia. Kansalaissodan jiilkeen heidiin
asemaansa pitkiiiin heikensi voittaneen puolen eptiluuloisuus, jota lisiiksi ruok-
ki kumouksellisten voimien toiminta ammattiyhdistysliikkeessii. Huolimatta
tytilainsiiiidtinn6n mydnteisestii kehityksestd ja tydehtosopimuslain siiiitti-
misest5 (1924) ty<ieliimiikiitin ei vahvistanut yhteiskuntasopimusta, kun ty<in-
antajat eiviit ennen toista maailmansotaa suostuneet tytiehtosopimuksiin.
My6s ty6ehtosopimusjiirjestelmdn osalta yhteiskuntasopimuksen kehitys laa-
hasi runsaat neljii vuosikymmentii muiden Pohjoismaiden periissfl (Riihinen
1989,12 - l3), mill[ tietysti oli vaikutuksia tyontekijiiin turvallisuuteen.

4.3 . Maatalousvaltainen yhteiskunta etsii itselleen
sopivia ratkaisuja

Suomi oli kuitenkin maaseutuvaltainen yhteiskunta. Vielti vuonna 1910 am-
matissa toimivasta viiestdstd periiti 72 prosenttia tydskenteli maataloudessa.
Sen vuoksi huomattavissa yhteiskunnallisissa reformeissa oli syytii ottaa pai-
nokkaasti huomioon maaseudun ja maatalousviiestrin intressit. Suomeen ke-
hittyi pitkin 1800-lukua yhti laajempi epditseniiisen maatalousvdestdn luokka,
joka poliittisten oikeuksien puuttumisen vuoksi oli vuoteen 1906 saakka sa-
massa asemassa kuin laajenevan teollisuuden ja palveluelinkeinojen tyrinteki-
jiit. Vuonna 1890 seeryihin kuulumaton ja poliittisia oikeuksia vailla oleva vii-
est6nosa kiisitti runsaat 70 prosenttia (Teljo 1949, 38). Mutta suurin osa
tuosta v[est<ist[ ei pystynyt osallistumaan my<iskiitin kunnalliseen p66tdksen-
tekoon, koska tidnioikeuden ehtona vuoteen 1917 saakka oli se, ettii henkild
maksoi kunnallisveroa. Nuo ihmiset eiviit juurikaan olleet osallisina yhteis-
kuntasopimuksessa, ja voidaan viitfiii, ettii he olivat vain viihdisess[ miiiiriissii
kansalaisia kiisitteen uudenaikaisessa merkityksessii. Sen vuoksi maalais-
proletariaatissa lgrtevd deprivaatio voimistui 1800-luvun lopulta liihtien sa-
maan tapaan kuin kaupunkienja teollisuuspaikkakuntien ty<iviiest<in t5rytymiit-
trimyys; sosialismin otolliseksi tehtiiviiksi jfli suunnata ja voimistaa ntiiden vii-
estdnosien tyyt).mettomyyttti. Vuonna 1 9 I 2 Suomessa oli runsaat 5 5 000 torp-
paa jayli 95 000 miikitupaa; on laskettu, ettd vuonna 1910 jokaista 100 maan-
omistajaa kohden oli228 maataloustytiliiistii ja 50 torpparia.

Itseniiisyyden ajan alkuun ajoittuukin sosiaalinen reformi, jolla oli huomatta-
vaa merkitystii sekti sosiaaliturvan ettii yhteiskuntasopimuksen vahvistumisen
kannalta. Vuoden 1918 torpparivapautuksena tunnetun lain nojalla lunastettiin
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itseniisiksi yli 126 000 vuokra-aluetta toiseen maailmansotaan mennessii, val-
taosa 1920-luvulla. Mutta sen lisiksi oli runsaasti tilatonta vtiestriii, jonka ta-
loudellinen ja sosiaalinen turvallisuus yk:ensii oli vielti heikompi kuin torppa-
rien ja mikitupalaisten; vuoden l90l tilaston mukaan heitii oli runsaat 253 000
henkeii. Tilastoissa mikitupalaisia ja (nruita) maataloustyrintekijtiitii ei ole
kyetty selviisti erottamaan toisistaan, mutta niiden kahden vflhlviikisen ryh-
miin yhteinen osuus nflyttiiii vuonna 1901 olleen puolet kaikista maatalousvfl-
estdn ruokakunnista. Tilattoman viieston asemaapyrittiinparantamaanvuoden
1922 asutuslain ("Lex Kallio") ja valtion mailla tapahtuvan asutustoiminnan
avulla. Nei[e toimenpiteillti muodostettii:r toiseen maailmansotaan mennesse
yli 36 000 uutta tilaa. (Alapuro 1985, 46 - 49; Haatanen 1968, 170 - 190;
Hietanen 1982,31- 33; Rasila 1961,30 - 31) Maataloustuotannon kannalta
reformilla ei ollut sanottavaa merkitysti, s:rll6 vuoteen 1930 mennessii itseniis-
tyneillii torpilla oli keskimiiiirin vain 4.8 hr:htaaria peltoa, niittye ja tontti- sekii
tiemaata. Ja mtikitupien maatalousmaan lr:oko oli tietysti vielti huomattavasti
vihiisempi. Vain kahdeksas tai yhdeksiis osa Suomen pelloista siirtyi vuokra-
maastaviljelijiinsiiomistukseen. (Jutilkala 1958, 423)Onsffiitiihdentiild, ettii
tuo asutustoiminta oli luonteeltaan pikemrninkin sosiaaliturvapolitiikkaa kuin
elinkeinopolitiikkaa, sillii sen avulla tiihdittiin korkeintaan toimeentulomaa-
talouteen ja asutettavan vtiest<in turvallisuuden kohottamiseen.

Maareformeista huolimatta oli sosiaaliturvan tarvetta arvioitaessa otetlava
maan elinkeinorakenteen vuoksi painokkaasti huomioon maatalouden ty6nte-
kijet ja se pientilojen vdki, jonka piidosan 1920-ja l930Juvulla muodostivat
entiset torpparit ja miikitupalaiset seki tilan saaneet entiset tilattomat. Suomi
pysyi edelleen vahvasti maatalousvaltaiserra yhteiskuntana: vuonna 1930 am-
matissa toimivan vdest<in osuus oli teollisuudessa ja siihen liittyvissii elinkei-
noissa 14 prosenttia ja vielii vuonna 1940 vain l8 prosenttia; vastaavat osuudet
palveluelinkeinoissa olivat 13 (1930) ja l7 t'I940) prosenttia. Maa- ja metsiita-
loudessa oli vuonna 1930 enemmtin tytinlekijttitii (386 000) kuin teollisuu-
dessa ynni sen liitiinniiiselinkeinoissa sek6 palveluammateissa yhteensii
(321000). Sen jiilkeen tilanne muuttui nopeasti: wonna 1940 tyontekijriiden
enemmistd sai elatuksensa jo teollisuudesta ja palveluista (maataloudessa
384000 ja muissa elinkeinoissa 465 000). T1'ontekijriiden lukumiitirien vertailu
ei yksiniiiin anna kuitenkaan riittiivilii kuvaa sosiaaliturvan tarpeesta. Maata-
loudenrakenne oli erittiiinpientilavaltainen: vuonna I930kiinpidviljelmie(0.5
- 2.0 ha) oli kaikista viljelmistii 23 prosenttia ja pienviljelmiii (2 - l0 ha) 52
prosenttia, eikii niiiden viljelmien osuus vuoteen 1940 mennessil juurikaan
muuttunut (Alapuro 1985,79 - 88). Vaikka tissii puheena oleva viestd - eri
elinkeinojen tydntekijtit ja pienviljeryet - olikin saanut tiyden valtiollisen
kansalaisuuden, sen sosiaalinen kansalaisuu s oli vaatimattomalla tasolla.

Jos Suomen elinkeinorakenteen vanhakantaisuutta ei oteta huomioon tarkas-
teltaessa 1920- jal930-luvun pyrkimyksiti sosiaalivakuutuksen laajentamisek-
si, tehdiidn helposti virheellisiti ptiiitelmiti. T'luo vanhakantaisuus ei kuitenkaan
estiinyt kiiymtistti vilkasta keskustelua noilla vuosikymmenillii eduskunnassa,
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puolueissa, komiteoissa ja muissa asiantuntijaelimiss?i sosiaalivakuutuksen
kehittiimisestii; asiaa pidettiin ajankohtaisena. On tietysti helppo viiittiiii, ettii
arvojen ja ajattelutapojen yleinen vanhoillisuus esti asioiden edistymisen, ja
vtiite pitiiii pitkiilti paikkansa. Mutta sellaisenaan viiite on liihes tautologinen,
eikti silH ole paljoa informaatioarvoa. Keskustelua tarkasteltaessa nousee esiin
niiden kisitysten vakiintumattomuus, joita puolueilla oli sosiaalivakuuhrk-
sesta, sekii erilaisten intressien ja niihin liittyvien ennakkoluulojen vaikutus.
(Hellsten 1993,204 -zlg)Tyypillinen ja voimakkain vastakohtaisuus tuli nti-
kyviin maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien viilillii: edellinen painoffi pien-
viljelijiiviieston etuja, jiilkimmiinen taas tytintekijoiden. Maaseudun ja kau-
punkimaisten alueiden vtilinen ristiriita heijastui myds edistyspuolueen niike-
myksissd.

Itseniiisyyden ajan ensimmiiinen konkreettinen, laaja suunnitelma sisiiltyi
vuonna 1921 sosiaalivakuutuskomitean ehdotukseen pakollisesta kansan-
vakuutuksesta, joka olisi kiisittiinyt sek[ sairausvakuutuksen etfi yleisen van-
huus- ja tydlqrvytttimyysvakuutuksen. Objektiivisesti arvioiden sosiaalivakuu-
tusta olisi kipeiisti kaivattu. Esimerkiksi vuonna 1924 awioitiin vapaaehtois-
ten sairauskassojen kattavan noin 40 prosenttia teollisuuden ty<intekij<iistii; ul-
kopuolelle jiiineet 60 prosenttia olivat kuitenkin niitii, jotka yleensd olisivat
kipeimmin kaivanneet sairauden ajan turvaa. Vapaaehtoinen jiirjestelmii oli
perimmiiltiiiin ristiriidassa rawlsilaisen eroperiaatteen kanssa eikti tdssd mie-
lessii toteuttanut yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Suomessa oli tuol-
loin2,2 miljoonaa yli 20-vuotiasta kansalaista, joista vain noin 3 prosenttia oli
vapaaehtoisesti vakuuttanut itsensii sairauden varalta. Sairausvakuutuksesta
keskusteltiin paljon, mutta laihoin tuloksin. (Haatanen 1992,176 - 183)

Sosiaalisten ongelmien painopiste alkoi 1930-luvulta lthtien kallistua teolli-
suuden ja palveluelinkeinojen tydntekij<iiden suuntaan; elinkeinorakenteen
muutos painoi miiiiriillisesti vaakaa siihen suuntaan. Tyoehtosopimusten puut-
tuminen oli yksi niistii tekijoistii, jotka olivat pitiineet tuon viiestdnosan lapsi-
puolen asemassa, jos tarkastellaan niiiden ihmisten osallistumista yhteiskunta-
sopimukseen ja heidiin asemaansa suhteessa tiiysivaltaiseen kansalaisuuteen.
Suomessa kuitenkin oli edelleen poikkeuksellisen laaja agraarinen viiest<i ja
maaseutumainen ajattelutapa ja arvoilmasto.

Vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutus kilpaili 1930-luvun alkupuolella suosi-
osta sairausvakuufuksen kanssa, koska katsottiin, effei maalla ollut varaa mo-
lempiin. Kun sairausvakuutusta kiivaimmin vastusti Suomen Liitiktiriliitto
(Haatanen 1992, 181 - 182), se oli osoitus siitti, ettii eiviit edes ne, joiden teh-
tiiviin ja velvollisuuksiin olisi asiantuntemuksensa vuoksi kuulunut valistaa
kansakuntaa sairastawuden haitoista, halunneet tai osanneet site tehdii. Mikii
jii{eston kannanotoista sitten hedastuikin, se ei ainakaan ollut reilun oikeu-
denmukaisuuden eikii taloudellisen tehokkuuden taju. Samaan aikaan keytiin
kiistaa siitti, oliko liihdetttivii tydviienvakuutuksen vai kansanvakuutuksen lin-
jalle. Lopulta piiiidyttiin valitsemaan vanhuus- ja tyolqrvytt<imyysvakuutus
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kansanvakuutuksena. Lienee mahdotortta todistaa pitdviisti, tehtiinkd van-
huus- ja tyttlqrvyttt myysvakuutuksen pr,3feroinnissa oikea ratkaisu. Euroopan
maista ei ollut tadolla mallia, sillii niissii vakuutusten aiemmuus vaihteli ilman
havaittavaa sdiinn6nmukaisuutta (vrt. taulukko 2). Suomen kdyhlinhoitotilas-
tot tosin viittaavat siihen, etti yleisin avuntarpeen syy kaupungeissa oli sairaus
ja kivulloisuus ja maaseudulla taas vanhuudenheikkous (Hellsten 1993,210-
211). Sen sijaan on verraten helppo viiittid, ettfl kansanvakuutus oli tarkoi-
tuksenmukaisempi ratkaisu kuin tyovnenvakuutus. Koska suuri osa viiest<iii
edelleen toimi samalla kertaa ty<intekijifur ja pienviljelijtin rooleissa, tytiviien-
vakuutusta olisi ollut hankala toteuttaa oikeudenmukaisella talalla. Tydv?ien-
vakuutus olisi tuossa tilanteessa kyllii ollrrt yhteiskuntasopimuksen laajennus,
mutta ei paras mahdollinen.

Vanhuus- ja tyokyvytt<imyysvakuutukserr siiiitiminen vuonna 1937 ilmentiiii
Suomen sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinrlivaltion kehityksessti huomattavaa
k[iinnekohtaa. Tapahtuma ei ollut kd[nnekohta tuon lain sosiaalipoliittisen
merkittiivyyden kannalta, sillti lain sisiiltd tuskin ta{osi mahdollisuuksia riittii-
vin vanhuuden tai tyttlqrvytt6myyden tunran saamiseen. Laki sl.nnytti vakuu-
tusperiaatteen ja pakollisten s66st<ijen varinn rakentuvan eliilkeen sekii siihen
harkinnanvaraisesti liitetyn huoltoperiaatteeseen nojaavan lisiieliikkeen. Kan-
sanvakuutuksena ja lisiielflk*een mahdol.lisuuden tarjoavana se kyllt varsin
pitkiille nojasi eroperiaatteen kaltaiseen ntikemykseen ja oikeudenmukaisuu-
teen. Ongelmat, jotka myrihemmin paljastuivat, olivat ke$innt lliselli puolel-
la.

Kii6nnekohtana kansaneliikelain aikaansarmista voidaan pitiiii ennen muuta
sen vuoksi, etfd se heijastaa uudenlaisen riosiaalisen ajattelutavan viihittiiistii
liipimurtoa. Suomalainen yhteiskunta eheytyi huomattavasti 1930-luvulla.
Ty<ivtiest6ii edustava puolue, sosiaalidemolraatit, tuli viihitellen hyv?iksytyksi,
ja sen vaikutusvalta kasvoi. Toisaalta keskiryhmien poliittisessa trjattelussa il-
meni uusia piirteitii, mika teki mahdollisel<si niiden ja sosiaalidemokraattien
hallitusyhteistyon. Uusi yhteiskunnallinen rakenne ja tilanne vaativat uuden-
laista ajattelua. Maareformit olivat synnyttimeet pienviljelijiiluokan, josta suu-
rella osalla oli sosiaalidemokraattisesti ajattelevan vuokraviljelijiin tausta. Jos
maalaisliitto aikoi kilpailla tuon viljelijiiluokan iiiinistti, sen oli lEhdettdvi mu-
kaan sosiaaliturvauudistuksiin. Vuoden 1937 punavihreii eli punamultahallitus
oli ensimmiiinen osoitus sellaisesta sisiipoliittisen tahdonsuunnan muutokses-
ta, joka sittemmin teki Suomessakin mahdolliseksi pohjoismaisen universaa-
lin sosiaalipolitiikan. Kansaneliikelaki oli aatteellisella tasolla pitkii askel tii-
hiin suuntaan, vaikka se olikin lyhy askel srosiaaliturvapolitiikassa sintinsii.

Suomalaisen yhteiskunnan legitimiteetti joutui ennen pitkiiii kovaan testiin. Se
tuskin olisi kestiinyt tuota testiii ilman niiti ttrkistuksia, jotka sisdltyiviit ennen
muuta maareformeihin, mutta lupauksenornaisesti myds sosiaaliturvauudis-
tuksiin. Neuvostoliiton hy<iktitessii marraskuussa 1939 Suomi oli ehjempi kan-
sakunta kuin koskaan aiemmin. Suurin aukko yhteiskuntasopimuksessa ja
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suurin vaje kansalaisuudessa oli tydntekijdiden kohdalla: koska tyonantajat
eiviit olleet suostuneet tyoehtosopimuksiin, tilanne tyomarkkinoilla oli epiita-
sa-arvoinen. Tilastojen nojalla (vrt. Alapuro 1985, 81, 88 ja96) voidaan piiii-
tellii, ettii vaikeissa oloissa maatapuolustavan kenttiarmeijan selvti enemmis-
t6 kuului tyoviiestritin. Paradoksisesti kansanosa, jolle ei vielii eurooppalaisit-
tain verrattuna ollut suotu laajoja oikeuksia, oli tekemiiss6 "talvisodan ihmet-
td". Tuossa tilanteessa tyrinantajajiirjestot eiviit eniiii voineet puolustaa to{u-
vaa asennettaan tydehtosopimuksiin; olisi ollut epiviisasta ja kiittiimiitrintiikin
olla tunnustamatta tydntekij[jiirjestdjii sopimusosapuoleksi. Talvisodan riehu-
essa kiivaimmillaan Suomen Tyrinantajain Keskusliitto ja Suomen Ammatti-
yhdistysten Keskusliitto esittiv[t "tammikuun kihlauksena" (1940) tunnetun
julkilausuman, jossa ne ilmoittivat tulevansa neuvottelemaan osapuolia kos-
kevista kysymyksist[ niiden ratkaisemiseksi yhteisymmiirryksess6. TItd tietii
piiiistiin vuonna 1944, jatkosodan pddtgtyd, ensimmdiseen varsinaiseen yleis-
sopimukseen, jossa sitouduttiin neuvottelusuhteiden ja tydehtosopimuksilla
jiirjestettyjen ty6suhteiden kehittiimiseen. Ty6ehtosopimusjtirjestelmiin synty-
minen oli tosiasiallinen edellytys my<is sosiaaliturvajii{estelmiin kehittiimisel-
le teollistuvassa maassa.

Toisen maailmansodan kokonaisvaikutusta Suomen sosiaaliturvajiirjestelmdn
kehitykseen ei ole helppo arvioida. PitkelH aikaviilillii sodan vaikutukset nii-
kyvet kaikkialla Euroopassa ja laajemminkin pitkiiiin jatkuvana korkeana
tyrillisyytenii ja sysiiyksenii hyvinvointivaltion syntyyn. Tosin hyvinvointival-
tio on pitkiiaikaisen kehityksen tulos, ja sen perusteet olivat alkaneet hahmot-
tua jo eruren sotia mm. Keynesin makrotalousteoreettisessa ajattelussa. Totaa-
lisella tavalla sotaan osallistuneissa maissa sota synnytti jtilkiseurauksenaan
sosiaalisen turvallisuuden ongelman, kun perinteiset yhteisorakenteet heikke-
niviit tai hajosivat. Rintamille vuosiksi sidottuja sotilaita pyrittiin jo sodan ai-
kana motivoimaan lupauksin paremmasta yhteiskunnassa rauhan koitettua.
Samalla kun kuuluisa Beveridgen raportti (1942) hahmotteli suurisuuntaisen
sosiaaliturvaohjelman, se oli tavallisille englantilaisille sotilaille annettu lupa-
us tasa-arvoisemmasta ja turvallisemmasta yhteiskunnasta. Sen ilmeinen tar-
koitus oli my6s taistelutahdon ja moraalin kohentaminen ja ylliipitiiminen. Ja
kun sodassa taisteleville suomalaisille maatydltiisille ja ktiiipititilojen pojille
luvattiin omaa maataja teollisuuden ty<intekijdille tonttimaata ja asunto, tar-
koitus oli aivan sama. Pitktille teollistuneessa Britanniassa asia hoidettiin ke-
hittamelH sosiaalivakuutusta, agraarisessa Suomessa taas kiiytettiin runsainta
resurssia, maavaroja. (Riihinen 1992a,275 -276) Kun vuoden1945 maanhan-
kintalain nojalla muodostettiin noin 46 000 siirtoviien tilaa ja 76 000 muuta
tilaa, kysymys oli myds sosiaaliturvaohjelmasta suomalaiseen tapaan. (Vrt.
Hietanen 1982,33)
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4.4. Sosiaaliturvan erityispiirteet j,a kehitys
sodanj tilkeisessii Suomessa

Eurooppalaisittain tarkastellen Suomi olivielii toisen maailmansodan jiilkeen
vahvasti maatalousvaltainen maa. Niinpil Suomen elinkeinorakenne oli vuon-
na 1950 jokseenkin identtinen sen rakenteen kanssa, joka Ruotsissa vallitsi
vuonna 1910. Siten maatalouden ammatissa toimivan viiestdn osuus oli Suo-
messa vielii 46 prosenttia. (Flora et al. l')87,486 - 490, 529 ja 586). Sodan-
jiilkeiset ratkaisut, joilla maan agraarista luonnetta vahvistettiin. olivat toisaal-
tapakon sanelemia, kun siirtoviiki ja amnrattia ja ty6paikkaa vailla olevat soti-
laat oli sijoitettava yhteiskuntaan. Toisaalta ratkaisut vastasivat syviille
juurtunutta agraarista ideologiaa: maatalous ja maaseutumainen elimintapa
niiyttiviit monien poliitikkojen ja tavallistt:n kansalaisten mielestii luonnollisil-
ta valinnoilta.

Agraarinen reformipolitii}Jca ei kuitenkaan vastannut riittiiviillii tavalla sosiaa-
litr,rvan tarpeisiin monestakaan syysti. Kaupungistuminen ja viieston siirtymi-
nen jalostus- ja palveluelinkeinoihin jatkui kaikesta huolimatta, ja perinteiset
yhteistilliset turvarakenteet menettivit merkitystiidn. Mutta sodanjiilkeinen ti-
lanne pakotti muutenkin kiinnittiimiiiin huomiota vakuutukseen. Sairausva-
kuutus oli tullut entistii tarpeellisemmaksl myos sen vuoksi, etlii kansalaiset
olivat ennenndkemdttdmtin inflaatiokaudr:n vuoksi menettiineet siiflsttijiiiin,
monet l?ihes kaikki siiiistdnsd. Inflaation vaikutus ulottui tietysti my6s niihin
viih?iisiin sairaskassoihin, joiden avulla p.ieni osa tyontekijtiistii pyrki listiii-
miiiin sairausaikojensa turvaa. Toisaalta tydvoimapula aiheutti sen, etlii alettiin
kiinnittiiii huomiota tyovoiman suorituskyktrryn.

Vaikka maahan oli saatu vanhuus- ja tyttk)"yttttmyysvakuutus, huomattiin sii-
niikin pian puutteita, joista vain osa aiheutui sodan seurauksista. Erityisesti
lain ulottuvuus, kun wonna 1883 ja siti ennen syntyneet jiivit sen ulkopuolel-
le, sisilsi kummallisen epiioikeudenmukaisuuden. Sota-ajan inflaatio puoles-
taan korosti muutenkin alhaista eldkkeiden casoa. Kansanelikkeiden tosiasial-
linen vaikutus jeikin julkisin varoin kustannettavien lisieliilkeiden varaan.
Tiime yhdessd vanhimpien ikiiluokkien epii,oikeutetun aseman kanssa sai suo-
malaiset huomaamaan teriivdmmin sosiaalivakuutuksen ja yksityisvakuutuk-
sen eroavuudet. Niiihin eroihin kuuluu my6ri oikeudenmukaisuusperiaatteiden
erilaisuus. Ekvivalenssiperiaate on luonteva osa yksityisvakuutusta, mutta sen
tiukka seuraaminen sosiaalivakuutuksessa .johtaa mahdottomuuksiin. Sodan
pditgtyd,1945, asetettu sosiaalivakuutuskomitea, jonka tydskentely muodos-
tui vuosia kestdviiksi, kiinnitti huomiota ntiihin niikokohtiin. Se joutui mytis
offamaan kantaa sukupolvien vfllisti oikeud.enmukaisuutta koskevaan ongel-
maan. KansaneHkejiirjestelmii perustui voinnkkaasti rahastointiin, ja sen kat-
sottiin siirtiiviin tuleville sukupolville kuulurria rasitteita silloiselle viiestolle.

Sellaisessa maassa kuin Suomi oli 1900-lu'run puoliviilissti, osoittautui vai-
keaksi muodostaa yleinen eliikejiirjestelmti, joka olisi tyydyttiinyt sekii palkan-
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saajia ettti maatalousviiestdi. Tuo vaikeus heijastui jo komitean tydskentelys-
tii: se jiitti lopullisen mietintrinsii vasta vuonna l9i4,tydskenneltyeiin 9 vuotta,
Koko vakuutusuudistuksen yksi keskeisistii ptiiimiitiristii oli eliikkeiden korot-
taminen tasolle, joka merkitsisi vdhimmtiistoimeentulon takaamista eliikeliii-
sille. Ttistii ptiiimiiiiriistii ei esiintynyt huomattavia erimielisyyksiii. Jiidestel-
miin keskeistii sisiilt<iii hahmotellessaan komitea piiiityi esittimiidn jiirjestel-
mdd, jossa olisi yhdistynyt kaksi niikokohtaa: toisaalta tarveperiaate, jossa elti-
kettii miiiiritettiiessii olisi otettu huomioon vakuutetun tulot ja omaisuus, toi-
saalta ansioperiaate, jonka mukaan eldkkeen mtiiirddn olisivat vaikuttaneet
vakuutetun aktiiviaikaiset tulot ja hiinen maksamansa vakuutusmaksut. Ennen
eduskunnan lopullista piiiitostii eldkelain sistilt<iti kuitenkin muunneltiin
monivaiheisessa ktisittelyssd, ja siind ennen muuta palkansaajien ja maatalous-
viiest<in intressit joutuivat ristiriitaan. Koska maatalousviiestd oli vdhemmfln
riippuvainen rahataloudesta ja sen nimellistulot olivat keskimiiiirin huomatta-
vasti pienemmiit kuin palkansaajien, ansiotuloihin sidotut eliikkeet eiviit vas-
tanneet sen intresseji. Maatalousviiestd ja maalaisliitto sitd edustavana puolu-
eena asettuivat sen vuoksi kannattamaan tasaeliikejtirjestelmiii. Palkansaajat
ja sosiaalidemokraatit heidiin edustajinaan taas katsoivat vakuutusmaksuista
riippumattoman tasaeliikejtirjestelmiin merkitseviin tulonsiirtoa heiltti maata-
louden ja my<is vapaiden ammattien ha{oittajille. Pienviljelijtviiest<i, joka eli
osittain ansiotulojen, osittain maataloudesta saamiensa tulojen varassa, lienee
ollut ambivalentissa tilanteessa.

Eduskunnan toukokuussa 1956 hyviiksymtissi kansaneldkelaissa siiiidettiin
kaikille samansuuruinen peruseliike, joka oli riippumaton suoritetuista vakuu-
tusmaksuista. Jlrjestelmiiiin sisiiltyi kuitenkin mycis huoltoperiaate, jonka pe-
rusteella maksettiin tukiosaa tarveharkinnan mukaan. Samalla siirryttiin rahas-
toivasta j iirj estelmiistii j akoj ii{ estelmiiiin. (Hellsten 1993, 257 - 307 ; Suonoj a
t992,426 - 434)

4.5. Oliko vuoden 1956 uudistus oikeudenmukainen

Niin kauan kuin sosiaaliset oikeudet ovat kehittymiittdmiii, on verraten helppo
osoittaa, mitkti uudistukset ovat oikeudenmukaisia ja vahvistavat yhteiskunta-
sopimusta. Siinii vaiheessa ei ole vaikeaa peetelle, eftii uudistukset lisiiiivtit
vtiestdn mahdollisuuksia osallistua p[iitdksentekoon ja avartavat niiden piirii,
joille avautuu tilaisuus hy6dyntiiii sosiaalisia oikeuksia. Yhteiskunnallisen
tasa-arvoisuuden vahvistuttua on sen sijaan yhii hankalampi osoiftaa, toteut-
taako jokin uudistus oikeudenmukaisuuden periaatteita. Vuoden 1956 uudis-
tuksen oikeudenmukaisuudesta on sittemmin paljon keskusteltu (vrt. esim.
Suonoja 1992,434 - 438).

Uudistuksen pdfitavoitteisiin kuului eliketason yleinen kohottaminen, samalla
kun siirryttiin siiiistdvakuutuksesta ja rahastoivasta jtirjestelmiistii jakojfies-
telmiiiin. Kokonaiseliiketurva kohosi uudistuksen ansiosta mtiiiriillisesti noin
2.5-kertaiseksi. Eliikkeiden korottamisen tarve perustui ennen muuta eliike-

415



liiisviiest<in kokemuksiin, eikti niiiden kokemusten aitoutta liene syytii eptiill2i.
T6ssi mielessil uudistuksen yleissuunta eptiilemiittii toteutti oikeudenmukai-
suuden piiiimiitiriii. Samaa voidaan viiitt'ii, jos tarkastellaan uudistusta suku-
polvien viilisen oikeudenmukaisuuden lr:annalta: rahastoiva jiirjestelmti aina-
kin sellaisena, jollaisena Suomen alkuperiiinen kansanelikejfiestelmfl siti to-
teutti, olisi jiittiinyt vanhimmat sukupolvlt liihes puille paljaille.

Piiiiongelmaksi osoittautui se, millaisia periaatteita omaksuttiin eliikkeiden
miiiirityksen perusteiksi eli kysymys siilti, oliko tasaeliikejiirjestelmd oikeu-
denmukainen ratkaisu. Koska ongelma cn yleinen ja toistuu useissa elflke-
poliittisissa ratkaisuissa, tarkastellaan aluksi asian teoreettisiaja periaatteelli-
sia niik<ikohtia.

Yleensii mainitaan kaksi periaatetta, jotka voidaan ottaa huomioon pun-
nittaessa sellaisen jiirjestelmiin oikeudenrnukaisuutta, jonka tarkoituksena on
vaikuttaa viiest6n hyvinvointiin: tarveperiaate ja ansioperiaate (esim. Miller
1979). Tarveperiaatteen mukaan on etuuksia (tai toiminnasta koituvia palkki-
oita) jaettaessa painotettava ihmisten tarp,eita. Jotta tarveperiaatteen sovelta-
minen olisi johdonmukaista eikii sitii sekc,itettaisi ansioperiaatteeseen, thytyy
tarpeen kiisite ymmiirtiiii tietyllti tavalla. Erityisesti mamilaisessa tutkimus-
perinteessii, mutta usein my6s muissa tutkimusperinteissii, tarpeet on ymmdr-
retty historiallisesti ja kulttuurisesti muultuviksi. Siten on puhuttu ihmisten
tarpeiden moninaistumisesta ja erilaistumrsesta ja joidenkin tarpeiden hevie-
misesti. Kun tarve ymmiirretiiiin tiilld tavorn, ktlsitteeseen sekoittuu toinen kii-
site, halu. Halut taas ovat historiallisesti, krrlttuurisesti ja yksiltillisesti rajatto-
man vaihtelevia. Mikeli tarpeen kiisite ymrniirretiiiin niiin, tarveperiaate ei kel-
paa sellaiseksi kisiueeksi, jolla olisi selviisr:i eri sisiiltri kuin ansioperiaatteella.
Jos tarpeet sen sijaan ymmiirretiiiin universaaleiksi, kaikille ihmisille heidiin
lajiominaisuutensa kautta annetuiksi, tiilltiin on enerlmiin edellytyksiii puhua
tarveperiaatteesta oikeudenmukaisuuden ytrteni perusteena. (Tarpeita ovat tdl-
loin esimerkiksi proteiinien, vitamiinien ja tietynasteisen kehon liimptttilan ja
minimistandardit tiiyttiivtin asunnon tarve. Sen sijaan esimerkiksi pyrkimys
hankkia yhii lisiiii omaisuutta tai pukeutua muodinmukaisesti eiviit ilmennti
tarpeita, vaan haluja.)

Kun yhteiskunnan voimavaroja jaetaan ansioperiaatteen mukaan, liihdetiiin
olettamuksesta, etlii eri henkildiden yhteisrille tuottamat hyddyt ovat erilaisia
ja ettii henkiltiitii sen vuoksi on oikeudenmrrkaista palkita eriarvoisesti. Thus-
talla on niikemys siitii, ettii eri tehtdvdt vaat.ivat erilaisia lahjoja tai eritasoisia
ponnistnksia ja etti erilainen palkitseminen sen vuoksi on yhteison kannalta
tarkoituksenmukaista. Usein ajatellaan, ettd tarveperiaatteen mukainen tasa-
arvoisuus ei kannusta tuottavaan toimintaan ja ettii yhteiskunnan kokonais-
hyvinvointi muodostuisi tuota periaatetta noudatettaessa pienemmiiksi, koska
toiminnan insentiivit olisivat viihiisemm[t. Ansioperiaatteen noudattaminen
johtaa eriarvoisuuteen, jos kriteerinii pidetiiiin palkkioiden miiiiriiii. Miktili taas
yhteiskunnassa kyetiidn sopimaan erilaisista tehtiivisti suoritettavien palk*ioi-
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den mdiristii ja arvioimaan objektiivisesti eri henkildiden suoritukset, tasa-
arvoisuuden kiisite voidaan liittiie tehtdvien vaativuuteen ja suoritusten mdii-
rtiiin. Tiill<iin oikeudenmukaisuuden kriteerinii ei pidetii aritmeettista tasa-ar-
voisuutta, jollaiseen tarveperiaatteen yksinomainen seuraaminen johtaisi,
vaan otetaan huomioon myos tehtdvien ja suoritusten vaatimustaso.

Ansion kiisite viittaa moraaliseen oikeutukseen, eikii ktisitteellii ilman moraa-
lista ulottuvuuttaan olisi todellista merkitystii. Rawls kiiyttiiiikin 'moraalisen
ansion' kiisiteuii, mutta suhtautuu siihen kriittisesti. Hln huomatttaa, ettdta-
vanomaisten niikemysten mukaan tulot ja omaisuus ja muutkin elflmlin hyvtit
asiat tulisi jakaa moraalisten ansioiden mukaan. Samalla hiin toteaa, etlli oi-
keudenmukaisuus reiluutena (fairness) kuitenkin on ristiriidassa tiillaisen n5-
kemyksen kanssa. Distributiivisen oikeudenmukaisuuden perustana toimivat
jakosiiiinn6t on rawlsilaisen ajattelun mukaan mahdollista hahmotella alku-
tilanteessa, tietiimiittdmyyden verhon takana, mutta ei ansioperi aatetta.

Rawls todistelee, etti jos palkkioiden jakaminen tapahtuu ansioiden kaltaisten
hyveiden nojalla, sekoitetaan ansiot eli er6iit moraaliset niikokohdat ja legi-
tiimit odotukset. Ansioita pidetiiiin moraalisina sen vuoksi, effii ne perustuvat
toimintoihin, jotka edistiiviit yhteiskunnan hyviiksymiii arvoja ja piiiimiiiiri[.
Hiinen ndkemyksensii mukaan oikeudenmukaiset jakosiiiinndt ovat kuitenkin
loogisesti primiiiirisiii verrattuna ansioihin. Sen vuoksi hiin viittaa hyvinjiirjes-
tetyn yhteiskunnan kdsitteeseen. Alkutilanteessa sovitaan niistti yhteiskunnal-
lisista asemista, joita yksikit voivat sosiaalisessa jiirjestelmdssii tavoitella.
Tuollaisessa yhteiskunnassa sen jiisenet hyvtiksyviit yhteiset oikeudenmukai-
suuden periaatteet ja tietiiviit muidenkin ne hyviiksyviin.

Oikeudenmukainen j[rjestelmii osoittaa, mihin erilaisissa yhteiskunnallisissa
asemissa toimivat ihmiset ovat oikeutettuja. Samalla jii{estelmti tyydyttiiii nii-
tii heidiin legitiimejii odotuksiaan, jotka perustuvat tietyissii asemissa toimimi-
sesta saataviin palkintoihin. Mutta se, mihin he ovat oikeutettuja, ei riipu hei-
diin sisiiisestti, luontaisesta aryostaan eikii ole suhteutettavissa siihen. Rawls
korostaa, ettti ne oikeudenmukaisuuden periaatteet, jotka siiiitelevet yhteiskun-
nan perusrakennetta ja miidritteleviit yksil<iiden velvollisuudet, eivflt sano mi-
tiijJin moraalisista ansioista. Hiin tukee viiitettiiiin myds esimerkillii palkkojen
miiiiriiytymisestii kilpailutaloudessa, missii korostuvat erityisesti kontribuutiot,
panokset. Yksikin (rajatuottavuudella estimoidun) kontribuution suuruus riip-
puu kuitenkin tadonnasta ja kysynniistti. On hyvin ymmiirrettiivdii, effti henki-
l6n moraalinen arvo ei voi vaihdella sen mukaan, kuinka moni tadoaa saman-
laisia taitoja, tai siitii, kuinka moni sattuu haluamaan sitii, mitil henkild tuottaa.
Olisi luonnotonta ajatella, ettii kysyntti ja tarjonta voisivat mtiiirtitii henkildn
moraalisen ansiokkuuden. Siten yhteiskunnassa on Rawlsin niikemyksen mu-
kaan liian monia satunnaistekijditii, jotka voivat "onnen kaupalla" tuottaa yk-
sildille ansioita.
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Rawls jatkaa argumentointiaan toteamalla, etti mitkiiiin oikeudenmukaisuu-
den sdinndisti eivdt tiihtiie hyveen palkitsemiseen. Ne palkkiot, jotka saavute-
taan niukalla resurssilla, luonnonlahjoilla, on tarkoitettu korvaamaan koulu-
tuksen kustannuksia ja rohkaisemaan oppimisponnistuksiin sekii suuntaamaan
kykyje sinne, missi ne parhaiten palvelevat yhteisiii etuja. Eiviitkfl ne yhteis-
kunnallisetjakaumat, joita tiillaisista liihttikohdista seuraa, korreloi moraalisen
arvon kanssa. Ne alkuperiiset luonnonlahjat, joita henkiloille sattuu tulemaan,
ja heidiin kasvatuksensa ja kasvunsa sattumanvaraiset tekijiit, ovat mielivaltai-
sia niikrikohtia moraaliselta kannalta. Sitt:n Rawls ei hyvtiksy geneettisten ar-
pajaisten ja koulutuksen tulosten ottamirita moraalisen ntikdkohdan, ansiok-
kuuden perusteeksi. Hiin my6ntiiii, ettii imuitiivisesti tarkastellen ponnistusten
jakauma tulee ltihimmiiksi sitii ajatusta,.ionka mukaan moraaliset ansiot on
korvattava. Mutta ponnistusten m66rikin niiyttiiii selittyviin luonnollisen lah-
j akkuuden j a henkiltille avautuvien mahd,rllisuuksien noj alla.

Pohdintansa tuloksena Rawls tulee yhii varmemmaksi siitil, ettii moraalisen
ansion kdsite ei kelpaa yhteiskunnallisen hyviin jakamisen ensisijaiseksi pe-
rusteeksi. Hiin piinffy siihen, ettii ihmisillii on perimmiiltiiiin samanlainen
moraalinen arvo. Timii ei kuitenkaan sisiil.tii viiitettii, jonka mukaan yhteiskun-
nallisten hyvien tulisi jakautua tasaisesti. Rawls niiet liihtee siitd, ettii oikeu-
denmukaisuuden sfiinn6t ensisijaisesti miiiiriiiivdt sen, mihin kukin on oikeu-
tettu yhteiskunnallisia hyvie jaettaessa. Oikeudenmukaisuuden perussiiiinn<it
ovat liihtdisin alkutilanteesta eli siitii tilanteesta, jossa yhteiskuntasopimuksen
perusteista sovitaan. Myohemmin siiiintdjii voidaan tarkistaa hyvin jarjestetyn
yhteiskunnan proseduraalista oikeudenmukaisuutta seuraten, mutta ne joka ta-
pauksessa sopimuksena m66rit&ivdt sen, rniten yhteiskunnallinen hyvii tulee
jakaa. Henkildiden vaatimukset osuudestaan yhteiskunnalliseen hyviiiln nojaa-
vat siten legitiimeihin odotuksiin, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuden
siiiint<iihin. Hyveet ovat haluja tai tendenssejd toimia oikeudenmukaisuuden
periaatteiden mukaan ja sen vuoksi toissijaisia suhteessa niiihin periaatteisiin.
(Rawls 1978, 310-315) Olennaista on se, etlli yhteiskunnan rakenne nojautuu
yksil<iiden viiliseen sopimukseen ja sisiiltiii erilaisia asemia, joiden haltijoita
palkitaan eri tavoin. Toiminta jossakin 'yhteiskunnallisessa asemassa luo
legitiimin odotuksen niistii palkinnoista, joi ta yksiltille suoritetaan.

Legitiimit odotukset ja niiden taustalla o.tevat sopimukset nousevat siten
Rawlsin argumentaatiossa keskeiseen asenraan pohdittaessa yhteiskunnallis-
ten etuuksien oikeudenmukaisuuden ongelnaa. Ne ehrpiiiissi amerikkalaiset
ajattelijat, jotka ovat korostaneet individualismin asemesta yhteisdllisyytfii ja
joita sen vuoksi on alettu nimittiiii kommurdtaristeiksi, suhtautuvat moraalis-
ten ansioiden ongelmaan toisin. Niinpn Ahsdair Maclntyre korostaa, ettii ansi-
on kiisite on sidoksissa yhteis66n, koska tuo kiisite edellyttii, ettii ihmisill?i on
yhteisiii ktisityksiti siitii, mikii on hyviiii ihmiselle ja mikii on hyvlii hdnen
yhteisdlleen. Lisiiksi henkildiden thyty1 tunrdstaa, mitke ovat heidiin ensisijai-
set intressinsii strhteessa niiihin hyviin. Jos yksild asetetaan ensisijaiseksi ja
yhteis<i toissijaiseksi ja edelleen oikea ensisijaiseksi ja hyvii toissijaiseksi, pAe-
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dyteAn Rawlsin tavoin torjumaan niikemys moraalisen ansion merkityksestii.
(Maclntyre 1992,57 - 60) Siten yhteisollisffid korostava Maclntyre hyvnk-
syy ansioperiaatteen, kun taas yksildllisyyttii tiihdentiiv[ Rawls tahtoo korvata
sen legitiimien odotusten kiisitteellii. Yhteiskunnallisten k[ytiint<ijen kannalta
ntimii kdsitteet tuskin johtavat suuresti erilaisiin piititelmiin.

Vuoden 1956 eliikelakia arvostelivat ennen muuta tyomarkkinajdrjestot, koska
ne arvioivat tasaeldkejiirjestelmiin aiheuttavan suuria tulonsiirtoja palkan-
saajilta liihinne maatalousviiestdlle. Jos lakia arvioidaan eri tulotasoilla el[vi-
en kansalaisten kannalta ja jetetiidn huomioffa eri elinkeinojen intressit, siine
korostuivat enemmdn tarveperiaatteen kuin ansioperiaatteen mukaiset niiko-
kohdat. Thsaelike vastaa tarpeenmukaisuutta pienituloisten ja viihiin omistavi-
en ihmisten osalta, jos eliikkeen mii[rii on riittiivti, ja siinii suhteessa se tiiyttiiti
oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Siinii otetaan huomioon niikrikohta, joka
Rawlsin teoriassa tunnetaan eroperiaatteen nimellii eli tuetaan ep[tasa-ar-
voisessa tilanteessa ensisijaisesti heikommin toimeentulevia. Muffa se ei vas-
taa tarvepeiaatetta eikti ansiopeiaatetta, kun on kysymys hyvin toimeen-
tulevista eliikkeensaaj ista. Koska tasaeliike ei tiiyttiinyt tarveperiaatteen kri-
teereitii riittiiviisti edes heikosti toimeentulevien osalta, eliikelakiin sisiillytet-
tiin varsinaisen perusosan fiseksi mahdollisuus hrkiosaan, jonka saaminen ja
miiiirii riippui eliikkeensaajan ja hiinen puolisonsa muista tuloista ja omaisuu-
desta sekii asuinkunnan kalleusluokituksesta ja perhesuhteista. Tukiosa
voimisti tarveperiaatteen toteutumista ja otti jossakin miitirin huomioon ero-
periaatteen mukaisen nik6kohdan. Mutta tasaeltikejii{estelmiin loogisuutta ja
oikeudenmukaisuutta voidaan arvostella, vaikka sitii tiiydennetiidn tukiosan
kaltaisilla lisillii. Eliikkeiden mtiiiriillinen jakauma tuskin vastaa tarpeiden mu-
kaista jakaumaa, ansioiden (tai legitiimien odotusten) mukaisesta puhumat-
takaan.

Suomen kaltaisessa maassa, jossa sama laki koski sekti palkansaajia effii
maatalousviiestdii, myos tukiosan jakaminen oikeudenmukaisella tavalla oli
hankalaa. Tuloj en mtiiirittiimisen perusteet ovat maatalousyritttij ien j a osittain
muidenkin yriuiijien ja toisaalta palkansaajien osalta erilaisia, ja perus-
teellisetkaan pyrkimykset vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi eiviit yleen-
sii tuota tyydyttiiviii tuloksia. Tiiysin rahatalouden piirissii el[vien palkansaaji-
en tulot kyettiiin miiiirittiimiiiin tarkemmin, ja tavallisesti palkansaajat katsovat
joutuvansa fiimiin vuoksi esimerkiksi ankaramman verotuskohtelun alaisiksi
kuin yrittejiit. Lisiiksi ne, joilla on mahdollisuus hyiidynttiii luontoistalouden
tuotteita, selviiiviit yleensd pienemmin elinkustannuksin. T?imii oli yksi niistd
niiktikohdista, jotka saivat palkansaajat kokemaan kansaneliikeratkaisun epi-
oikeudenmukaiseksi.

Piidongelma palkansaajien kannalta oli kuitenkin se, ettl tasaeliikkeet ilmei-
sesti johtivat tulonsiirtoon heiltii ennen muuta maatalousyrittiijille, koska jiir-
jestelm[n kustannusten jako miiiiritettiin rahallisten ansioiden nojalla. Varsi-
naista tutkimusta tuon tulonsiirron miiiir[stii ei liene tehty, mutta arviona on
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esitetty, ette se olisi ollut jopa 40 prosenttia palkansaajien kansaneliike-
maksuista (vrt. Suonoja 1992,434). Thsaeliikejfiestelmtin kannattajat, erityi-
sesti maalaisliitto ja Maataloustuottajain Keskusliitto, pitivtit paljolti esikuva-
na Ruotsia, jossa jfiestelmi toteutettiin vuonna 1946. Koska Ruotsissa maa-
ja metsdtalouden ammatissa toimivan viiestdn osuus wonna 1950 oli endA2Z
prosenttia, kun se Suomessa oli vielii 46 prosenttia, potentiaaliset tulonsiirrot
olivat Suomessa huomattavasti suuremmrlt (vrt. Niemelii 1988, 93 ja 105).

Joskin nnyttiiii todennekdiseltii, ettii jiirjesrtelmi synnytti huomattavaa vdest6-
ryhmien viilistii tulonsiirtoa, tark*oihin nriiiirtillisiin arvioihin on syytii tutki-
musten puutfuessa suhtautua varovaisesti Anrioitaessa ttlllaisen tilanteen oi-
keudenmukaisuutta on ensinnikin todettava, ettd se ilmeisesti vastasi vain kar-
keasti tarveperiaatteen mukaisia ehtoja. r\nsioperiaatetta on vaikea soveltaa
tapaukseen, koska ei ole jtirkeviiii yrittiin verrata erilaisten viiestdryhmien kes-
kiniiistii ansiokkuutta. Toisaalta tillaisten'rertailumahdollisuuksien puuttumi-
nen saattaa tulonsiirtomenettelyn kyseenalaiseksi ja mielivaltaiseksi: jotta tu-
lonsiirto olisi perusteltu, sen pitiiisi nojatrtua eksplisiittiseen ja perusteltuun
arviointiin. Jos sovelletaan Rawlsin kehitt:lemiiii legitiimien odotusten ideaa,
tuollaiset tulonsiirrot joutuvat vielti selvt:mmin kyseenalaiseen valoon. On
luultavasti perusteltua vlitftiii, etti palkansrrajilla oli legitiimi oikeutus odottaa
el?ikkeisiinsii uhrattujen varojen koituvan omaksi hyodykseen; olisi ollut il-
meisen vaikeaa osoittaa legitiimejti perusteluja tulonsiirrolle palkansaajilta
muille viestdryhmille. Nnyftiiii siltii, ettijos kahdenviest6ryhmdn aineellinen
elintaso on suunnilleen samanlainen, mutta ne osallistuvat tuotantoon eri pe-
rustein, kuten maatalousyrittiijet ja palkansaajat, on niiden eliikkeitii vaikea
koordinoida oikeudenmukaisesti saman jiir.iestelmiin puitteissa.

5. Eriytet5rt ansioeliikej tirj estelm[t

Suomalainen yhteiskunta oli j o 1 950-luvulla voimakkaassa muutosvaiheessa,
mikti niikyi mm. maatalouden ammatissa loimivan viiestdn osuuden putoa-
misena 46 prosentista 36 prosenttiin vuoteen 1960 mennessii. Tdllaisen muu-
toksen olisi myds pitiinyt ntikyii esimerkiksitydntekijein ammatillisen jiirjes-
tdytymisen kasvuna. Sosiaalidemokraattien sisfliset erimielisyydet kuitenkin
aikaansaivat sen, effJi Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK) jiisen-
miiiirii putosi vuosien 1950 ja 1960 viilisenii aikana 269 000:sta 229 000:een.
Sistiisen riidan painavuus heijastuu viilillisesti myds siit6, effii seuraavan vuo-
sikyrnmenen aikana, riidan lauettua, kasw oli erittiiin nopeaa: vuonna 1970
jfiestd saavutti 650 000 jiisenm6lriin. (Borg; 1990,312)

Elinkeinorakenteen nopea muutos selittiiii osirltaan pyrkimyksiii tiiydentiiii elti-
kejfiestelmiiii. Luontoistalouden piiristii siirryttiin yhii enemmiin raha-
talouteen, ja turvallisuuden tarpeet ilmeniviit uudella tavalla. Mutta niikyvin
vaikutin muutokseen nousi siitii palkansaajien vakaumuksesta, etfii he joutui-
vat aiheettomasti maksamaan muiden vir:stdryhmien eliikekustannuksia.
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Ruotsin vastaavanlainen keskustelu 195O-luvulla palkansaajien eltikej[rjestel-
mdn muuttamisesta ilmeisesti vahvisti Suomessa kiisityksiii muutoksen tar-
peellisuudesta.

Kuten Ruotsissa oli eliikeuudistuksen kiisittely Suomessakin monivaiheinen
ja monelta osaltaan pulmallinen. Uudistuksen keskeiset periaatteet hahmotteli
tydeliikekomitea, joka asetettiin vuonna 1956 jajonka puheenjohtajana toimi
sosiaaliministerion vakuutusosaston osastopiiiillikkd Teivo Pentikdinen. Ko-
mitean vuonna 1960 jiittiimiissti mietinnoss[ esitettiin vanhuus- ja ty<ilqrvyt-
t6myyseliikkeitd, joiden tarkoituksena oli aktiiviaikaisen kulutustason siiilyttii-
minen ja vakuutusperiaatteen noudattaminen. Kulutustason siiilyttiiminen si-
ten, ettd vakuutusmaksut suhteutetaan palkkaan ja eliike miitirtytyy niiiden
maksujen perusteella, merkitsi suurta muutosta tasaeliikejii{estelmiitin verrat-
tuna. Niiin ansioperiaate tuli selvdnd niikyviin hahmotellun eliikej iirj estelmiin
perusteissa, ja se ilmensi pyrkimystti jiirjestelm[n oikeudenmukaisuusperustan
laajentamiseen. Jos asiaa tarkastellaan rawlsilaisittain, voidaan v[ittii ehdo-
tuksen ottaneen palkansaajien legitiimit odohrkset huomioon aivan toisella ta-
voin kuin tasael[kej ii{ estelmti.

Komitean keskeisiin piiiimiilriin kuului myris, selviistikin ansioperiaatteen
johdannaisena, ns. koskemattomuusperiaate: tydntekijii ei menetli jo ansaittua
elflkeoikeutta, jos tyrisuhde piiiittyy, vaan hln jatkaa elflkeoikeutensa kasvatta-
mista seuraavassa tyripaikassa. Siten eliikejtirjestelmti ei ole ristiriidassa sen
perustuslaillisen oikeuden kanssa, joka takaa jokaiselle kansalaiselle oikeuden
liikkuvuuteen. Tiillainen siiiinnds lisiiti tyontekijdn autonomisuutta ja takaa hii-
nelle niitii oikeuksia, joita hdn voi demokraattisen yhteiskunnan jiisenenti legi-
tiimisti odottaa. Ansioperiaatteen laajennuksena koskemattomuusperiaate
vahvistaa palkansaaj ien tdysivaltaista kansalaisuutta. Vanhuus- ja tytilqrvyttd-
myyseliikejii{estelm[n t[ydentiiminen komitean ehdottamalla tavalla viitoitti
tietii kohti Ewaldin mainitsemaa vakuutusyhteiskuntaa ja samalla kohti yhteis-
kuntasopimuksen vahvistumista laajojen viestdkerrostumien osalta.

Komitean ehdottama organisaatiomuoto antoi tyonantajalle mahdollisuuden
valita ne yksityiset vakuutusyhtiot, eliikekassat tai -siiiitiot, joissa ty<intekijrii-
den eliiketurvasta huolehdittaisiin. Organisaation oli siten miiiirii olla aivan eri-
lainen kuin Ruotsissa, jossa lisiieliikkeet sistillyettiin valtiollisen kansaneliike-
laitoksen toimivaltaan. Suomessa koordinoivaksi elimeksi ehdotettiin Eliike-
turvakeskusta, jonka hallinnossa molemmilla tydmarkkinaosapuolilla olisi
tasasuuruinen edustus ja jota hallintoa tiiydentiiisiviit sosiaaliministerion edus-
taja sekii yksityisten eltikelaitosten asiantuntijat. (Vrt. Hellsten 1993,31G-330;
Niemelii 1988, 105-132; Salminen 1987, 83-99) Kun ruotsalaisessa ratkaisus-
sa korostui valtion vaikutus, suomalaisessa sen sijaan tiihdtittiin kansalais-
yhteiskunnan keskeiseen rooliin. Ehdotus sislilsi idean varsin autonomisesta
tydeliikejii{estelmiistii, joka antoi paljon valtaa tydmarkkinajiirjest<iille. Enti-
seen verrattuna oli suhteellisesti eniten listivaltaa tulossa palkansaajille, jotka
jtirjestrijensii vtilityksellii niiin kykenisivtit seuraamaan oman eldketurvansa
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hoitamiseksi pystSrtettiiviin organisaation toimintaa. Samalla kun ehdotus si-
siilsi aineksia kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, siihen kuului tyomarkki-
naosapuolten tasaveroisen edustuksen vuoksi tasa-arvoisuutta korostava ntikti-
kohta.

Vuonna 1965 toteutettu laaja Terho Pulklisen haastattelututkimus osoitti, ettii
yksinomaan kansanelekkeen varassa eliil'ien tyttlqrvyttt mien ja vanhusten ta-
loudellinen asema oli kail&ein heikoin. Erityisen huono oli yksinnisten ty6-
kyvyttomien naisten ja naisvanhusten asema. Tytikyqrttomiksi tulleet ja iiin
vuoksi tydstii poistuneet tytintekijtt jniviit runsaasti jiilkeen alf,iiviaikaisesta
tulotasostaan, sillfl uudet ty6eliikelait eiviit ehtineet heitii auttamaan. Lisiiksi
yrittiijaeftikejiirjestelmin puuttuminen saattoi monet vanhat tai tytikyvyttOmat
1,ritfiijet heilJ<oon asemaan. (Pulkkinen 11169, 230)

Eliikejii{estelmien kepdonotto ja uudistrrminen luovat usein tilanteita, joissa
ne kansalaiset, jotka ovat olleet tytilliiiin ja toiminnallaan luomassa reformille
edellytyksiii, hy<ityvtit itse niukasti uudisruksesta. Pull&isen tutkimat ongel-
maryhmiit ntiyttiiviit koostuneen hiljaisista kansalaisista, jotka eiviit kiiynnistii-
neet keskustelua oikeudenmukaisesta sularpolvien viilisestd tulonjaosta. Yrit-
tiijeekikejfiestelmit (maatalousrittiijein NTYEL ja muiden rittiijein YEL),
jotka toteutettiin 1960-luvun lopulla, tulivrrt ajan oloon korjaamaan tilannetta.
Suomen oloissa oli kysymys huomattavastl reformista, si116 1960luvun puoli-
vfllissii fittiijie oli ftihes 400 000 henkeii, heistii noin 280 000 maatalous-
fittiijie. (Varoma 1972,76 - 79; Wilmi 1994,27 - 4s)Tydntekijtiiden ja yrit-
tiijien tulonmuodostuksen erilaisuuden vuoksi eliikejiirjestelmien eriytttiminen
nayttitn seki tarkoituksenmukaiselta ettii oikeudenmukaiselta. Nein fienee
siiiist5rtty myds lukuisilta riidoilta.

6. El?ikevakuutuksen haasteita myohiiismodernissa
yhteiskunnassa

Sitii aj anjaksoa, jonka kuluessa eliikej iirj estelmiii kehiteltiin I 800-luvun lop-
pupuolelta 1960-luvulle, leimasivat modenfsaation hiljalleen voimistuvat ar-
vot. Niiden juuret olivat valistuksen ajassa j a niille oli ominaista rationaalisuu-
den korostaminen. Rationaalisuus tissd mielessii merkitsi myos luottamusta
sellaiseenjiirkeen, joka ilmenee suunnittelurra: uskona siihen, ettii on olemassa
jtirkeviti piiiimiiiirieja ettii kun nuo piiiimiiiiriit on kiteytetty, niihin voidaan pyr-
kiti ja pnistii tarkoihrksenmukaisten keinojen avulla. Kansallisvaltioiden tasol-
la niim6 arvot ilmeniviit samanaikaisesti demokratisoitumisen ja sosiaalisten
oikeuksien laajenemisen kanssa; niimiikin muutokset perustuivat laajasuun-
taiseen suunnitteluun, jonka avulla pyrittiin toteuttamaan alamaisten ja kansa-
laisten tahdonsuunnasta johdetut piiiimiiiiriit.

Vakuutusjiirjestelmien luominen oli osa sitii taajaa modernisaatiota, jota liinsi-
maiset valtiot toteuttivat 1800-luvun lopulta. liihtien. Merkittiivi piirre tuossa
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modernisaatiossa oli se yhdenmukaistava tendenssi, joka ilmeni monenlaisena
standardointina. Tavallaan standardoinnin perusliihtdkohdat voidaan niihdii
mittajtirjestelmien ja mittausviilineiden kehittiimisessi: metrisen j[{estelmiin,
kellon, materiaalien mittauksen ja luokituksen jne. aikaansaamisessa. Huo-
maamattomampaa, mutta yhtii merkityksellistii tuli olemaan sosiaalisten jiir-
jestelmien standardointi: tuotannon ja liikenteen aikataulujen ja lopulta tuo-
tantoa palvelevien ihmisen toimintojen standardointi, kuten ns. tieteellisen
liikkeenjohdon eli taylorismin normit tuotannossa toimivan ihmisen liike-
ratojen yhdenmukaistamiseksi ja edelleen fordismin toteuttamat valmistuksen
(iukuhihnat) ja hyodykkeiden (esim. massakulutukseen tarkoitetut autot)
standardointi. Kaikki tiillainen yhdenmukaistaminen tarkoitti modernismin
ihannoiman rationaalisen tehokkuuden toteuttamista tuotannossaja yhteiskun-
nassa. (Riihinen 1965, 8 - 9) Arkkitehtuurille ominainen tyylisuunta, funktio-
nalismi, noudatti sekin samoj a rationaalisen standardoinnin ihanteita.

Standardointi ulottui laajalti ihmisten toimintoihin ja eliimiifin. Ansiotyostii
siiiideltyine tydaikoineen ja kollektiivisine palkkasopimuksineen tuli yhn yh-
denmukaistetumpi jtirjestelmi, vaikka nopeasti etenevt tydnjako sitii toisaalta
erilaisti. Eliikevakuunrksen mydtti jopa elinaikainen tyoaika alkoi standardoi-
tua. Kun oppivelvollisuuden sdtitelemii koulutus, ansiotyo ja eliikeaika vakiin-
tuivat per[kkiiisiksi jaksoiksi, eliimiinkulusta tuli kolmiosainen kokonaisuus,
ja se sai yhdenmukaisia piirteitii. Pitkiille yhdenmukaistetusta el2ikeiiin alku-
kohdasta tuli eltimtin suuri taitekohta. Oikeudenmukaisuuden kannalta yhden-
mukaistetut eliikevakuutuksen kefiinndt olivat jonkinlaisia approksimaa-
tioita: niiden avulla viltettiin karkeat poikkeamat normeista. Niiin eliminoitiin
keytiintdje, jotka olivat merkinneet iktiiintyvien ihmisten ala-arvoista kohtelua.
Mutta toisaalta kaavamainen yhdenmukaisuus ottaa vain osittain huomioon
tarpeenmukaisuuden (vaikka erilaisten eliikejiirjestelmien, kuten vanhuus- ja
tydlqrvytttimyysvakuutuksen, rinnakkaisuus osittain ko{aakin tilannetta). An-
sioperiaatteen ja legitiimien odotusten kannalta se voi olla hyvin ongelmalli-
nen.

Nykyaika, josta usein kiiytetiiiin postmodernin tai myohiiismodernin aikakau-
den nimikkeitd, on paljolti osoittautunut kriittiseksi reaktioksi rationaalisuutta
tavoittelevaa standardointia kohtaan. My<is mycihiiismoderni aikakausi tdhtiiii
tehokkuuteen, jopa suureflrmassa mddrin kuin edeltiinyt kausi. Mutta sen
tunnusmerkkeihin kuuluu pluralismi sekii yhdenmukaisuuden ja monien stan-
dardoinnin ilmentymien vastustaminen, ja sitti on luonnehdittu loputtomaksi
uusien asioiden valinnaksi. Neftee siltii, ettti niin sanotulla informaatio-
riijiihdyksellti eli kommunikaatioyhteyksien ja -vtilineiden moninaistumisella
sek[ globalisoitumisella on ollut vaikutusta my<ihiiismodernissa kulttuurissa
ilmeneviin muutoksiin. Ortodoksisuuden, dogmatismin j a monotonian vastus-
tuksen sanotaan toisaalta johtaneen hiimmennykseen ja sekavuuteen. Postmo-
derni arkkitehtuuri osoittaa ehkii havainnollisimmin, kuinka tuo muutos yhdis-
tiiii erilaisia kulttuurisia perinteitii - usein tavalla, joka on htimmentiivii ja tir-
syttiivii. (Jencks 1989, 7 - 9; vrt. Kumar 1995, 104 - 105) Thlouden piirissii
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siirtyminen hierarlkisista tuotanto-organisaatioista verkostotalouteen heijas-
taa samoja muutossuuntauksia: yhteniiset hierarlJciset organisaatiot korvataan
joustavasti eri tarkoituksia palvelevien yl.:sik6iden yhteistydlH. Tekniikan alu-
eella tietokoneavusteiset valmistusmenetelmiit tekeviit mahdolliseksi tuottaa
hyvin varioivia, itse asiassa liihes yksikillisiii hy6dykkeitii massatuotannon te-
hokkuudella.

Eltikevakuutuksen soveltamisessa virallinen, yhteniiisiin keytiintdihin tiihtiiii-
vti organisaatio niiyttiiii joutuvan vaikeuksiin kohdatessaan mytihiiismodernin
maailman. Koko eliikeinstituutio on historiallisesti nuori. Se alkoi kehittyti
lintisten yhteiskuntien piirissd hiljalleen 1.800-luvun lopulta ltihtien ja ilmensi
sitii sosiaalisten oikeuksien laajenemisen prosessia, joka eri muodoissaan kos-
ki koko viiestoti. Tosiasiassa eliimiinkaare:r institutionalisointi alkoi koulutuk-
sesta, kun Preussi vuonna 1763 siiiiti yleisren oppivelvollisuuden ensimmiise-
nd maana maailmassa. Oppivelvollisuus hrli voimaan Euroopan maissa yleen-
sti 1800-luvun jiilkipuoliskolla, hieman snnen kuin varhaisimmat sosiaali-
turvalait. (Riihinen 1992a,270) Ajalliseriti koulutuksen ja el[keinstituution
laajennukset ovat kuitenkin pdiasiassa rirnakkaisia ilmiiiitii. Siten valtioiden
pitkiille menevi vaikutus ihmisten eliiminkaareen alkoi niikyn 1800-luvun lo-
pussa ja 1900-luvun alussa. Sittemmin rrnsiotyo erotettiin yh6 selvemmin
omaksi jaksokseen. Koulutuksen ja ansiog'dn viilisti kronologistarajaaei kui-
tenkaan ole stiiidelty samalla tavoin kuin ansiotydn ja eliikeajan rajaa. Eriiiit
tutkijat ihmetteleviit sosiologisin perustein tiillaisen rajan muodostumista.
Modernisaatioteorian mukaan uudenaikaistumista luonnehtii saavutusten tdh-
dentiiminen eikii pifiiytyminen askriptiivis;.ssa eli muodollisissa, ntienntlisissii
ansioissa. Pelkkii ikii etuuksien mtiiirittiijiini kuitenkin on askriptiivinen perus-
te. (Kohli and Rein 1991,20) Itse asiassa tAnii modernisaatioteorian mukainen
niikokulma my<is kyseenalaistaa ikiikriteerin oikeudenmukaisuuden eltikkeel-
lej iiiimisen perusteena.

Eliikeikii vakiintui vuoteen 1970 mennessii useimmissa Euroopan maissa 65
vuoteen. Jos verrataan vanhimpien iklluoklrien ty6voimaan kuuluvuutta viime
vuosisadan lopulla ja tiimiin vuosisadan al.kupuolella vuoden 1970 tilantee-
seen, huomataan tosiasiallisen eliikeiiin alentuneen jo pitkiitin. Yli 65-vuo-
tiaiden miesten tyovoimaan kuuluvuuden prosentit ilmentiiviit suuren muutok-
sen suuntaa: Ranskan luvusta 66.6 (1896), llaksan luvusta 47.4 (1925) ja Yh-
distyneen Kuningaskunnan luwsta 56.8 (1911) tultiin vuonna 1970 noin
20:een. Ruotsin luku 68.4 (1910) ja Yhdysvaltain luku 79.7 (1890) alenivat
vuoteen 1970 mennessii noin 25:een. Hollrmnissa yli 65-vuotiaiden miesten
ty6h6nosallistuvuus putosi vuoden 1909 noin 58 prosentista alle 10 prosenttiin
1970-luvun alussa. (Jacobs, Kohli and Rein 1991,37)

Jo 1960-luwlla huomattiin, etfii eldkt<eelle liihtri todellisuudessa yhd harvem-
min noudattaa laeissa sille asetettuja rajaplykkejd. Tosiasiallinen eliikkeelle
siirtyminen on sen jiilkeen jatkanut alenemisraan kaikissa liintisissii yhteiskun-
nissa, hieman eri nopeudella eri yhteisktrnnissa. Mutta alenemissuunta on ollut
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johdonmukaisuudessaan sellainen, ettii vain harvoissa rakenteellisissa piirteis-
sii voidaan havaita samanlaista. (Kohli and Rein 1991, l) Samalla el?ikkeelle
siirtyminen on ulottunut yhii nuorempiin ikiiluokkiin. Siten myohdismoder-
nissa yhteiskunnassa havaittava keyfteyb,misen muuttuminen, joka ilmenee
monimuotoisuutena, koskee my<is eliik&eelle siirtymistti.

Taulukon 3 luvuista kiiy ilmi kaksi asiaa: Ensinniikiiiin miesten "normaali"
eliikJceellejiiiimisikti ei tarkastelluissa maissa eniiii ole 65 vuotta. Niinpii Hol-
lannissa, Saksassa ja Ranskassa vihemmdn kuin kolmannes 60 - 64-vuotiaista
miehisti kuului ty6voimaan, j a Yhdistyneessfi Kuningaskunnassakin samasta
ikiiluokasta vain noin puolet. (Jacobs, Kohli and Rein 1991, 50) Toiseksi, eri
maiden sosiaalipolitiikka ei ainakaan kokonaisuutena tarkastellen selitii ty<i-
voimaan kuulumisen alenemista. Kaksi johtavaa hyvinvointivaltiota, Hollanti
ja Ruotsi, edustavat kehityksen iiiiriptiitii. Mutta alenemistrendi on hyvin selvl
myos liberalistisesti suuntautuneissa maissa: USA:ssa ja Yhdistyneessi Ku-
ningaskunnassa. Muutos ei tosin ntiy niissii yhtii voimakkaana kuin muissa
tarkastelluissa maissa keskimiiiirin. Taulukon sisiiltiimien tietojen valossa ei
ole ylliittiiviiii, ettii Suomessa 1990 suoritetun haastattelututkimuksen mukaan
vain viitisen prosenttia tydssii kiiyvistii piti 65 vuoden eliikeiktiti sopivana
(Gould et al. 1991, 40 - 4lja 60).

60-64 55-59

1965
Ranska 69
SaksanlT 78
Hollanti 74
Ruotsi 83
YhdistynytKuningask. 89
USA 79
Suomi 54

1988
25
32
15
64
55
54
25

1965
83
9l
87
93
96
86
90

I 988
67
77
60
86
82
79
60

Hollannin tiedot ovat vuosilta l97l ja 1988, Suomen
Liihteet: Jacobs, Kohli and Rein 1991, 45; Iokelainen 1991,8ja l0

Taulukko j. Tydvoiman osuus 60-64 ja 5S-S9-vuotiaasta miesvtiesttistd erdissd
OECD-maissa vuonna 1965 ja 1988

Kohorteittainen tarkastelu tukee poikkileikkausanalyyseja. Esimerkiksi
USA:ssa, jossa varhaiseliikkeelle jliminen onkeskimtiiriiistii harvinaisempaa,
wonna 1910 syntyneistii miehistii kuului 55-vuotiaina ty<ivoimaan vielii 93
prosenttia, kun taas 1925 syntyneistii vastaavassa itissti en6ii 85 prosenttia.

Naisten osalta pelkiit poikkileikkausanalyysit tuskin antavat ymmiirrettiiv6ii
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kuvaa kehityksestii. Kohorteittainen tarkastelu sen sijaan auttaa oivaltamaan
olennaiset kehitystekijet ja tuo niikyviin viime vuosikymmeninii yleistyneen
ansiotyrihtin osallistumisen. Esimerkiksi Saksan luvuissa ntikyy kaksi piiiillek-
ktiistii trenditi. Ikdvuosi 59 on rajapyykki: sen alapuolella olevien kohorttien
osallistumisluvut ovat sitd korkeampia, rnitA nuorerlmasta kohortista on kysy-
mys, kun taas 59 ikiivuotta vanhemmissa kohorteissa nuorempien kohorttien
osallistuvuusluvut jiiiiviit pienemmiksi. lliten enenevii halu jiiiidii eliikkeelle
vallitsee my6s naisten keskuudessa, vaiklia kulttuurin muutokseen liittyvti an-
siotyossiikiiynnin yleistyminen peittidkin tuon vaikutuksen 59 ikiivuotta nuo-
remmissa kohorteissa. (Jacobs, Kohli aml Rein 1991, 62-63) Ruotsi ja Norja
kuitenkin poikkeavat yleisestd liinsieurooppalaisesta mallista: 55{4-vuo-
tiaiden naisten ikiiluokassa tydvoimaosurrdet ovat jatkaneet kasvuaan 1990-
luvun alkuun asti. Suomessa sen sijaan ntristen poistuminen tyoeliimiistii nou-
dattaa Saksan ja yleensI Keski-Euroopan maille ominaista mallia. (Gould
I995, I55-I56) Pitkelfti aikaviililli naisten eliikkeelle siirtyminen noudattanee
samaa mallia kuin miestenkin.

Ruotsin ja USA:n vertailu on kiinnostava. niiden sosiaalipolitiikan erilaisuu-
den vuoksi. Voimaltcaan sosiaalipolitiikrn Ruotsi on onnistunut pitiimiiiin
iktiiintyvet tytintekijiit tehok*aammin tytivoimassa kuin heikon sosiaalipolitii-
kan liberalistinen USA. Ruotsi poil:keaa muista kosketelluista maista siinii,
etfi se harjoittaa aktiivista politiill<aa intt:groidakseen ikiiiintyvet rytintekijet
tytieliimiiiin. Lisiiksi se on ottanut ktiyttotirr asteittaisen tytistiiluopumisen oh-
jelman, jonka avulla tydntekijiit voivat nroduloida ajankeytt6ein vanhetes-
saan. Tosin tyttlqrvyttttmyys- ja tydttdmyysvakuutusjfi estelmiit antavrat siellii-
kin mahdollisuuden kiertoteihin. USA taas on eltikepoliittisesti sikiili erikoi-
nen maa, ettii valtio on lailla kieltiinyt ikiisfjinniin. Juuri USA:ssa tulee sen
vuoksi selviinii niikyviin yritysten intressi vrpautua iktiiintyvistii tyontekijtiistii:
ne ovat luoneet jiirjestelmiti, jotka kannus'tavat ja houkuttelevat varhaiseliik-
keelle siirtymiseen. (Guillemard and van G'unsteren 1991, 365 - 367)

Siten USA: ssakin valtio pyrkii kehittiimtiiin pidiikkeitii ty6ntekij tiiden pysyt-
tiimiseksi tydvoimassa, kun taas yritykset hlluavat luopua ikiiiintyvistii tytinte-
kij6istii. Tiime kovan kilpailutalouden ominaisuus ei rajoitu USA:han, kuten
Suomenkokemukset 1970-luvulta osoittavert, kunyrityksetpyrkiviittytilq ryt-
t6myysvakuutuksen avulla eroon osasta ikiiiintyvie f6ntekijtiitiiiin. (Vrt. esim.
Eliikekomitea l99l:n mietintd, 43 - 44) O:n luultavaa, etti Euroopan maissa
julkisesta retoriikastahuolimatta entistii selvemmin seurataan USA:n yritysten
esimerkkiii, koska kilpailun paineet koverrevat, eiviit vain avoimella, vaan
myds suljetulla sektorilla. Yritysten pyrkinrys irtautua ikiiiintyvistii tytinteki-
jtiistiiiin ja julkisen vallan pyrkimys kohottaa keskimiiiiriiistii eliikkeelle-
jiiiimisen ikiifl, edustavat tavallaan yhteiskurmallista kaksinaismoraalia.

Yleistyviin varhaiselflkkeelle pyrkimisen ja j iiiimisen on usein arveltu johtuvan
hyvinvointivaltioiden anteliaasta sosiaalipolitiikasta: sen on vflitetry heikentii-
viin tytihaluja, insentiivejii tytissiioloonja po:rnisteluun. Olli Kangas (1992) on
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tutkinut kysymystii vertaamalla OECD-maita keskendiin. Kiiyttiime[e 1980-
luvun puolivtilin tilastoja hdn on laskenut riippuvuudet kahdenlaisten muuttu-
jien viilille: yhtiiiiltii tyrivoimaan kuulumisen osuudet miesten ikiiluokissa 25-
54 ja 6044ja toisaalta kokonaisel?ikkeiden ja peruseliikkeiden tasot sekii tu-
loon suhteutettujen eliikkeiden ja peruseliikkeiden erotusten tasot (ko. erotus
mittaa tyost[ koituvaa ansiota). Kokonaisaineistossa oli lieviii korrelaatioita,
jotka viittasivat siihen, ettii eliikkeiden tasolla oli yhteyttii ty6voimasta poistu-
miseen. Kun korrelaatioita tarkasteltiin osa-aineistoissa, kuva kuitenkin muut-
tui: tulokset osoittivat, ettl eri maaryhmissii riippuvuudet olivat erisuuntaisia
ja ettii ilmeisesti erilaiset kausaaliset tekijiit vaikuffavat eri maissa. Kankaan
analyysi koski vain sosiaalivakuutusta, ja hiin piti mahdollisena, etlii vdtriiisen
sosiaalivakuutuksen maiden yksityisvakuutukset ovat omiaan hlmmentim6in
tuloksia. Mutta lisiiksi Kangas havaitsi, ettii viieston terveystasolla on voimak-
kaampi yhteys tycivoimasta poistumiseen kuin eliikkeiden miiiirtillisellii tasol-
la. Loppupii?itelmiintitin Kangas toteaa, ettii hyvinvointivaltion laatu on ilmei-
sesti vain yksi, mutta ei suinkaan ratkaisevin tekijii etsittiessti selitystii ty6-
insentiiveissii esiintyviin maiden viilisiin eroihin. Siten Kankaan tulokset tuke-
vat piiiipiirteissiiiin edellii esitettyjii Guillemardin ja van Gunsterenin havainto-
ja. Ruotsin tapaus kuitenkin viittaa siihen, ettii hyvin voimakkaalla ja johdon-
mukaisella sosiaalipolitiikalla on mahdollista jossakin mliirin hidastaa el6k-
keelle siirrymisen varhaistumista.

USA ja Ruotsi tarjoavat erilaisia esimerkkejii etsi6 oikeudenmukaisia ratkaisu-
ja ikeiintyvien tydntekijdiden pysyttiimiseksi tydvoimassa. Liberaali USA:n
malli pyrkii suojaamaan tyontekijti[ syrjinniiltii, mutta sallii yritysten harjoittaa
avoimesti valtion piiiimiiiirien vastaista politiikftaa. Ruotsin malli taas Uihtiiii
yksildn ja yhteiskunnan etujen yhteensovittamiseen. Uudelleenkoulutusohjel-
mineen ja positiivisine kannustimineen se heijastaa hyvinvointivaltiolle tyy-
pillisiii menettelytapoj a.

7 Mitke tekij iit j ohtavat ennenaikaisen eliikkeelle
siirfymisen yleistymiseen

Yhteiskuntapolitiikan kannalta eltikeongelma 2000-luvun ensimm6isinfl vuo-
sikymmeninii painottuu kahteen kysymykseen: viiestdn vanhenemiseen ja kes-
kim[iir[isen eliikei?in alenemiseen. Tiissd pohditaan ainoastaan viimeksi mai-
nittua kysymystii. Tulevaisuuden el[kepolitiikan kannalta olisi kyetttivd muo-
dostamaan mahdollisimman totuudenmukainen kuva niistii tekijoistii, jotka
ovat johtaneet tosiasiallisen eliikeiiin alenemiseen teollistuneissa yhteiskun-
nissa. Eltikejiirjestelmien oikeudenmukaisuus yksiloiden kannalta, tuotannon
tehokkuus j a j ulkisen talouden mahdollisuudet edellytttivtit realistisia tulkinto-
ja kehityksen syistti. Selkeiin vastauksen antaminen tiih[n mutkikkaaseen yksi-
ldiden keWeyt},mist[, lainsiiAdiintde ja yhteiskunnan rakennetta koskevaan
ongelmaan ntiyttiiii perin vaikealta.
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Poikkileikkausanalyysit, kuten edellii kosketeltu Kankaan tutkimus (1992),
viittaavat selvisti sairauden merkitykseen varhaisen eliikkeelle siirtymisen se-
lityksenii. Kun Kangas lisiiksi keyfti sairauden operationalisointiin kuollei-
suusltrkuja, hiinen terveytti koskevaan:mittariinsa ei vaikuta esimerkiksi se
terveydentilan arvioinnin horjuvuus ja vaihtelevuus, joka on ollut tyypillistii
tyomarkkinallista tarkoituksenmukaisuutta palveleville asiantuntija-arvioin-
neille. Sairauden merkityksen arvioinneissa nousevat kuitenkin esiin poikki-
leiLr:kausanalyysien kausaaliset ongelmat. Keskimiitiriiinen elilkkeelle siirtymi-
sen ikii on alentunut koko 1900-luvun a.ian, ja varhaistuminen niiyttiiii kiih-
tyneen 1960-luvulta ltihtien. Kun vtlestr>n terveydentila on keskimiiiriiisen
elinitin ja monien muiden osoittimien mukaan tuona aikana suuresti kohentu-
nut, poikkileil<kausanalyysien antama kuva muuttuu kausaalisena tulkintana
pulmalliseksi. Poikkileikkausanalyysit selittiiviit jossakin miiiirin eri maiden,
viiestoryhmien ja yksildiden vtilisiii eroja, eiviit sen sijaan kulttuurisen ja ra-
kenteellisen kehityksen merkitystE.

Kohorteittaisen ja ikiiryhmittiiisen tarkastr:lun yhdistiiminen valaisee kiinnos-
tavasti ongelman erditii piirteitii. Aineistozr tuohon tarkasteluun eli Tilastokes-
kuksen tydvoimatutkimuksen tuloksia on t.osin kiiytettiivissti lyhyehkdltii ajal-
ta, vuodesta 1963 liihtien. Tulokset osoitlavat, ettii niissii iktiluokissa, joissa
koulu ja opiskelu eiviit eniiii vaikuta ja joir;sa viel6 ei ole tultu liihelle 60 vuo-
den ikdii, tydvoimaan osallistuminen on kohortti kohortilta kohonnut. Tiistii
enenevtis6 tyrivoimaan osallistumisesta huolimatta tietystii ikiivaiheesta liihti-
en pyritiiiin lisiiytyviisti el?ikkeelle. Mutta jos verrataan 1929-1933 ikiluokkaa
kymmenen vuotta aiemmin syntyneihin (oka on vanhin kiiytettiivissi oleva
luokka), havaitaan, etlii nuorempi ikiiluokl.a korvaa varhaisemman elflkkeelle
siirtymisensi menetykset korkeammalla ty dvoimaosuudellaan 4G-54 vuoden
iiissii. (Rakennemuutoksen ja laman vaiku[ukset niikyviit jo vuoden 1993 eli
viimeisen kiiytettiivissii olevan tytivoimatiedustelun hrloksissa, eiviitkii ne sen
vuoksi noudata varhaisemman aineiston siiinn6nmukaisuutta.) Vuosina I 985
ja 1993 suoritettujen tydvoiman haastatlelujen vertailu tukee tytivoima-
tutkimuksen havaintda: tyrissiioloaika on'ruosina mitaten erityisesti naisilla
selviisti pidentynyt, miehillti joko pysynyt ennallaan tai hieman pidentynyt.
(Santamiiki-Vuori 1993,139 - 141)

Viiestrin terveydentilan kohentuminen niiyttiisi olevan yksi selittiivti tekijii sil-
le, ettii mydhempien kohorttien tydurat muodostuvat aiempia intensiivisem-
miksi. Mutta naisten tyourat ovat saattaneet intensiivistyii myos perhepoliit-
tisten toimenpiteiden, kuten piiivtihoidon yleistymisen seurauksena. Kohentu-
nut terveydentila kelvannee osittaisselitykse.ksi sille, ettii tyriurasta tulee inten-
siivisempi; eliikkeelle jiiiimisen keskimiiiiriiistii ajankohtaa se ei selitd.

Sairauden ja elikkeelle siirtymisen viilillii vallitsee hyvin epiimiiiiriiinen yhte-
ys, jos asiaa tarkastellaan sen nojalla, millaisin perustein varhaisellkkeitii on
mydnnetty. Varsinaiset sairausperusteiset ellkkeet eli tytikyvyttcimyyseliike ja
(vuodesta 1986 liihtien) yksil6llinen varhaiseliike ovat kahden viime vuosi-
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kyrnmenen aikana olleet ne vtiyltit, joita on eniten kiiytetty ennenaikaiselle
eliikkeelle siirryttiiessii. Sairauden nojalla vuosittain myonnettyjen uusien
tyttlqrvyttttmyyseliikkeiden m56rd oli 40 - 59-wotiaiden ammatissa toimivien
suomalaisten iklluokassa suurimmillaan vuonna 197 3 japienimmillddn vuon-
na 1981. Vuonna 1973 myonnettiin niiille henkiloille tiillaisia eliikkeit[
l9 8l l, vuonna 1981 vain 9 876 eli hieman alle 50 prosenttia huippumiiiiriistii.
(Vrt. Hytti 1993,192 - 193) Vuodesta 1986 liihtien kiiyttdon otettu yksil<illinen
varhaiseldke puolestaan merkitsi sairauden nojalla myonnettyjen eliikkeiden
yhttkkistii hyppiiystii yl6sptiin. Uusien yksil6llisten varhaiseldkkeiden vuotui-
nen miiiirii on ollut liihes yhtii suuri kuin tyttknrytttimyyseliikkeiden, vuonna
1990 jopa suurempi. (Vrt. Gould 1995, 158)

Eltikkeiden midriin raju kasvu 1970-luvun alussa viritti vilkkaan keskustelun:
sosiaalimenojen paisuminen ja tydvoiman riitttivyys nousivat huolen aiheiksi.
Yllfttiiviiii kehitystii tulkittiin viittaamalla yhteiskunnallisiin muutoksiin: elin-
keinorakenteen ja tuotantomenetelmien nopeaan uudenaikaistumiseen. Hei-
kosti koulutetun ja vajaatyokykyisen tyovoiman oli hankalaa sopeutua muut-
tuviin vaatimuksiin. Niiiden tyont<itekijoiden lisiiksi on viitattu vetotekijoihin:
tydknryttomyyseliikkeiden reaaliarvo oli kaksinkertaistunut vajaassa vuosi-
kyrnmenessti. Maatalouden rakennemuutos tyonsi palj on vanhenevia vilj eli-
joitii eliikeldisiksi, mitd prosessia MYEl-eliikkiiiden voimaantulo edesauffoi.
(Hytti 1993,17; Gould 1985, 3)

Kun uusien tyokyr/ttdmyyseldkkeiden miiir[ woden 1973 jtilkeen jyrkiisti
aleni, pyrkiviit eldkelaitokset tarkistamaan, oliko ratkaisuktiytiinnriiss?i tapah-
tunut muutoksia. Laitokset viittivdt, ettei ohjeita kiiyttintojen kiristiimiseksi
ollut annettu. Yhtenl selityksend kehitykselle pidettiin kylltistysrajan saavutta-
mista: vuoteen 1973 jatkunut uusien eliikkeiden suuri miitirl oli puhdistanut
tyrivoimaa potentiaalisista eliikkeen hakijoista eli tyovoima oli muuttunut kes-
kimiiiirin tyokykyisemmiiksi. Lisiiksi eliikelaitokset pitivdt mahdollisena, ettl
eliikkeiden miitiriin paisumisesta kiiyty keskustelu oli vaikuttanut ltiiikiirien ja
eliikkeistii p?ilittiivien tahojen asenteisiin. Mahdollista oli sekin, ettii tieto
hylkdysosuuksien kasvusta hillitsi potentiaalisia eltikkeen hakijoita ja toisaalta
rohkaisi liiiikiireitii kielteisiin piititoksiin. (Hytti 1993, 20) Kohorttianalyysi
osoitti my<ihemmin, ettd huolimatta kohorttien iiin kasvusta ty<ilqrvytt<imyys-
eliikkeiden m[iirfl aleni vuosina 1974-1978. Siten kehitys kulki ptiinvastaiseen
suuntaan kuin oli perusteltua odottaa. Tulos nekyi samansuuntaisena myos tar-
kasteltaessa iiistii huomattavassa miitirin riippuvia verenkiertoelinten sairauk-
sia. Tlllaiset havainnot vahvistavat kiisitystii siit6, ettti rakennetekijdiden ohel-
la ratkaisukeytiinnot muuttuivat. (Notkola 1981; vrt. Hytti 1993,20)

Raija Gould on tilastoihin nojautuen kiistattomasti osoittanut, ettii tyott<imyys-
asteenja tydkyr/ttdmyyseliikehakemusten vtilillii vallitsi voimakas riippuvuus
vuosina l97l - 1984 (Gould 1985, 75). Sama tutkija korostaa, ettii tyoky-
vyttdmyyseltikkeiden mdiirissii heijastuvat, eivit sairauksien mfliirien vaihte-
lut, vaan elinkeinoeltim[n rakennemuutokset ja tyoeliimiin miiiirtilliset ja laa-
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dulliset muutokset. Alkutuotannon nopea supistuminen 1970-luvun alussa aihe-
utti valtaosan silloisesta ty<ilgrvytt6myyse,l[kkeiden miiiiriin paisumisesta. Mutta
pitemmiillii aikaviililH kysymys ei ole ainoastaan alkutuotannosta, vaan elinkei-
no- ja tydeftimestii yleensi. Yrityksille niiyttiiii kaikissa tiedollisesti ja teknisesti
kehittyvissii yhteiskunnissa olevan intresri vapautua niistii ikiitintyvistti ty6nte-
kijoistfliin, jotka eivflt pysty uusintamaan rmmattitaitoaan. Valtiot taas k[yttiiviit
tydkyrryttrimyyseltkkeiti tai niiden muunnelmia, kuten Suomessa yksilollisiii
varhaiseliikkeitii, tydllisyyspolitiikan v6[ineinii. Yksildt puolestaan pyrkiviit
elikkeelle moninaisista syistii. (Vrt. Goull 1995, 159 - 166)

Edellti viitattiin myrihiismodernin yhteiskunnan ominaisuuksiin, joissa hei
jastuvat yhdenmukaisuuden vieroksunta ja vahvistuva halu yksilollisiin raG
kaisuihin. Vakuutettujen kansalaisten kiiyttdytyminen on ilmentinyt voima-
kasta poikkeamista vakuutusjiirjestelmdrr standardoivista normeista. Samaa
voidaan viiittiiii yritysten keyttef).misest6: ne pyrkiviit hy<idyntiimtiiin niitii
piirteitii vakuutusj ii{ estelmiist[, j otka pa.rhaiten sopivat niiden kulloiseenkin
strategiaan. Toisaalta itse julkisen vallan.itirjestelmii ei ole kyennyt noudatta-
maan sellaista yhdenmukaisuutta, jota rrikeudenmukaisuus ja kansalaisten
tasa-arvoisuus edellyttiiisivdt.

8 . Kysymyksiii eliikepo liti ikan tulevai suude sta

Verrattaessa vanhusten j a tyokyvyttomiett asemaa suomalaisessa yhteiskun-
nassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun lolrulla kiinnittyy huomio kahteen asi-
aan: turvallisuuden mittavaan kohentumiseen ja niiden lakien sekti muiden
siiiinndsten miiiiriin suureen kasvuun, jotka s?ititeleviit niiiden ihmisten oloja.
Viime aikoina on usein kuultu erityisesti iiiriliberaalien vdittivIn, etti
hyvinvointivaltioissa ihmiset ovat menettiineet huomattavan osan vapauttaan
- tai suorastaan joutuneet orjuuteen, kute n Friedrich Hayek esittiii - koska
on niin paljon rajoittavia siiiinn6ksiii. Jos'rakavasti verrataan 1800-luvun lo-
pun ja 1900-luvun lopun vanhusten vapa.uden mii6rii6, vaikuttaa silt6, ettii
iiiiriliberaalien viiitteet ovat kaikkea mieltti vailla. Voiko kerjuun, ruotuhoidon,
itsellisyyden, vaivaistalon tai syytingin va::assa ellvii vanha ihminen olla va-
paampi kuin lain siiiitiimiiii eliikettii nauttiva vanhus?

Tosiasiassa voitaisiin eriiin perustein esittii,i juuri ptiinvastainen vlite: vanho-
jen ja tyttkyr/ttitmien ihmisten oloja on h'rvinvointivaltioissa kehitetty siind
m[drin, ettii hei&in suuri vapautensa nyt aiheuttaa ongelmia. Vaikka eldkkeel-
le siirtymistii on yritetty standardoida lain silinn<iksin, kansalaisten ktiyttiiyty-
minen enenevisti poikkeaa yhdenmukaisurden kaavasta. On myds merkille
pantavaa, ettii elikkeelle siirtyvien ktiyttiiyfyminen on (Ruotsia lukuun otta-
matta) yhdenmukaisinta liberalistisimmassrl maassa, USA:ssa. Jos ei eroteta
toisistaan negatiivista vapautta (vapautta jor[akin) ja positiivista vapautta (va-
pautta johonkin), pniidytiitin helposti virheellisiin arviointeihin, kuten iiiiri-
liberaalit.
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Voimassa olevien eliikej?idestelmien perusrakenteet on luotu aikana, joka oli
kulttuurisesti huomattavasti erilainen kuin se aika, jolle ominaisia piirteitii
edell[ kuvailtiin ja jota nimitettiin myohdismoderniksi. Myrihiiismodernin
ajan muuttumisnopeus on erilainen kuin sitii edeltiiviin modernin ajan: teknii-
kan ja yleensii kulttuurin uusiintuminen on suuresti nopeutunut. Ttihiin on ole-
massa ainakin kaksi huomallavaa syytti: tieteellinen tutkimus on levinnyt kaik-
kialle maailmaan, ja taloudellisesti kehittyneet maat edistiivtit sitii jiirjestelmiil-
lisesti; toisaalta tehokas tiedonviilitys huolehtii ideoiden globaalista levittiimi-
sest6, mik[ muodostaa hedelmiillisen perustan innovaatioiden synnylle. Kun
yli 90 prosenttia kaikkina aikoina eliineistti tutkijoista ja tiedemiehistii eltiii
nykyaikana ja kun tiedonviilitys tekee mahdolliseksi reaaliaikaisen, jatkuvan
ja globaalin tiedonvaihdon monenlaisten viiylien viilityksellii, tekniikan ja
muun kulttuurin uusiintumisvauhti on suuresti nopeutunut. Vaikka tydvoiman
uudelleenkoulutuksen tarpeesta on paljon puhuttu, kehittyneimmissiikiiiin yh-
teiskunnissa ei jatkuvan koulutuksen ideaa ole pyst;rtty toteuttamaan tavalla,
joka kykenisi vastaamaan tekniikan ja muun kulttuurin uusiintumisvauhdin
haasteisiin. Yrityksille ja ikiiiintyviille tyovoimalle ei kasvavien vaatimusten
paineessa ilmeisesti jiiii tyoeliimtin piiriss[ riittiiviisti valinnanvaraa. Toisaalta
uudelleenkoulutuksen kustannukset ovat korkeita erityisesti Suomen kaltaisis-
sa maissa, joissa vanhimpien ja nuorimpien ikdluokkien v[liset koulutuserot
ovat huomattavan suuret. Pisimmiillii uudenlaisten ideoiden soveltamisessa
nnyffiiii olevan Ruotsi, mutta senkldn menestys ei ole kiistaton, koska vanhe-
nevan viiest<in pysyttiiminen tyrivoimassa on myos kustannuskysymys.

Yrittiijien ke$eybminen on tiirkeii ja kiinnostava tekijii keskimiiiiriiisen el6-
keiiin miiiir[ytymisessii. Jos taloudellisia rationaliteetteja noudattava yritteje,
joka tiedostaa kovenevan kilpailun ehdot, joutuu valitsemaan yritykseensii
henkikikuntaa ja ta{olla on 35-wotiaita ja 60-vuotiaita henkil<iitd, lienee sel-
v66, miten valinta tapahtuu. Nuoremmat tyonhakijat ovat saaneet pitemmdn
peruskoulutuksen j a aj anmukaisemman ammattikoulutuksen, heidiin kielitai-
tonsa on parempi ja monipuolisempi ja heidiin koulutettavuutensa ja hadoi-
tettavuutensa uudenlaisiin tehttiviin on parempi kuin vanhempien hakijoiden.
Listiksi heidtin terveydentilansa on parempi ja kesttivyytensd kuntoa vaativissa
tehtavisse luotettavampi kuin vanhempien. Sitii paitsi lisiikoulutuksen ja -am-
maffitaidon investoiminen nuoriin on jdrkeviimpee kuin vanhoihin: yrittiijiin
kannalta investointi nuoriin merkitsee investointia tulevaisuuteen. Ikddntyvien
henkiloiden motivaatio ja valmius hankkia uusia tietoja ja taitoja on osoittau-
tunut nuoria heikommaksi. Tiiystydllisyyden tilanteessa ikiiiintyvien tydnteki-
j<iiden mahdollisuudet tyomarkkinoilla paranevat, kun yriffejet joutuvat palk-
kaamaan tyt kyvyltiiiin heikompaa tydvoimaa. Mutta tiiysty6llisyydenkin valli-
tessa yrittiijiin kannattaa kilpailukykynsd vuoksi pestata nuoria henkilditii. Val-
tio voi pyrkiii tukitoimin kannustamaan yrittiijiii ikiinnfiien tydntekijdiden
pestaamiseen, mutta on epiiselvtiii, kumpi kustannuserl on suurempi: varhais-
eltikkeistii vai ikiiiintyvien tyontekij 6iden pe staamisesta aiheutuva.

Esiteollisessa yhteiskunnassa ikiiiintyvtille ihmiselle kuuluivat luonnollisen
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tydnjaon mukaan ne tehttiviit, jotka vast,mivat hiinen voimavarojaan. Se mer-
kitsi moninaista puuhailua, joka oli hyo,lyllistii talouden kannalta mutta joka
samalla sisiilsi mahdollisuuden lepotaukoihin aivan eri tavalla kuin teollisen,
modernin yhteiskunnan tyritehtdviit. Se ei merkinnyt standardoituja, 8-tuntisia
tyoptiiviii ja 40-48-tuntisia ty<iviikkoja eikii yhtii raskaita tydtehtiiviii kuin tiiy-
den miehuutensa aikaa eliivillii tyrintekij c illii oli. Mydh[ismodernikaan yhteis-
kunta ei ole vielii ymmtirtiinyt luopua tai pystynyt luopumaan niiistii ikiiiin-
tyville ty<intekijdille asetetuista standardivaatimuksista. Kun libertarismin,
avoimen talouden ja kilpailukyvyn hengr:ssii korostetaan tehokkuuden merki-
tystii ja saatetaan ty6ntekijiit seka toimihenkilot entistii enemmdn kilpailemaan
keskeniidn, ikiiiintyvien henkiloiden sopeutuminen tytieldmiiiin kiiy yhii
hankalammaksi. Jos nuoria ja keski-ikiiisiS uhkaa loppuunpalaminen, kuinka
kiiy ikiiiintyvien henkiloiden? Ruotsissa kokeiltu ikeantyvien tyontekijoiden
tyoaikojen modulointi lienee ainoa viittrus uudenlaisesta asennoitumisesta.
Siite, kuinka menestyksellinen tuollainen keytento on avoimessa kilpailu-
taloudessa, ei ole toistaiseksi tietoa.

Samalla kun tydeHmd yhii kovenevine vaa timuksineen on muodostunut ongel-
maksi ikeiintyville henkiloille, ihmisten eliimiinsuunnitelmat ovat myohiiis-
modernin kulttuurin mukana muuttuneel . Vain harvoj en henkildkohtaisissa
tulevaisuudenkuvissa tyoeltimti eniiii jatl,uu 65 vuoden ikiiiin. Piiinvastoin,
suuren enemmist<in visioissa siintelee pitl:ii ja vapaa-ajan teyfi:ime eldkeaika:
halutaan vihdoin toteuttaa niitii unelmia, joita tydeliimiin paineet ja perheen
pidiikkeet estivtit aktualisoitumasta. Mydhiismoderni maailma suuresti laa-
jentuneine mahdollisuuksineen avaa aivarr toisenlaisia niikymiii ja houkutuk-
sia kuin mennyt maailma. Eliikeikiiii ei m.Lelletd enii6 yksinomaan ajaksi, jol-
loin viisyneine veteydytiiiin leptiiimtitin pitl,:[n raadannan jiilkeen; se kiisitetti[n
my<is ajaksi, joka sisiiltiiii runsaasti mahdollisuuksia, se on eliimiin kolmas jak-
so uudenlaisine skenaarioineen. Voidaan t:ietysti puhua myos protestanttisen
tyoetiikan murtumisesta. Mutta sekin ms:kitsee ennen muuta vapaa-ajan ja
kaiken siihen sisiiltyviin voimistuvaa painottamista yksildiden eliimiissti. Ttil-
laisten muutosten yleisyys ja johdonmukainen jatkuvuus koko my6hiiis-
modernissa maailmassa synnyttiiviit epiiilyjii sellaisen politiikan onnistumises-
ta, jolla tiihdetiiiin keskimdirlisen eliikeiin kohottamiseen. Politiikkaa voi-
daan muuttaa, mutta kulttuuri ei viilttiimiitt?i muutu sen mukana.

Kulttuurin muuttamiseen tehtaave pottiikka onnistunee liihinnii niissi tapauk-
sissa, joissa jokin osakulttuuri, kuten pohjois-karjalainen ruokakulttuuri, poik-
keaa yleisest5 (eurooppalaisesta) kulttuurista. Mutta kun on kysymys yleisestii
Itinsimaisesta pitkiiiin jatkuneesta kultnruris esta suuntauksesta, sen muutiami-
nen politiikan keinoin on vaikeusasteeltaan aivan erilainen tehtiivd. Sitii paitsi
ruokakulttuurin muuttaminen vastasi positivisella tavalla pohjoiskarjalaisen
ihmisen keskeisi6 intressejii: terveyden kohentamista ja eliimiin jatkamista.
Sen vuoksi ruokakulttuurin muuttamiseen oltiin motivoituneita. Kun on kysy-
mys eliikeiiin kohottamisesta, ihmiset luulta,rasti mieltiviit asianjuuri piiinvas-
toin: kovenevan kilpailun leimaamassa ankt:assa ty6elImiissii on piirteitii, jot-
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ka heikenttivtit heidiin hyvinvointiaan. Keskimtidrdisen eliikeitin kohottami-
seen ttihtiitivii politiikka vaatisi onnistuakseen niihtiiv?isti my<is kilpailu-
talouteen yhdistyviin yrityskulttuurin muuttamista. Kuinka se onnistuisi yhii
avoimemmassa, yhi globaalimmassa yritysmaailmassa?

Viime aikoina on enenevdsti puhuttu kolmannesta iiistli. Englantilainen tutkija
Peter Laslett liiftee kolmannen iiin demografisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja
kultmurisiin muutoksiin. Niimti muutokset kietoutuvat kausaalisesti toisiinsa.
Kolmannen iiin demografisena ehtona Laslett piteA site, ettii kaikilla 25
tiiyttiineillii henkil6illii on potentiaalinen mahdollisuus saavuttaa 70 vuoden
ikii ja ettii viihint[iin 10 prosenttia v[estdst[ elii[ yli 65-vuotiaiksi. Molemmat
muutokset ovat toteutuneet kehittyneissd ldnsimaissa yleensii 195G-1970-1u-
vulla. Taloudellisiin ehtoihin Laslett lukee elintason, pitkiiik[isyyden, tervey-
denhuollon, koulutuksen yms. Voimavarojen jakautuminen on hyvin tlrkeii
nikrikohta: entisti tasaisempi jakauma yhdessii elintason yleisen nousun kans-
sa tekee kolmannen iiin sisiilltillisen toteutumisen mahdolliseksi niin huo-
mattavalle osalle ikiiiintyviiti viesttiii, ettti on aiheellista puhua kolmannesta
iiistii todella suurena muutoksena. Olennaisina sosiaalisina instituutioina hdn
mainitsee eldkeinstituution, vanhuspalvelujen jii{estelyn, asumismuodot jne.
Kulttuuriset ehdot jiiiiviit Laslettin kiisittelyssii viihimmiille huomiolle ja
eptiselvimmiksi. (Laslett 1989, 85-88; vrt. Tikka 1991,36-38) Mutta koko-
naisuutena h2in kiinnittiid huomiota hyvin tiirkeisiin asioihin, joita poliittisessa
p?iiitoksenteossa ei ole riittiiviisti otettu huomioon v[istiim?ittominii reali-
teetteina. Tulevaisuuden eldkeongelmaan tuskin loydetiiiin kestdvtiii ratkaisua
ilman, effd tiedostetaan selkedsti kolmannen idn problematiikka eri osa-
alueineen.

Kun el?ikkeiden mytinttimistii tarkastellaan yksil6iden oikeusturvan, oikeuden-
mukaisuuden ja turvallisuuden nlkokulmasta, sovelletut kiiytiinnot antavat
hdmmentdviin vaikutelman. Erittiiin suuret vaihtelut lyhyellii aikavtilillii ja
jopa harppauksenomaiset muutokset kertovat luultavasti siitii, ettii jii{estel-
miiii ei ole ulkoisten paineiden, kuten politiikan ja talouden muutosten vuoksi,
kyetty toteuttamaan johdonmukaisesti. Kun eri ajankohtina pyritiiiin painotta-
maan erilaisia intressejii - yritysten, yhteiskunnan, tyontekijdiden - on ilmei-
sen vaikeaa ottaa johdonmukaisella, tasapuolisella tavalla huomioon yksiloi-
den oikeuksia. Jos yksiloillti ja kansalaisryhmillii on legitiimejd odotuksia
vakuutusjiidestelmdi kohtaan, kuten yhteiskuntasopimuksen osapuolilla ja
ttiysivaltaisilla kansalaisilla tiiytyy olla, jiirjestelmd ei ole pystynyt niiihin odo-
tuksiin t[ysin vastaamaan. Mydntiimisen perusteiden kirjavuus ja niiden pai-
notusten muutokset vtiistiim[ttii asettavat kansalaiset eriarvoiseen asemaan,
mikii kiiyttintonii sopii huonosti oikeusvaltioon. On myds kysyttiiv[, miten
tydk) ryttdmyyden liiiiketieteellinen miiiirittely voi joustaa niin paljon, ettt
tuollainen vaihtelu on mahdollinen.

Toisaalta juuri kolmannen i6n problematiikka on sellainen uusi tekijii, jota ei
ilmeisesti ole tiedostettu asiaankuuluvalla tavalla. Virallinen eliikejii{estelmii
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ei ole ollut responsiivinen niille preferensseille, joita kolmas ikii erilaisten
muutosten seurauksina on iktiiintyviissti viiestdssii synnyttiinyt. Iktiiintyvien
kansalaisten uudenlaiseen kiiyttiiytymiset:n on reagoitu ikeiin kuin se olisi vain
taloudellinen ongelma. Tyrittomyyden tikillinen ja raju kasvu 1990-luvulla oli
ennakoimaton ktiinne, joka vaikuttaa monin tavoin eliikkeiden rahoitukseen.
Sen vuoksi on esitetty voimakJcaita vaatimuksia sellaisten toimenpiteiden ai-
kaansaamiseksi, joilla keskimiiiiriiistii eliikkeelle jiiiimistii kyettiiisiin siirtii-
miiiin kaksi tai kolme wotta my6hemmrilsi. Erityisesti suurten iktiluol&ien
siirtyminen elil&eelle sisiiltiiii monien laskelmien mukaan huomattavia talou-
dellisia riskejii varsinkin, jos eliikkeelle p,yritiiiin yhii nuorempina. Hyvin rat-
kaisevaa osaa niyttelee talouskasvun voinrakkuus. Ongelman vakavuudesta ja
ratkaisumahdollisuuksista on kuitenkin esitetty erisuuntaisia niikemyksiii.
(Vrt. esim. Sukupolvien viilinen tulonjzrko 1994; Parkkinen 1993; Eltike-
pommi jtii suutariksi 1994) Kunnflissipohdinnoissa ei ole kosketeltukolman-
nen itin problematiikkaa, keskustelu heijastaa paljolti sitii epiiilemiittii pinnal-
lista niikemystii, ettii kysymyksessd on vain eri kansalaisryhmien intressilrysy-
mys tai valtiontalouden ongelma. Taustallr vaikuttavat kulttuuriset ja sosiaali-
set muutokset ovat jiiiineet paljolti havaits:matta, ja taloudellisista muutoksis-
ta on otettu huomioon liihinnii vain ne, .iotka aiheutuvat tydttdmyydestii ja
suurten ikdluokkien aiheuttamista lisilrasituksista. Tarkastelukulman kapeus
saattaa olla vakava puute. Jos kaikkialle liintisiin demokratioihin ulottuva joh-
donmukainen kultnrurinen kehitys ja politiikka joutuvat vastallcain, politiikka
luultavasti joutuu ennen pitknd antamaan periksi. Vanhojen ikiiluokkien poliit-
tinen painoaryo on mytis nopeasti kohoarrassa, ja se luultavasti vaikuttaa yh-
teiskuntapolitiikan suuntaan (Riihinen 199'2b, 604 - 607).

Pitkelle aikaviilillti eltikejiirjestelmien synq/ ja laajeneminen ilmentiiviit ihmis-
arvon, yksildiden tasa-arvoisuuden ja ytrteiskunnan oikeudenmukaisuuden
suurisuuntaista kehitystii. Ikiirakenteen n,lpean muutoksen myotii distribu-
tiivista oikeudenmukaisuutta on toteutettava entistd enemmdn eliikejiirjestel-
mien avulla. Niistti muodostuu siten yhteiskunnan legitimiteetin kannalta yhti
tiirkeiimpiii jiirjestelmiii. Lyhyemmtin aika,iilin tarkastelu, kuten edellii on il-
mennyt, paljastaa edelleenpulmia oikeuderrmukaisuudessa. Nykyaikaanjatu-
leviin vuosikymmeniin kohdistuu haaste, jonka synnyttiiii ennen muuta my<i-
hdismoderniin kulttuuriin kuuluvien yksildn preferenssien ja talouden edelly-
tysten ristiriita.
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Johdanto

T tissii kirj oituksessa tarkastellaan eliiketurvan asemaa EU:n tyomarkki-
na- ja sosiaalipolitiikassa. Aiheen rajauksen kannalta ovat merkittiivi?i
seuraavat niik6kohdat:

- Ty6markkina- ja sosiaalipolitiikka rajataankoskemaan EU- lainsliAdiin-
non mukaisia alueita, so. EU:n "social policy"-kiisitteen kattamia asia-
kokonaisuuksia.

- Asioita tarkastellaan ty6markkinajiirjestdjen niikdkulmasta. Vaikutus-
mahdollisuudet lainsdidiint<iprosessiin ovat telloin korostetusti esillii.

Edelliimainittujen rajausten puitteissa ki{oihrksessa haetaan vastausta seuraa-
viin kysymyksiin:

- Mike asema eltketurvalla on EU:n sosiaalipolitiikassa? Mitke ovat tule-
vaisuudenniilrymet tiissd suhteessa?

- Millaiset ovat ne lainsdddiinn6lliset puitteet, jotka miiiiriuelevtit sosiaali-
politiikan kehitystii EU: ssa?

- Mitke ovat ty<imarkkinaosapuolten vaikutusmahdollisuudet Eurooppa-
tasolla?

Kirjoitus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmdisessd osassa kuvataan EU:n tyo-
markkina- ja sosiaalipolitiikkaa, sen kehitysvaiheita, voimassaolevaa lainsiid-
diintdii sekti lainstiiidiintdkoneistoa. Toisessa osassa selvitetiiin erityisesti elii-
keturvan liittymiikohtia EU:n sosiaalipolitiikkaan. Kolmannessa osassa tar-
kastellaan EU :n sosiaalipolitiikan tulevaisuudenniikymiii.

1 . Sosiaali- j a tycimarkkinapolitiikka EU : ssa

1.1. Kiisitteet ja kehitysvaiheet

1.1. 1. Sosiaalipolitiikka, tytimarkkinat ja sosiaaliturva

Euroopan yhteisoisst (oikeastaan sen valtakielissii) sosiaalipolitiilka (engl.
social policy) sisiiltiiti miesten ja naisten tasa-arvon, terveyden ja turvallisuu-
den tyoss6, tyooikeuden, yleiset sosiaali- ja terveysasiat, tydllisyydenja tyo-
markkinaj ?i{ estoj en yhteistyon.

Suomalaisen kdsitteistdn sosiaalipolitiikka tarkoittaa Euroopan yhteisdissii
puolestaan sosiaaliturvaa tai joskus myds sosiaalista suojelua. Eldkkeeseen
liittyvet asiat kuuluvat yhteisdissi sosiaaliturvan kiisitteen piiriin. Eurooppa-
laisessa yhteydessii eliike j a tydmarkkina-asiat kuuluvat sosiaalipolitiikan kii-
sitteen alle.
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1.1.2. Sosiaalipolitiikka yhteistij en perustamissopimuksissa

Nykymuotoiset Euroopan yhteisdt saivat alkunsa vuonna 195 1 , jolloin perus-
tettiin Euroopan hiili- ja terisyhteisti (EE[TY, englanniksi European Coal and
Steel Community, ECSC). Sen samoin kuln vuonna 1957 perustetun Euroopan
atomienergiayhteisrin (European Atomic Energy Communiry EAEC eli Eur-
atom) perustamissopimuksessa oli monia sellaisia miiiirtiyksiii, joiden voidaan
katsoa kuuluvan sosiaalipolitiikan alaan. Tltintekijtiiden sosiaaliturva ja Utt-
markkinaosapuolten osallistuminen ovat olleet keskeisid piirteitii n6iss?i yhtei-
s<iissii.

SiiI vastoin niitii tosiasiassa paljon tiirkr:timmiiss[ vuonna 1957 solmitussa
Rooman sopimuksessa, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisd (European
Economic Community eli EEC), oli selvi.sti viihemmdn sosiaalipoliittisia ar-
tikloja. Rooman sopimuksen24S artiklasterkuuluunimenomaisesti sosiaalipo-
litiikan alaan vain 12 artiklaa (artiklat ll7 - 128).

Perustajavaltioista Ranska olisi halunnut Rooman sopimukseen pitkiille mene-
viii mtitiriiyksiii sosiaalipolitiikan harmonisoinnista. Se perusteli kantaansa
omaan perustuslakiinsa kirjatulla ja siihen:likaan verrattain korkealla sosiaali-
turvan tasolla sekii miesten ja naisten tasar-aryon periaatteella. Ranska my6s
pelkdsi, effli sen korkeammat sosiaalikustannukset muodostuisivat sille taa-
kaksi kilpailussa talousyhteisdn sisiiisillii y hteismarkkinoilla.

Saksan Liittotasavalta puolestaan katsoi, eltii sosiaalipolitiikan taso ja kustan-
nukset olivat markkinavoimien toiminnan tulosta eikti niitii sen vuoksi tullut
stiiidellii eurooppalaisella lainsdidiinnt lH.

Osapuolet ptiiisivtit sopuun ratkaisusta, jol}r perustamissopimukseen kirjattiin
erillinen luku sosiaalipolitiikasta, mutta jossa ei juuri tarkemmin miiiiriitty,
miten miitiriiyksiii tuli soveltaa. Artiklassa ll7 esitetiiin alkuperdisten kuuden
jiisenmaan sosiaalijiirjestelmiin yhteniiistiimisen periaate, jonka kuitenkin kat-
sotaan osittain seuraavan yhteismarkkinoidr:n toiminnasta, mutta my6s perus-
tamissopimuksessa miiiiriityisti menettelyistii sekii lakien, asetusten ja hallin-
nollisten miliiriiysten liihentimisestii. Ttihtin artiklaan ei ole puututtu mytihem-
mill6 perustamissopimuksen muutoksilla.

Rooman sopimuksen tarkoihrksena oli poistu esteet liikkuvuudelta ja varmis-
taa, ettei yksikiiiin jtisenvaltio saavuta kilpailuetua tai -haittaa sosiaalipoli-
tiiklcansa vuoksi. Perustajamaiden sosiaalipolitiikka perustui pii^flosin manner-
maisen jfiestelmtin erilaisiin muunnelmiin. joissa tyomarkkinajiirjestoill[ ja
tydsuhteeseen perustuvilla ansiosidonnaisilla ja vakuutuspohjaisilla j tirjestel-
millii oli keskeinen rooli. Tiimiiktiiin ei kuitenkaan helpottanut jfiestelmien
yhteniiistiimistii, koska j okaisessa maassa oli palj on omia erityispiirteitiliin.

Artikla 51 antaa yhteisdlle suoran valtuuderr toimiin sosiaaliturvan alueella.

442



Sen mukaan neuvosto toteuttaa yksimielisesti komission ehdohrksesta sellai-
set sosiaaliturvan alan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tytintekijdiden vapaan
liikkuvuuden toteuttamiseksi. Artiklan mukaan tulee erityisesti ottaa kiiyttdon
jfiestelmti, joka turvaa siirtotyoliiisille ja heidiin huollettavilleen oikeuden
etuuksiin. Tiimiin perusteella annettiinkin heti asetukset (n:o 3 ja 4/58), jotka
koordinoivat j isenmaiden sosiaaliturvaj fi estelmii.

Rooman sopimuksen artiklassa 118 miiiiriittiin komission tehteviiksi edistiiii
jiisenvaltioiden yhteistydt?i sosiaalialalla, erityisesti muun muassa sosiaalitur-
van sekii tyonantajien ja ty6ntekijdiden viilisten kollektiivisten neuvottelujen
osalta. Siinii ei kuitenkaan tiismenneffy, missii muodossa yhteistyd tapahtuisi.

Artikla 119 miiiiritteli samapalkkaisuuden periaatteen Ranskan vaatimusten
pohjalta. Artiklassa 121 miiiiriteltiin yksityiskohtaisemmin siirtotydliiisen so-
siaaliturvasta. Artikloissa 123 - 128 miiiiriittiin sosiaalirahastosta, jonka tar-
koituksena oli my6s helpottaa ty6voiman liikkuvuutta. Sosiaalipolitiikkaa
koskevien Rooman sopimuksen miiiirtiysten perustavoitteena oli tukea talou-
dellista integraatiota ja siihen lIheisesti kuuluvaa tydvoiman liikkuvuutta.

Vuodesta 1967 akaen (ns. sulautumissopimus 8.4.1965) kaikilla kolmella
yhteisoile on ollut yhteiset hallintoelimet. Sopimus, jolla yhdistiimisestii piiii-
tettiin, ei sisiiltiinyt merkittiiviti muutoksia sosiaalipolitiikan osalta.

Euroopan Neuvosto, joka on tiiysin eri jiirjesto eikii mitenkiiiin liity Euroopan
yhteisriihin, oli hyvtiksynyt vuonna 196l huomattavasti selketimmiin sosiaali-
sen peruski{an (Social Charter). Siinii on muun muassa taattu monia kansa-
laisten ja tydntekijnin perusoikeuksia, kuten perheiden, iiitien ja lasten oikeus
lailliseen ja sosiaaliseen suojeluun. Euroopan Neuvoston ja Euroopan yhteistl-
jen sosiaalipoliittisten linjausten yksi merkittiivii ero on siinii, ettii yhteisoissii
s[iidetty sosiaalipolitiikka on enefllmiin tydsuhdekeskeistS, kun taas Neuvos-
ton sosiaalisessa peruskidassa puhutaan enemmdn kansalaisten sosiaalisista
oikeuksista.

1. 1.3. Eurooppalaiset tytimarkkinaj irj esttit

1.1.3.1. UNICE
(Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe)

UNICE on eurooppalaisia yrityksil edustava etujfiestd, joka valvoo jiisenten-
sii etuja EU:ssa. UNICE on perustettu vuonna 1958 ja sen jiiseniii ovat tiill?i
hetkellti 34 teollisuuden ja tyonantajien keskusjfiest6[ 25 Euroopan maasta.
Suomen teollisuus (Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto TT ja sen edel-
tiijet STK ja TKL) on osallistunut UNICE:n toimintaan vuodesta 1974lah-
tien. Palveluty6nantajat (PT) on ollut UNICE:n jisen vuodesta 1995 liihtien.
TT:n Brysselin edustusto RIF (Repr6sentation de l'Industrie et des Employeurs
Finlandais) on osa TT:n edunvalvontakoneistoa EU:a koskevissa asioissa. Se
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tukee toiminnallaan TT:n kaikkia sektoreita. RIF on perustettu vuonna 1974.

UNICE:n perustehtivi on vaikuttaa EL:n lainsiiiidiintdtytihtin siten, ettii EU
ottaa toiminnassaan huomioon kaikenkokoisten eurooppalaisten yritysten kil-
pailukyvyn vaatimukset.

UNICE:n kannanotot valmistellaan viide n pii^flkomitean alaisissa yli 50 tytiryh-
missi. TT:n asiantuntijat osallistuvat liihes kailkien tytiryhmien tytihtin.
UNICE:n piiikomiteat ovat

- Economic and Financial Committee (talouspolitiikka)
- External Relations Committee (kauppapolitiikka)
- Industrial Affairs Committee (teoll.suuspolitiikka)
- Company Affairs Committee (yhtic,oikeudelliset asiat)
- Social Affairs Committee (tyrimarkkina-asiat)

Tyomarkkina-asioista vastaavan Social Affairs Committeen alaisuudessa toi-
mivat tyrillisyystyoryhmi, tydeliimiin suhteiden tyoryhmii, tiedottamista ja
kuulemista kiisittelevd ty<iryhmii, tydsuo.lelutyoryhmii sekii sosiaaliturvatyo-
ryhme.

UNICE edustaa Euroopan tyonantajia horisontaalisessa sosiaalidialogissa sa-
moin kuin Maastrichtin sopimuksen sosiaa.lip<iytiikidan mukaisessa kuulemis-
ja neuvottelumenettelyssti yhdessI julkisen alan yritysten Eurooppa-jfiesttin
CEEPin (Centre Europ6en des Entreprises i Participation Publique) kanssa.
Lisiiksi UNICE ja sen jiisenjiirjestdt osallistuvat komission alaisten neuvoa-
antavien komiteoiden sekd laitosten hallin:oelimien ty6h6n.

I .l .3 .2. Euroopan Ammatillinen Yhteisj iiq estri (EAY)

Vuonna 1973 perustettu EAY (engl. Eunrpean Trade Union Confederation
ETUC) edustaa eurooppalaisia palkansaajia tytintekij6isti toimihenkiloihin.
Sen jiisenind on 62 kansallista ammattiliittojen keskusjfiesttiii 28 Euroopan
maasta. Ntiissti jiirjest<iissti on noin 56 miljoonaa henkildjiisentd. Mytis alakoh-
taisten ammattiliittojen muodostamat eurooppalaiset jfiestdt eli ammattisih-
teeristdt ovat EAYn jiiseniii.

Suomesta EAYn jiiseniti ovat kaikki palkansaajakeskusjiirjestrit. SAK liittyi
jlseneksi jo 1970-luvulla yhdessti silloisen TVK:n kanssa. STTK ja AKAVA
ovat olleet EAYn jiiseniii 1990-luvun alusta alkaen. Suomalaiset palkansaaja-
keskusjiirjestrit ovat myos perustaneet vuoden 1995 alussa yhteisen toimiston
Brysseliin (KEY-Finland) tukemaan jiidestbjen edunvalvontaty<itii ja tiedon-
vtilitystii EU: a koskevissa asioissa.

EAYn tehtiivtinii on valvoa laaja-alaisesti eurooppalaisten palkansaajien etuja
erityisesti suhteessa Euroopan unioniin ja eurooppalaisiin ty<inantajiin. EAY
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tyriskentelee mm. elin- ja tyoehtojen jatkuvaksi parantamiseksi sekd tyonteki-
j6iden oikeuksien ja tyollisyyden edisttimiseksi. EAYn teht[viinii on toteuttaa
Euroopan tasolla niitii ay-liikkeen tavoitteita, jotka ovat vilttSmiittomiii niiiden
piiiimiiiirien saavuttamiseksi osana Euroopan yhdentymisprosessia. EAY pyr-
kii vakaisiin tytimarkkinasuhteisiin eurooppalaisten tyrinantajajiidestojen
kanssa sosiaalidialogin ja neuvottelujen kautta.

EAYn toimielimet ovat joka neljiis vuosi kokoontuva edustajakokous, neljti
kertaa wodessa kokoontuva hallitus, tarpeen mukaan kokoontuva hallituksen
tydvaliokunta sekii toimisto eli ns. sihteeristo. Ttimiin lisiiksi EAYIa on val-
mistelukoneistona sekii pysyvia etta tehtiiviikohtaisia komiteoita j a ty<iryhmie.

EAY edustaa ainoana j6{estond eurooppalaisia tytintekijoitii sosiaalisessa dia-
logissa ja Maastrichtin sosiaalipoytekidan mukaisessa kuulemis- ja neuvoffe-
lumenettelyssii. EAY ja sen jiisenjiirjestrit osallistuvat myos komission alaisten
neuvoa-antavien komiteoiden sekii laitosten hallintoelinten tydhon.

1. 1.4. Sosiaalipolitiikkaan enemmin huomiota 1970-luvulla

Vuosikymmentii my<ihemmin eli 1970-luvun alkupuolella alettin myos yhtei-
s<iiss[ niihdii sosiaalipolitiikka myonteisemminja pidettiin mahdollisena puut-
tua siihen yhteison toimin. Vuonna 1974 ministerineuvosto hyvtiksyi sosiaali-
sen toimintaohjelman, jonka tavoitteena oli tyontekijriiden osallistuminen yri-
tyksen johtamiseen ja tycimarkkinaosapuolten mahdollisuus vaikuttaa piiiitok-
sentekoon taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissii.

Sosiaalinen toimintaohjelma oli ennen kaikkea poliittisen tahdon ilmaus. Siltii
puuttui yhteis<iii velvoittava vaikutus. Ohjelma johti kuitenkin moniin piiiitok-
siin ja eurooppalaisen lainsiiddiinnrin kehittymiseen sosiaalipolitiikan alueella.
T?istii esimerkkind monet 1970-luvulla annetut direktiivit, jotka ovat edelleen
keskeinen osa yhteis6jen soiaalipolitiikkaa.

Rooman sopimuksen artiklaan 51 perustuvat sosiaaliturvan koordinointia kos-
kevat asetukset uudistettiin vuosikymmenen alussa (n:o 1408/71 ja 57afi\.

1.1.5. Sosiaalinen ulottuvuus 1980-luvulla

Yhteis<ijen sosiaalipolitiikka sai 1980-luvun puoliviilissii uutta sisiiltoii ja sen
kehitys listiii vauhtia. Komission puheenjohtajaksi 1985 valittu Jacques Delors
ndki, ettei taloudellinen integraatio voinut edetii, ellei sillii ollut laajempaa yh-
teiskunnallista tukea. Delors alkoi puhua sosiaalisesta ulottuwudesta, joka h6-
nen mielessiiiin tarkoitti ty<imarkkinaosapuolten keskintiisiii neuvotteluj a eli
sosiaalista dialogia sosiaalipolitiikan alaan kuuluvista asioista, niistii, joissa
komissiolla ei ollut toimivaltaa.

Delors toivoi, ettti tyomarkkinaosapuolten neuvotteluilla voitaisiin saavuttaa
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yhteisymmiirrys, jonka perusteella yhtiiiiltii komissio voisi tehdil omia ehdo-
tuksia ja toisaalta jdsenvaltiot olisivat r:riiiillii tavalla velvollisia saattamaan
neuvotellut ratkaisut tdytiint66n. Sosiaalisen ulottuwuden tarkoitus oli kuiten-
kin ennen kaikkea tasoittaa tietd taloudellisen toiminnan tehostamiselle.

Tydmarkftinajii{estdjen osallistumista tu:ttiin jti{estiimiillii vuodesta 1985 al-
kaen useita keskusteluja sosiaalis-taloudellisista aiheista Val Duchesse nimi-
sessti linnassa Brysselissii. Ty6markkinajiirjestojii edustivat EAY, UNICE sekd
CEEP.

Euroopan talousyhteisdn kehityksessd sailutettiin uusi merkittdvti virstanpyl-
viis vuonna 1986, jolloin allekidoitettiin Euroopan yhteniiisasiakirja (Single
European Act). Sen tavoitteena oli luoda yhteiset sistimarkkinat vuoden 1993
alkuun mennessS.

Asiakirjalla muutettiin perustamissopimu.sta muun murssa lisiiiimiillii siihen
uudet 118a ja 118b artiklat. Edellinen painotti tydympiirist6n ja ty6suojelun
merkityslli, jossa piiiitokset voitiin tehdii virstedes miiiirtienemmistollii. Jelkim-
mtiisen artiklan tarkoituksena oli wonna 1985 aloitetunVal Duchesse-proses-
sin eli sosiaalisen dialogin korostaminen niin, etti komissio velvoitettiin edis-
tiimfliin Euroopan tasolla tydmarkkinaosapuolten v[listi vuoropuhelua, joka
voi johtaa sopimussuhteisiin, jos osapuolet niin haluavat.

Vuonna 1988 komissio julkaisi sisimarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta kos-
kevan kannanoton, jossa se katsoi jokaisella tydntekijiillii olevan oikeus piiiistii
sosiaalivakuutuksen piiriin.

Yhteniiisasiakirja ei kuitenkaan tarjonnut nittivdii pohjaa eurooppalaiselle so-
siaalipolitiikalle. Niinpii yhteisdn hallituste'n ja valtionptiiimiehet hyviiksyivdt
(Iso-Britanniaa lukuun ottamatta) joulukuussa 1989 sosiaalisten oikeuksien
peruskirjan (the Community Charter of the Fundamental Social Rights of
Workers), joka oli poliittinen julistus tydelirmtin ja tydllisyyden kehitEimisek-
si.

Peruskirjan ensimmiiisessl osassa kiisitelliiin muun murssa ty<ivoiman vapaa-
ta liikkuvuutta, sosiaaliturvaa, naisten ja miesten tasa-arvoa sekii oikeutta am-
matilliseen jtirjestiiytymiseen ja tydehtosopimusneuvotteluihin. Peruskirjan
toisessa osassa todetaan j iisenvaltioiden ve lvollisuus taata lainsiiidint6teitse
tai tydehtosopimusten kautta edellii mainitut perusoikeudet.

Yhteis<in piirissti oli heriinnyt samaan aikaan keskustelua 1980-luvulla liitty-
neiden uusien jisenmaiden muita alemman losiaaliturvan tason vaikutuksista
vanhempien jiisenvaltioiden ty<imarkkinoil.in. Tiime keskustelu sosiaalisen
polkumyynnin (social dumping) mahdollisuudesta on vaikuttanut taustalla,
kun yhteiso ja jiisenmaat ovat pohtineet, milen vihentiii eritasoisten sosiaali-
kustannusten asettamia esteitd sisimarkkinoi den tiiydelliseksi toteuttamiseksi.
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Vallitseva tilanne oli osin ristiriidassa tyovoiman vapaan liikkuvuuden periaat-
teen kanssa.

Sosiaalisen peruskirjan perusteella antamassaan vuosittaisessa raportissa Lu-
xemburgin huippukokoukselle ( I 993) komissio kiinnittikin huomiota sosiaa-
lipolitiikan alueen viihiiisiin saawtuksiin. Keskustelu kansallisen sosiaalitur-
van koordinoinnista on sen jdlkeen lisiiiintynyt.

1.1.6. Maastrichtin sopimus ja sosiaalipolitiikan valkoinen kirja

Yksitoista jiisenvaltiota, jotka olivat hyviiksyneet sosiaalisten oikeuksien pe-
ruskirjan, halusivat Maastrichtin huippukokouksessa sisiillyttiiii sen perusta-
missopimukseen ja sopia miitirtienemmistopii?itoksistii neuvostossa niiden di-
rektiivien osalta, joilla pyritiitin suojaamaan tyrintekijdiden terveytti ja turval-
lisuutta tyooloja kohentamalla sekii edistiimiiiin muun muassa miesten ja nais-
ten tasa-arvoa ty6eliimiissii.

Kun Iso-Britannia ei hyviiksynyt tdtd, pdhtyiviit muut jdsenvaltiot sopifraan
erityisestii Maastrichtin sopimukseen liitettiivlstii pognkirjasta, joka/antaa
mahdollisuuden ktiyttiii yhteison toimielimiii pii?itdksentekoon tiillii alalla.
P6ytiikirjaan on liitetty I I jlsenvaltion yksityiskohtaisempi sopimus toimista
kyseisellii alalla. Maastrichtissii my6s luotiin perusta Eurooppa-tason ty6-
markkinasopimuksille.

Maastrichtin sopimus on vahvistanut merkitttiviisti yhteisrin roolia sosiaalipo-
litiikan alueella, mutta kehitys on kuitenkin jAenyt monen mielestii silti riittii-
miittdmdksi. Komissio pyrki vuonna 1993 julkaisemallaan Euroopan sosiaali-
politiikan vihreiillti kirjalla jatkamaan ja ylliipitiimtiiin keskustelua aiheesta.

Vihreiistii kif asta ja siitii pyyderyjen lausuntojen perusteella komissio julkaisi
vuonna 1994 Euroopan sosiaalipolitiikan valkoisen kidan, jossa hahmotettiin
politiikan suuntaviivoja 1990-luvun loppuun saakka. Valkoisen kirjan, kuten
vuonna 1992 annetun neuvoston suosituksenkin ltihtdkohtana on edelleen 16-
hentiiii sosiaalipolitiikan tavoitteita olemassa olevien erilaisten kansallisten
sosiaalipolitiikkojen pohjalta. Jiisenvaltioiden tulisi itse piiiitttiii sosiaaliturvan
puitteista j a rahoituksesta.

Valkoisessa kirj assa todetaan, ettii talous- j a sosiaalipolitiikan yhteensovitta-
minen on vdlttdmtitdntti. Sen keskeisiii tavoitteita ovat uusien tydpaikkojen ja
Euroopan ty6markkinoiden luominen, sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturva sekii
ammatti- ja tydnantajajiirjest6jen vaikuttamismahdollisuus.

Valkoisessa kirjassa on vahvistettu jokaisen tydntekijiin oikeus riittiiviiiin sosi-
aaliturvaan. Siinii ja komission wonna 1995 julkaisemassa kolmannessa sosi-
aalisen keskipitktin aikaviilin toimintaohjelmassa vuosille 1995 - 97 on myds
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laajennettu yhteisdjen perinteisti sosiaalipolitiikan ulottuvuutta kattamaan ko-
ko yhteiskunta eli nekin kansalaiset, jotl.a eiviit ole tydeliimesse.

I .2. EU :n sosiaalipolitiikkaa koskeva lainsiiidtinttij iirj estelmii

Tydmarkkina-asioihin liittyviie EU:n piiiir:oksentekoa koskevat l2ihtdkohtaises-
ti samat yleiset sii6nn6t kuin muitakin politiikkalohkoja. Lainsiiiidiinntin val-
mistelu tapahtuu komissiossa, piiiit6ksenleko Euroopan parlamentissa ja neu-
vostossa. PiHttiksentekomenettely vaihtelee kiisiteltiivtin aiheen mukaan: jot-
kut asiat edellyttiiviit yksimielistii piiitdkr;entekoa neuvostossa, toisissa riittiiii
miiiiriienemmistdpiiiitds. Parlamentin menettelytavat miiiiriiytyvet niin ikeen
kiisiteltiiviin asian mukaan.

Maastrichtin sopimuksen sosiaalipdytiikirianmukainenkuulemis- ja neuvotte-
lumenettely on kuitenkin erityispiirre, jotir ei liity muihin politiikkalohkoihin.
Se antaa Eurooppa-tason tyomarkkinaosapuolille poikkeuksellisen vahvan
aseman ja vaikuttamismahdollisuudet EU:n lainsiiiidiint6prosessissa.

Seuraavassa selostetaan EU:n lainsiddiintriprosessia painottaen niitii element-
tejti, joissa tytimarkkinaosapuolilla on erityinen rooli.

1.2.1. Komissio

Komissiolla on yksinomainen oikeus kiiymfstiiii lainsiiiidiintdhanke. Neuvosto
tai Euroopan parlamentti eivit voi saattaa asiaa vireille ilman, ettii komissio
olisi asian valmistellut ja kiiynnistiinyt ehrlotuksellaan prosessin. Eri asia on,
etti komissio usein ottaa neuvoston tai parlamentin poliittisen tahdon huomi-
oon ja valmistelee lainsiiiidiintdii tai muita hankkeita, joita n2imti instituutiot
pitiiviit tiirkeinti.

Komissiolle kuuluu myds EU:n perussopinrusten ja neuvoston pdittisten puit-
teissa itseniisti pflittisvaltaa. Komissio valvoo lisiksi, ettii EU-lainsiiiidiint6ii
noudatetaan j iisenvaltioissa.

Ty<ieliimiin koskevien asioiden osalta merkiltivin komission piidosasto on DG
Y joka vastaa sosiaalipolitiikkaa koskevien hankkeiden valmistelusta. DGV:n
toimiin kuuluu yhteydenpito ty6markkinaoupuoliin sekii erityisesti sosiaali-
dialogin tukeminen.

1.2.2. Euroopan parlamentti

Maastrichtin sopimus lisisi Euroopan parlarnentin vaikutusvaltaa. Aikaisem-
min parlamenttia pidettiin yleisesti liihinne lausunnonantoelimenfl. Nyt parla-
mentilla on monissa asioissa keskeinen rooli osana lainsiiiidiintoprosessia. Par-
lamentin uudet toimintavaltuudet merkitseviit siti, etti parlamentti voi joissa-
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kin asioissa iitiritapauksessa kaataa lainsti[dtintdhankkeen. Ty6markkina-asi-
oissa parlamentin kannat valmistellaan liihinnii sosiaaliasiain valiokunnassa.

My6s Euroopan parlamentin poliittinen vaikutusvalta on kasvanut merkittii-
viisti. On selviiii, ettii muut instituutiot pyrkiviit lainsdiiddntdprosessissa otta-
maan entistii enemmdn huomioon jo etukiiteen parlamentin ntikemykset.

1.2.3. Neuvosto

Ty<imarkkina-asioita kiisittelee ministerineuvostona liihinnii ty6- tai sosiaali-
ministereiden neuvosto. Ministerineuvosto kayffea EU:n lainsiiiidiint<iproses-
sissa lopullista pdiit6svaltaa. Ministerineuvoston valta ei kuitenkaan ole ehdo-
tonta, sillii sitii rajoittaa kiiyttinnossl sekd komission ett6 Euroopan parlamen-
tin mahdollisuus esiudd muutoksia lainsliid[ntoehdotukseen.

Neuvoston kiiytiinnon tyoskentelyn kannalta merkittiivii elin on COREPER,
j onka alaisessa so siaaliasioiden tydryhmiiss[ j iisenvaltioiden tyrimarkkina-asi-
antuntijat valmistelevat ministerineuvoston p66t6ksentekoa. Neuvoston alai-
suudessa toimii myds pysyve ffoflisyyskomitea, johon kuuluvat jiisenvaltioi-
den tydministereiden lisiiksi tyomarkkinaosapuolten edustajat jiisenmaista sa-
moin kuin Eurooppa-tason ty<imarkkinajii{estdistii.

Rooman sopimukseen perustuvan piiitoksentekojiirjestelmiin mukaan ty6-
markkinoita koskevat asiat pldtetitin piiiisiiiintoisesti yksimielisyyden pohjal-
ta. Ainoastaan tyosuojeluasioiden osalta voidaan keyttee miiiiriienemmisto-
piiitoksentekoa.

Maastrichtin sopimus ja sen sosiaalip<iytiiki{a muuttivat kuitenkin tilannetta.
Tiim[n johdosta nyt on kiiyt6ssti kaksijakoinen j6{estelmti, jonka yhtend osa-
na on edelleen voimassa oleva kaikkia l5 maata koskeva Rooman sopimuksen
mukainen jti{estelmii. Toinen osa on sosiaalipoytiikirjan mukainen jiirjestel-
mi, joka koskee 14 maata, ei siis Iso-Britanniaa.

Amsterdamin sopimuksessa (7.6.1997) sosiaalipoyttikirja siirrettiin osaksi
ET-sopimusta. Tiimd merkitsee Iso-Britannian opt outin piiiittymistti - juridi-
sesti tosin vasta kun Amsterdamin sopimus on ratifioitu. Samassa yhteydessii
tdsmennettiin sukupuolten tasa-arvoa koskevia artikloja sekii listittiin syrjeyry-
misen estiimistd koskeva sopimusmiitiriiys.

Sosiaalip<iytiikirjan mukaisessa menettelyssii ministerineuvoston pii[t<iksente-
ko tapahtuu merkitt[viltii osin mtitir[enemmist6pditdksenteon pohjalta. Tiil-
laisia asioita ovat mm. ty6ntekij6iden informointi ja konsultointi sekii "ty<i-
olot". Kiiytiinnossii tiill<iinkin pyritiiiin useimmiten konsensusratkaisuihin. Yk-
simielisffii piilt<iksenteossa edellyttiivtit edelleen mm. sosiaaliturvaa, myotii-
miiiirdiimistii j a osallistumista sekl tyovoimapoliittisten toimenpiteiden rahoi-
tusta koskevat asiat.
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1.2.4. Il0markkinaj iirj estiij en vaikutusmahdollisuudet

Vanhinta perua tyOmarkkinaosapuolten vaikutuskanavista yhteisdn lainstiii-
dtint0prosessissa edustavat talous- ja sosiaalikomitea sek6 ertiEt neuvoa-anta-
vat komiteat.
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Thlous- ja sosiaalikomiteassa ryhme I edustaa tyonantajaintressejii ja ryhmii II
palkansaajaintressejii. Jdsenyys talous- ja sosiaalikomiteassa on henkil6koh-
tainen, mutta ktiytiinndssii jiisenet nimetiiin jiisenvaltioiden eri etujtirjestrijen
esittimist?i ehdokkaista. Thlous- ja sosiaalikomitea on lausunnonantoelin, joka
antaa lausuntonsa rrm. kaikista tyoeliimiiii koskevista EU:n lainsiiiid[ntrihank-
keista.

Neuvoa-antavia komiteoita on asetettu mm. tyosuojelua, ammatillista koulu-
tusta, liil<kuvien tydntekijdiden sosiaaliturvaa, tydvoiman vapaata liikkuvuuc
ta sekd tasa-arvoa varten. Komiteoiden rakenne ja tehtlviikenttfl on erilainen
riippuen siitii, minkd aihealueen komiteasta on kyse. Yhteistii neuvoa-antaville
komiteoille on se, ettii tydmarkkinaosapuolilla on niiissl komiteoissa edustus.
Ktiytiinnossl ty6markkinaosapuolten edustus merkitsee kansallisen tason ty6-
markkinajiirjestrijen edustaj ien mukanaoloa komiteoissa.

UNICE, CEEP ja EAY jiittiv[t 14.7.1993 komissiolle suosituksen em. komite-
oiden kehittiimiseksi. Suosituksen yhtenii ltiht<ikohtana oli varautuminen
Maastrichtin sosiaalipoytiiki{an mukaiseen jtirjestdjen roolin korostumiseen.
Suosituksessa edellytettiin mm. ettii jii{est<it saisivat tdysjiisenyyden ndissd
komiteoissa.

1 .2.4. I . Maastrichtin sopimuksen sosiaalipoytiikirj an
mukainen kuulemis- ja neuvottelumenettely

Maastrichtin sopimusta valmistelleiden hallitusten viilisten konferenssien ede-
tessii EYn jiisenvaltioissa tultiin yhii vakuuttuneemmaksi siitii, ett[ eurooppa-
laisille ty<imarkkinaosapuolille tulisi antaa aiempaa merkittiivtimpi rooli yhtei-
s<in sosiaalipolitiikassa. Komission jiisen Papandreou tiedustelikin vuoden
1991 alussa UNICE:n ja EAYn valmiutta neuvotella yhteis<itason tyomark-
kinasopimuksista. UNICE:n vastausta valmistellut ty<iryhmii asettui eriiin va-
rauksin sille kannalle, ett[ yhteiskunnallista woropuhelua on mahdollista vah-
vistaa. Ajatusta eurooppalaisista tydmarkkinaneuvotteluistakaan ei pidetty
mahdottomana. Myos EAYn vastaus oli selkeisti myrinteinen.

UNICE:n, CEEP:n, EAYn ja komission vtilinen yhteydenpito johti sittemmin
31.10.1991 ty<imarkkinaosapuolten viiliseen sopimukseen osapuolten roolista
sosiaalikysymyksiii koskevassa yhteis6tason piiiit<iksenteossa. Tiimii sopimus
otettiin ldhes sellaisenaan Maastrichtin sopimuksen sosiaalipdytiiki{an osak-
si.

Sosiaalip6ytiiki{ a (artikla t 3 ja 4\ edellyttdS, ettd

- Komission tulee kuulla Eurooppa-tason tydmarkkinaosapuolia ennen
lainsiiiidiint<iprosessin kiiynnistiimistii ja ehdotuksen laatimista.

- Komission tulee kuulla osapuolia varsinaisesta ehdotuksesta.
- Osapuolet voivat pdiittdd neuvottelujen kiiynnistiimisestti valmistelun
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kohteena olevasta aiheesta tavoitteenaan aikaansaada Eurooppa-tason
sopimus. Neuvotteluille voidaan virata aikaa enint6iin yhdeksiin
kuukautta. Tiiksi aj aksi komission,)n pyseytettiivii lainsiiiidiinto-
hankkeen valmistelu.

- Osapuolten solmima sopimus voidimn toteuttaa kansallisella tasolla
j oko sopimusteitse ao. tyomarkkinzrosapuolten toimesta tai lainsiitidln-
triteitse neuvoston piinfiiimiillii tavalla (asetus, direktiivi tai piiiit<is).

Komissio on kuullut tydmarkkinaosapuolten mielipiteiti lainsfliiddntdhank-
keista jo aikaisemminkin. Tiissii suhteessa sosiaalipdytffian mukainen me-
nettely ei merkinnyt suurta muutosta. Suuri merkitys on sen sijaan sill6, etti
kuulemismenettely ki{attiin EU:n perusnormeihin ja ettl menettely perustuu
tarkasti miiiiriteltyihin menettelytapoihin.

Sosiaalip6ytiikirjan mukaista uutta menettelyii yritettiin ensimmiiisen kerran
keyftiiii tiedottamista ja kuulemista monikansallisissa yrityksissii koskevan
direlrtiivihankkeen yhteydessii keviiiille rct94. Kuulemisvaiheen jiilkeinen yri-
tys kiiynnistiiii neuvotteluja kuitenkin epiionnistui. Vanhempainlomaa koske-
vasta hankkeesta UNICE, EAY ja CEEP onnistuivat sen sijaan neuvottele-
maan sopimuksen syksyllii 1995. Kesiikuussa 1997 UNICE, EAY ja CEEP al-
lekirjoittivat osa-aikaty<itii koskevan sopimuksen, jota koskevat neuvottelut
oli kiiynnistetty syksy[e 1996.

Tiihtinastiset kokemukset neuvottelumene ltelystii ovat mytinteisiii. Teknisesti
menettely on osoittautunut toimivaksi. J?iqest<it ovat tosin kritisoineet komis-
sion yksipuolisesti asettamia kuuden viikrln miiiirtiaikoja kuulemisvaiheiden
osalta. Vanhempainlomaa koskeneissa neurotteluissa kyettiin saamaan aikaan
lopputulos, joka sisiill<in osalta otti selviisti paremmin huomioon kiiytiinntin
tytieliimiin niikdkohtia kuin vertailukohtana pidettiiv[ alkuperlinen komission
direktiiviehdotus.

Myds perinteinen sosiaalidialogi on kirjattu Maastrichtin sopimuksen sosiaali-
pdytiikirjaan (artikla 4.1): osapuolten niin toivoessa yhteiskunnallinen woro-
puhelu voi johtaa sopimussuhteisiin, sopimukset mukaanlukien. Uutta on tiis-
sii suhteessa se, etfii pdytiikifa tarjoaa toirneenpanomekanismin dialogin tu-
loksena mahdollisesti syntyville sopimuksi..le.

1.2.5. Kansallinen toimeenpano

EU-lainsiiiidiinnrin toimeenpanon osalta m:nettelytavat vaihtelevat sen mu-
kaan onko kyse asetuksesta, direktiivisti valMaastrichtin sopimuksen sosiaa-
lipoytffi aan perustuvan sopimuksen toimt :enpano sta.

Asetus ei vaadi eikii edes salli erityisid jiis..nvaltion toimenpiteitii voimaan-
saattamisen osalta. Sen soveltamisala on yleinen, se on kokonaisuudessaan si-
tova ja sit5 on suoraan sovellettava kaikissa.iiisenvaltioissa. Asetuksen kanssa
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ristiriidassa oleva kansallinen lainsiitidiintd on mitlton. Ty6eliimiin niikdkul-
masta tunnetuin esimerkki asetuksista on sosiaaliturvajiirjestelmien yhteenso-
vittamista koskeva asetus 140817 l.

Direktiivi sitoo jdsenvaltioita siten, ettii se mtidrittelee toteutettavan tavoitteen,
mutta jeffhe toteuttamistavan jiisenvaltion harkintaan. Asehrkseen verraffuna
direktiivi on siten huomattavasti joustavampi: toteuttamistapa on vapaasti va-
liffavissa; lopputulos ratkaisee.

Paitsi kansallisella lains[ldiinnofle tai hallinnollisilla mii[riiyksillii direktiivi
voidaan toimeenpanna myos tyriehtosopimuksella. Tiime todetaan nimen-
omaisesti Maastrichtin sopimuksen sosiaalipdytiikit'an artiklassa 2.4.Edelly-
tyksenti on se, ettii lopputulos vastaa direktiivissii asetettuja tavoitteita. Ntiiden
saavuttamisesta on j iisenvaltio vastuussa silloinkin, kun direktiivi on toteutettu
tyriehtosopimuksella. Lopputuloksen tulee ttilloin olla yhtii sitova jakattava
kuin jos toteutustavaksi olisi valittu lainsdtdtnto. Sosiaalipdytiikirjan mahdol-
listama menettely ei siniinsii ole mitiidn uutta, sillii Euroopan tuomioistuin on
useissa pii[toksissdiin linjannut sosiaalip6ytiikirjan artiklan 2.4. edellytykset.

Tyrimarkkinajiirjestoillii on Suomessa merkittlvd asema myos EU-lainsiiiidiin-
non kansallisessa toimeenpanossa. Kysymys on telldin yleensd sellaisen kan-
sallisen lainsiiiidtinnon valmistelusta, jolla direktiivin vaatimukset toteutetaan.
Valmistelu tapahtuu ao. ministerion asettamassa kolmikantaisessa valmistelu-
elimessii. Lainsii[diint<iprosessin eri vaiheissa osapuolia kuullaan listiksi nor-
maaliin tapaan. Monikansallisten yritysten tiedottamis- ja kuulemisjiirjestel-
miii koskevan direktiivin (ns. EWC-direktiivin) kansallinen toimeenpano to-
teutettiin j ii{ estdj en viilisen neuvottelutuloksen pohj alta, j oka liihes sellaise-
naan siirrettiin lainsiiiidiinnoksi.

1.3. Tyomarkkinoita koskeva lainsiitidiinto EU:ssa

Kuten edellii olevasta historiallisesta katsauksesta kiiy ilmi, ty<imarkkinoita
koskeva EU:n lainsiiidiint<j on syntynyt useissa vaiheissa. Merkittiivii osa siitii
perustuu kuitenkin Social Charteriin ja sen toimeenpano-ohjelmaan vuodelta
1989.

1.3.1. Qtisuojelu

Single European Act mahdollisti miiiiriienemmist<ipiiiitoksenteon ty6suojelu-
direktiivien osalta. T[mii antoi merkittiivin systiyksen ty<isuojelua koskevan
kattavan Eurooppa-normiston sdiitiimiselle. Vuodesta 1987 lukien on siiiidetty
yli 20 tyosuojelua koskevaa direktiiviti. Valtaosa niiistii on direktiivejii, jotka
miitiritteleviit tydturvallisuuden vlhimmdistason (artikla I 1 8a).

Merkittiivin direktiivi tyosuojelun alalla on ns. puitedirektiivi (89/391), joka
mtiiirittelee tyrisuojelun tavoitteet ja perusperiaatteet tyopaikoilla: tyontekij<ii-
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den turvallisuuden ja terveyden edistiiminen ennakoivalla ja suunnitelmallisel-
la toiminnalla sekii erityisesti tiedotuksen, koulutuksen ja tydmark&inaosa-
puolten tasapuolisen yhteistyiin pohjalta.

Tytisuojelun puitedirektiivin perusteella tn stiiidetty useita erityisdirektiivejii:
- tyripaikkojen turvallisuusvaatimuktet
- tytivtilineidenkiiytto
- henkildkohtaiset suojavtilineet
- raskaiden taaklcojen k[sittely
- niiytttipiiiitteet

sytip?ivaaralliset aineet
- liikkuvat tai tilapiiiset ty6paikat
- varoituskilvet
- biologiset tekijlt

Ty6markkinaosapuolet ovat EU-tasolla kiinteiisti mukana ty6suojelulainsiiii-
diinndn valmistelussa. Tiihiin tarjoaa mah,Jollisuuden tytisuojelun neuvoa-an-
tava komitea (ACHS). Komitea antaa lausunnon kaikista tytisuojelua koske-
vista hankkeista.

1.3.2. Ildlainsflidintd

Tytilainsiiiidiinndn alalla ensimmiiiset direktiivit olivat 1970-luvulla siiiideQrt
direktiivit joukkoirtisanomisista, liikkeentuovutuksesta seki palkkaturvasta.
Tiimiin jtilkeinen EUJainsiiiidiint6 perushru valtaosin Social Charteriin ja sen
toimeenpano-ohjelmaan, jonka toteuttamisessa Maastrichtin sosiaaliptiytiikir-
jan mukaisilla menettelytavoilla on ollut nrerkittilvii rooli.

Tyolainsiindiinnon alaan kuuluvat mm. seuraavat direktiivit:
- tydsuhteentodentaminen
- raskaanaolevatnaiset
- tydaika
- nuoret tytintekijiit
- tiedottaminen ja kuuleminen monikansallisissa yrityksissii (EWC)
- vanhempainloma
- liihetet5rtty6ntekijiit

Vireillii olevista hankkeista merkittiivimmiit ovat liikkeen luovutusta koske-
van direktiivin uudistaminen, Eurooppayhtititin liittyve tiedottamis- ja kuule-
mishanke sekii kansallista informointia ja k,)nsultointia koskeva hanke.

1.3.3. Tasa-arvo

Thsa-arvokysymykset ovat alusta liihtien lukr:utuneet merkittdvien kysymysten
joukkoon EU:ssa. Tasa-arvopolitiikkaa on edistetty sekii lainsiiiidiinntillii ettii
erityisillii toimintaohjelmilla. Tasa-arvosta -- erityisesti samapalkkaisuudesta
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ja sosiaaliturvasta - on laadittu useita direktiivejii. EYn tuomioistuin on anta-
nut useita varsin tiukkoj a ennakkopiilt6ksil tasa-arvoasioissa.

1.3.4. Sosiaaliturvan yhteensovittaminen

EU:n sosiaaliturvaa koskevien sd[ddsten tarkoituksena on, etlE eri jiisenval-
tioissa ty<iskentelevii ty6ntekij I kuuluu aina j onkin j iisenvaltion sosiaaliturvan
piiriin. Hiin ei menetd ansaitsemiaan sosiaalietuuksia muuttaessaan tai siirty-
essdiin maasta toiseen. Tyonantajan niik<ikulmasta tiimii merkitsee samalla sit[,
ettd sosiaaliturvamaksut maksetaan ainoastaan yhteen maahan.

Sosiaaliturvaa koskevat sii?innokset perustuvat EU:n asetukseen 1408/71. Ne
koskevat ty<intekijditti ja heidiin perheenjiiseniiitin. Piiiisiiiintri on, effd sosiaali-
turva vakuutetaan asuinpaikasta riippumatta ty<intekomaassa.

Sddnnosten keskeisiI periaatteita ovat yhdenvertainen kohtelu tyoskentely-
maan kansalaisten kanssa, aikaisempien vakuutusjaksojen yhdistdminen
etuutta laskeffaessa (esim. eri maissa ansaitut eliikkeet) sekii vakuutetun oike-
us saada etuutensa kaikkialla EU-alueella (lisiiksi my6s ETA-maissa).

Koordinoinnin kohteena ovat liihinnii elikkeet, ty6tapaturmaetuudet, ty6tto-
myysturva, perhe-etuudet sekii sairaus- ja ?iitiysetuudet.

1.3.5. Vakuutusdirektiivit

EU:n vakuutusdirektiiveillii on tarkoitus toteuttaa vakuutuspalvelujen vapaus
EU:n alueella. Keskeinen strategia on vakuutustarkastusta koskevien peruspe-
riaatteiden harmonisointi, tarkastusjii{estelmien vastavuoroinen tunnustami-
nen sekd kotivaltion suorittaman valvonnan ensisij aisuus.

Vakuutusdirektiivejii on sii?idetty vakuutuslajeittain: henkivakuutus, vahinko-
vakuutus, liikennevakuutus, oikeusturvavakuutus, luottovakuutus. Ensimmii-
nen direktiivi koski vahinkovakuutusta. Se annettiin jo vuonna 1973. Direktii-
vien laatiminen on sen jiilkeen edennyt kolmessa vaiheessa:

- ensimmdinen vaihe: vakuutusyhtioiden perustamisedellytykset,
rahoitukselliset minimivaatimukset ym.

- toinen vaihe: vakuutuspalvelujen tarjoamisen vapauttaminen, valvon-
nan vastavuoroinen tunnustaminen

- kolmas vaihe: yksi toimilupa riittiiii koko EU:n alueella operoimiseen,
valvonta kotimaan viranomaisen toimesta

Suomen ETA- ja EU-jiisenyysneuvotteluissa aiheutui ongelmia siitii, effii EU
katsoi TEl-vakuutuksen ja lakisdiiteisen tapaturmavakuutuksen kuuluvan ao.
vakuutusdirektiivien soveltamisalaan sill[ perusteella, ettii niimii vakuutuslajit
ovat yksityisten laitosten hoidossa. TEL:n osalta piiiidyttiin lopulta ratkaisuun,
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joka mahdollisti jiirjestelmtin siiilymisen piitipiirteissddn ennallaan. Tapatur-
mavakuutuksen osalta tilanne on edelleen auki.

1.4. Muut tyomarkkinoita koskeval toiminnot EU:ssa

1.4.1. Sosiaalirahasto

Euroopan yhteisdjen rakennerahastot ovat tiirkeii viiline yhteiskunnallisen ke-
hityksen edisfiimisessi. Vanhin rakenner:rhastoista on Rooman sopimuksella
(artiklat 123 - 125) perustettu sosiaalirahiuto. Sen tarkoituksena on, tydnteki-
j <iiden tytillistymismahdollisuuksien para ntamiseksi sisiimarkkinoilla ja siten
osaltaan elintason nostamiseksi, edistiiii tytintekijtiiden ty<insaantia seki hei-
diin alueellista ja ammatillista lii}kumistaan yhteisdssii sekii helpottaa mukau-
tumista teollisiin muutoksiin erityisesti anrmatillisella koulutuksella ja uudel-
leenkoulutuksella.

Rahaston hallintoa hoitaa EU:n komissio,-iota avustaa muun muassa tyomark-
kinaosapuolten edustajista koostuva kbnritea. Jisenvaltioissa tydmarkkina-
osapuolet osallistuvat my6s paikallisten hankkeiden valmisteluun ja kiisitte-
lyyn maakohtaisen kiiytiinnon mukaisesti.

1,4.2. Iltillisyysseuranta

Tydllisyyspolitiikka on aina ollut yhteisoissii esillfl, vaikkakin osana sosiaali-
politiikkaa ja talouskehiryksestii riippuen yleensii taka-alalla. Vuonna 1993
julkaistu Valkoinen kirja kasvusta, kilpailulyvystii ja tytillisyydestii oli ensim-
miiinen yhteisojen analyysi nopeasti kasvaneesta tyottomyydestii ja siihen liit-
tyvien haasteiden kohtaamisesta. Valkoisen kirjan pohjalta Essenin (1994),
Madridin (1995) ja Dublinin (1996) huippukokoukset ovat asettaneet Euroo-
pan unionille ja sen jiisenvaltioille tavoitteita tydllisyyden edistiimiseksi.

Amsterdamin huippukokouksessa kesflkuus sa I 997 tydllisyys kohosi yhteisrin
tiirkeimpien tavoitteiden joukkoon. Eurooplra-neuvosto hyviiksyi perustamis-
sopimulseen uuden erillisen tyollisyyttii koskevan luvun, jonka tavoitteena on
ty6llisyyden korkea taso ja joka ensi kerran rmtaa yhteisolle toimivaltaa tyttfli-
sffii koskevissa asioissa. Tytillisyysluvun osaksi otettiin my6s Essenin huip-
pukokouksessa tehty piiiitds tarkastella Eur,roppa-neuvostossa vuosittain yh-
teisrin tytillisyystilannetta ja antaa siitii pd6tt:lmiit.

Uuden tydllisyysluvun mukaan yhteisd edistiiti tydllisyyden korkeaa tasoa
edistiimiillii jisenvaltioiden vilistii yhteistyiitii ja tukemalla sekii tarvittaessa
tiiydentiimiillii niiden toimintaa. Niiin tehtiierst kunnioitetaan jisenvaltioiden
toimivaltaa. Tytillisyyden korkean tason tavoite otetaan vastedes huomioon
yhteisdn politiikkojen ja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tyollisyy-
desti voidaan antaa yhteisiii suosituksia, joita voidaan suunnata my6s yksittiii-
sille j?isenmaille.
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Neuvosto voi tarvittaessa toteuttaa tyollisffii edistiiviii toimenpiteitii. Niiihin
toimenpiteisiin ei kuulu jiisenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaista-
mista. Neuvosto perustaa lisiiksi neuvoa-antavan tytillisyyskomitean edist6-
mifln j iisenvaltioiden tyollisyys- j a tyrimark&inapolitiikan yhteensovittamista.
Sen on ty<isstiiin kuultava ty6markkinaosapuolia. Jiisenvaltiot ja komissio ni-
mittiivdt kukin kaksi jiisentii komiteaan.

Piiiit<iksissii on myds hahmoteltu keinoja, joilla tyollisyyttti voidaan paruntaa.
Essenin huippukokous asetti viisi tavoitealuetta, joilla pitiiisi koordinoidusti
kamppailla tydllisyyden puolesta: koulutuksen lisdiiminen, tyollisffii listiiivii
talouskasvu, vtilillisten tydvoimakulujen viihenlliminen, altivoiva ty6llisyys-
politiikka sek[ nuorten j a pitkiiaikaistyrittomien aseman parantaminen.

Ty6markkinaosapuolet ovat olleet pitkiitin mukana neuvoa-antavassa yhteis-
ty<issti yhteis6jen kanssa. Pysyvii tyollisyyskomitea perustettiin 1970-luvulla
keskustelufoorumiksi neuvoston ja tyomarkkinaosapuolten vllille. Sen lisdksi
komissiolla ja niin eurooppalaisilla ty<imarkkinoiden keskusjti{estdillii kuin
alakohtaisillakin jiirjestdillii on erilaisia yhteisty6muotoja, joista sosiaalidia-
logia kiiyvii komitea on tiillii hetkellti ty6llisyysseurannan kannalta merkittivd.

Tyottomyyden vuoksi yhteis<iillii ja jtisenvaltioilla on aiempaa suurempi tarve
myds tarkastella sosiaalipolitiikan perusteita ja linjauksia. Tyottomyyden sosi-
aaliset ja taloudelliset seuraukset ovat kaikille samankaltaiset, vailJca sosiaali-
ja ty<illisyyspolitiikka ovatkin olleet jokaisen jtisenvaltioiden omassa toimi-
vallassa ja ne siten monin tavoin eroavat.

1.5. Sosiaalidialogi

EU:n sosiaalidialogilla laajassa mielessii tarkoitetaan kaikkia niitii menettely-
tapoja ja toimintamuotoja, joiden avulla tyrimarkkinaosapuolet ovat mukana
vaikuttamassa EU:n ty6markkina- ja sosiaalipolitiikkaan. Suppeassa mielessii
sosiaalidialogilla tarkoitetaan joskus pelk?istiiiin Eurooppa-tason ty<imarkkina-
keskusjiirjestdj en vuoropuhelua, ns. Val Duchesse-dialogia. Jiiljempiinii keski-
$rtiiiin ltihinnii tiihiin keskusjii{estojen viliseen sosiaalidialogiin.

Yhteiskunnallis en vuoropuhelun kehitysvaiheita

1.5.1. Delorsin aloite tammikuussa 1985

Esitellessiiiin komission uutta ohjelmaa Euroopan parlamentille tammikuussa
1985 vastavalittu komission puheenjohtaja Jacques Delors korosti, etti
yhteismarkJcinoiden luomisen tulee tapahtua ktisi kiidess[ "Euroopan sosiaali-
sen alueen" kehittdmisen kanssa. Yksi kulmakivistd on yhteiskunnallinen vuo-
ropuhelu Euroopan tason ty6nantajajiirjestdjen ja palkansaajajtirjesttijen viilil-
la.

457



Kiiynnistiiiikseen vuoropuhelun Delors kutsuiVal Duchessen linnassa Brysse-
lissii pidettiiviiiin kokoukseen UNICE:n, CEEP:n ja EAYn puheenjohtajat ja
piiiisihteerit sekfl vastaavan tason edustaiat kaikista n[iden jfiestojen jiisen-
jiirjestoistii. T[ssii kokouksessa kiiynnistynyt keskustelu jatkui marraskuussa
1985, jolloin pAedyttiin yhteiseen niikemykseen yhteistoimintaa korostavasta
kasvustrategiasta ty6llisyyden edistiijiinn. Samassa kokouksessa asetettiin kak-
si ty6ryhmiie: malaotalousty6ryhmii sekii tyoryhmii selvittiimiiiin uuden tekno-
logian kiiytt66nottoa. Tytiryhmtit piiiityivlt sittemmin vuonna 1987 yhteisiin
kannanottoihin (oint opinion) kahdesta komission taloudellisesta vuosirapor-
tista w. 1986 - 1987 sekii ammatillisesta koulutuksesta, motivoinnista, tiedo-
tuksesta ja konsultoinnista. Asiakirjat saivat "yhteinen kannanotto" -statuksen
nimenomaan UNICE:n vaatimuksesta. Palkansaajapuoli pyrki sitoviin asiakir-
joihin, mihin UNICE ei voinut suostua.

Osapuolet kokoontuivat seuraavaan huillputason tapaamiseen toukokuussa
1987, jolloin jfiest6t vahvistivat valmiutensa jatkaa dialogia. EYn neuvoston
silloinen puheenjohtaja lupasi saattaa yhtr:iset lausunnot Euroopan parlamen-
tin tietoon samoin kuin muutoinkin infonnoida parlamenttia dialogin saavu-
tuksista ja mahdollisuuksista. Samansuuntainen viesti kohdistettiin myds jii-
senvaltioille.

Vuosi 1987 oli yhteiskunnallisen vuoropuhelun kannalta muutoinkin merkittii-
vii. Tuolloin voimaantullut Yhteniiisasiakilja (Single European Act) toi Roo-
man sopimukseen ensimmiisen kerran maininnan yhteiskunnallisesta vuoro-
puhelusta. Artiklan I l8b mukaan komission on pyrittiivii kehittiimiiiin yntys-
johdon ja ty6ntekijtiiden viilistii vuoropuhe lua eurooppalaisella tasolla. Vuoro-
puhelu voi, mikili molemmat osapuolet pitlv[t sitii tarpeellisena, johtaa myds
sopimussuhteisiin.

Kokemukset Delorsin ensimmiiiseen aloittr:eseen perustuneesta sosiaalidialo-
gista olivat varsin mydnteiset. Komissiolle oli voitu viestittilii osapuolten nii-
kemyksiii siitii, mikii on mahdollista ja rerllistista Eurooppa-tason tytimark-
kinasuhteissa. Osapuolten kesken oli hryiissii itmapiirissl voitu kiisitellii usei-
ta vaikeita aiheita.

1.5.2,Va1 Duchesse-dialogin toinen vaihe

Thmmikuussa 1989, heti uuden komission virkaanastumisen jiilkeen, ktiynnis-
tyi yhteiskunnallisen vuoropuhelun toinen vaihe. Delors kutsui Brysseliin Pa-
lais d'Egmontissa pidettiiviiiin kokoukseen ''JNICE:n, CEEP:n ja EAYn sekii
niiiden j iisenj fi estdj en korkean tason edusfi f at.

Osapuolet ilmaisivat jiilleen halunsa jatkaa vuoropuhelua. Osoituksena tisti
perustettiin poliittisen tason Steering Group. Sen jiiseniksi nimettiin em. kol-
men jfiesttin edustajat ja puheenjohtajaksi valittiin tyomarkkina- ja sosiaali-
asioista vastaava komission jiisen Vasso Papandreou. Tulevaa tytiti koskevas-
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sa siseisessii yhteenvedossa mdiiriteltiin ohjausryhmiin tehtevet: vuoropuhelun
jatkuva edistiiminen, aloitteiden tekeminen ja suunnittelu eri teemojen osalta
sek[ yhteisten lausuntojen kiiytt6kelpoisuuden arviointi jatkotoimien osalta.

1.5.3. Maastrichtin sopimus syventiiii sosiaalidialogia

Komission puheenjohtaja Jacques Delors kutsui korkean tason edustajat
UNIC:sta, CEEP:istii sekti EAYsta sosiaalidialogin huippukokoukseen
3.7.1992 Brysselissti. Kokouksen tuloksena julkaistussa yhteisessd kannan-
otossa tyrimarkkinaosapuolet korostavat Maastrichtin prifekidan heille suo-
maa institutionaalista oikeutta tulla kuulluiksi lainsiitid6nnon valmistelussa.
Niinikiiiin todetaan mahdollisuus syventdti dialogia sopimussuhteisiin. Osa-
puolet korostivat myos pyrkimystiidn antaa dialogin tuloksille sen eri muo-
doissa korkea profiili. Osapuolet pitiviit tarpeellisena, ottaen huomioon auto-
nomiansa seki subsidiariteettiperiaatteen, ettti Eurooppa-tason puitesopimuk-
set ovat toteutettavissa sopivilla tasoilla jiisenvaltioissa kansallisten tytimark-
kinaosapuolten miiirittelemillii tavoilla. Yhteinen kannanotto korosti myds
sektorikohtaisen dialogin merkitystd.

Huippukokouksessa uudisteffiin myos sosiaalidialogin rakenteita. Johtoryhmii
ja ad hoc-ryhmil korvattiin uudella Social Dialogue Committeella, jonka kes-
keisenii tehtevene on toteuttaa 31.10.1991 tehdyn sopimuksen sekd Maastrich-
tin sosiaalip<iytiikirj an edellyttiimiii toimenpiteitii.

Social Dialogue Committeen ensimm[inen kokous pidettiin 14.10.1992. Ko-
kouksessa hyviiksyttiin komitean ttismennetlrt tehtevet sekii perustettiin mak-
rotalousty<iryhmn j a koulutusty<iryhmii.

Komitean tehteveksi miiiriteltiin yhteisesti piiiitettyj[ aiheita koskevan tyon
organisointi sekd lAssi tarkoituksessa toimivien ad hoc-ryhmien perustaminen,
tyon ja sen tulosten sekii jatkotoimien arviointi sekii yhteiskunnallisen vuoro-
puhelun tulosten saattaminen yhdessii yhteisten lausuntojen kera ao. p[iittiivi-
en tahojen tietoon. Komitea kokoontuu sd[nnollisesti.

Val Duchesse-sosiaalidialogissa on saatu aikaan seuraavat yhteiset kannan-
otot:

- Yhteistyrih6n perustuva taloudellinen kasvustrategia tyollisyyden edistii-
miseksi (6.11.1986)

- Koulutus, motivointi, tiedottaminen ja kuuleminen (6.3.1987)
- Vuotuinen taloudellinen raportti 1987 11988 (26.1 l. 1987)
- Eurooppalaisen ammatillista ja maantieteellistii liikkuvuutta koskevan

alueen luominen sekii ty<imarkkinoiden toimiwus Euroopassa
(t3.2.tee0)

- Koulutus ja ha{oittelu (19.6.1990)
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- Uudet teknologiat, tydn organisointi sekii tydmarkkinoiden sopeuttami-
nen (10.1.1991)

- Siirt),minen koulusta aikuisuuteen.ia tydeltimtitin (5.4. I 99 I )- Sopimus 31.10.1991 (Social Protor:ol)
- Koulutusmahdollisuuksiin ptitisyn helpottaminen (20. 12.199 l)
- Uudistettu yhteistyrihtin perustuva l<aswstrategia ty6llisyyden lisiiimi-

seksi (3.7.1992)
- Sosiaalidialogin tulevaisuus (3.7.19'92)
- Ammatilliset p[tevyydet ja tutkintotodistukset ( 1 3. I 0. 1 992)
- EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n suosifirs neuvoa-antavien komiteoiden

kehittiimiseksi (kesiikuu I 993)
- Yhteis<in tuleva rooli ja toimenpiteet koulutuksen alalla, ty6markkina-

osapuolet mukaanlukien (28.7. 1 993)
- Tydmarkkinaosapuolten ehdotus Maastrichtin sopimuksen sosiaali-

poytiikirjan toimeenpanosta (29. 1 0. I 993)
- Naiset ja koulutus (3.12.1993)
- Laaj oj en talouspoliittisten suuntaviiroj en puitteet (5 .12.1993)
- Ammatillisen koulutuksen mahdolliruudet tytitttimyyden vastustamises-

sa sekii tyottomien saattamisessa taklisin tydmarkkinoille valkoisen kir-
jan luomassa uudessa tilanteessa (4.,1.1995)

- Tyrimarkkinaosapuolten suuntaviivat taloudellisen elpymisen muuttami-
seksi kestiivtiksi j a tydpaikkoj a luove ksi kasvuprose ssiksi ( I 6. 5. I 99 5 )- Rotusyrjinniin ja muukalaisvihan vastustamista sekii tasapuolisen kohte-
lun edistiimistii tydpaikoilla koskeva ty6markkinaosapuolten julistus
(21.10.199s)

- Essenin ty<illisyysprosessi - tyomarkkinaosapuolten yhteinen julistus
Madridin huippukokoukselle (2 1. 10. t995)

- Vanhempainlomaa koskeva puitesopimus (14. 12. 1995)
- Action for Employment in Europe -r\ Confidence pact. Ty6markkina-

osapuolten julistus Dublinin huippukokousta varten ( I 4. 1 1 . 1996)

2. Sosiaaliturva, eliikepolitiikka -ia EU
2.1. Sosiaaliturva

Sosiaaliturvajiirjestelmiit EU-maissa ovat erilaisia sekii rakenteiltaan etti ta-
soiltaan. Keskustelua on kdyty siitii, olisiko.ia millii tavoin mahdollista tai jnr-
kevtiii pyrkil harmonisoimaan eri maiden sosiaaliturvajfiestelmiii. Laaja yksi-
mielisyys vallitsee nykyisin siitii, ettei harmc,nisointi ole tiillti hetkell[ mahdol-
lista eikii edes jiirkeviiii. Seuraavassa selostetaan EU-tason keskustelussa esi-
tettyj ii niik<ikohtia sosiaaliturvan asemasta EU:n sosiaalipolitiikassa.

2.1.1. Sosiaaliturvan asemaa EU:ssa koskr:vat periaatteet

Yksimielisyys vallitsee siitii, ettii sosiaalitunran jfiestiiminen on jokaisen jti-
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senvaltion vastuulla oleva asia. Sosiaaliturvan jiirjesttimistii kansalaisille pide-
lii6n o sana eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin kuuluvia arvoj a.

Kaikissa jdsenvaltioissa on sosiaaliturvajii{estelmii. Jiirjestelmiit ovat kuiten-
kin hyvin erilaisia. Eroja on j[destelmien henkikillisessd kattavuudessa,
etuuksien muodossa ja kestossa sekii erityisesti rahoituksen organisoimisessa.
Niimti erot sekii erot j iisenvaltioiden taloudellisessa suorituskyvyssii j ohtavat
merkitttiviin eroihin jiisenvaltioiden sosiaaliturvamenojen osuuksissa koko-
naistuotannossa. Pohjoiset jiisenmaat sekii Hollanti, Saksa ja Ranska edustavat
maita, joissa sosiaaliturvamenojen osuus BKT:sta on yli 30 prosenttia. Eteltii-
set jdsenvaltiot, erityisesti Kreikka (16,5 prosenttia BKT:sta) ja Portugali (18
prosenttia BKT:sta) edustavat toista ddipddta ttissI vertailussa.

Myos rahoitusj[{estelmissd on merkittdvi[ eroja. Eriiiss[ maissa valtaosa ra-
hoituksesta tulee vakuutusmaksuista kun taas toisissa verotuksen rooli on mer-
kittiiviimpi. Vakuutusmaksujen osalta tydnantajien ja palkansaajien osuuksissa
on myos merkittiiviti eroja.

2.1,2. Sosiaaliturvan liihentiimistii koskeva suositus vuodelta 1992

Heindkuussa 1992 ministerineuvosto piiiitti suosituksesta, joka koski sosiaali-
turvan tavoitteiden ja politiikan liihentiimiste (OJ L245,26.8.1992). Suositus
sisiiltiiti konvergenssistrategiaksi kutsutun linjauksen, jonka tavoitteena on as-
teittain liihentiiii jiisenvaltioiden sosiaaliturvaa koskevia siiiidoksiii ja kiiytiin-
t<ijii toisiinsa. Suosituksessa jdsenvaltiot korostavat, ettd EU:n sisiimarkkina-
ohjelma on mahdollista toteuttaa s?iilyttiien jisenvaltioiden erilaiset sosiaali-
turvajii{estelmdt, erityisesti siltii osin kun kyse on jiirjestelmien rahoituksesta
ja organisoinnista. Jiisenvaltioilla on kuitenkin yhteisiii ongelmia ja haasteita
(tyottomyys, viestrin ikiiiintyminen, muuttuvatperherakenteet, terveydenhuol-
lon kustannukset jne.), joihin ratkaisuja on jtirkeviiii etsiii yhdessii. Tiim[n
vuoksi piiiidyttiin yhteiseen niikemykseen siitii, ettti jatkossa on syytii sallia eri-
laisten kansallisten jiirjestelmien olemassaolo ja antaa niiden kehittyii ja sa-
malla edet?i kohti EU:n perustavoitteiden toteuttamista. Jiisenvaltiot mdlritte-
liviit myos yhteisiA tavoitteita, jotka osoittavat, mihin suuntaan jdrjestelmiii on
syytii kehittdd em. yhteisten haasteiden ja ongelmien edellyttiimiti muutoksia
tehtiiessii.

2.1.3. Riittevie resursseja koskeva neuvoston suositus vuodelta 1992

Samassa yhteydessti edellisess[ kappaleessa mainitun ltihentymissuosituksen
kanssa neuvosto hyviiksyi heindkuussa 1992 suosituksen sosiaaliturvan riittii-
visld resursseista (92l44|EEC OJ L245,26.8.92). Suosituksessa tiihdennetidn
jisenvaltioiden velvollisuutta tarjota yhtiiiiltii riittevet resurssit toimeentuloa
vailla oleville yhteiskunnan j?isenille sekii toisaalta luoda aktiiviseen politiik-
kaan perustuva jiidestelmd, joka integroi niimii kansalaiset tyomarkkinoille.
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Suositus ei ole tarkoitettu mdiirittelemiiiin vtihimmiiistoimeentulon tasoa jii-
senvaltioissa, vaan linjaamaan yhteiset tavoitteet - erityisesti sen, ettti yhteis-
kunnan velvollisuuksiin kuuluu vihinlniistoimeentulosta huolehtiminen ja
etti tyomarkkinoille integroiminen on pt:rustavoite, jonka tulee ohjata kaikkea
sosiaalipolitiikkaa.

2.1.4. Sosiaalipolitiikkaa koskeva kom ission valkoinen kirj a

Edelliimainittu yhteisen suosituksen linjeus toistetaan myds komission sosiaa-
lipolitiikkaa koskevassa valkoisessa ki{assa. Se sisiiltiiii komission keskipit-
kiin aikaviilin sosiaalipoliittiset linjaukst:t. Valkoisen kirjan luwssa VI ("So-
cial Policy and Social Protection - An ,A.ctive Society for All") painotetaan
kahta asiakokonaisuutta 1) Eurooppalaisr:n mallin ja hyvinvointiyhteiskunnan
siiilyttiimistd ja mukauttamista muuttuvii:r olosuhteisiin sekti 2) sosiaalisen in-
te graation edistiimistii kaikkien yhteiskut man j iisenten kohdalla.

Ensiksimainitnrun kokonaisuuteen kuuluvia asioita ovat selvitykset ja koke-
musten vaihdot sosiaaliturvaj?i{estelmien rahoituksen osalta sekii suosituksen
valmisteleminen perherakenteiden muutosten vaikutuksesta sosiaaliturvajiir-
jestelmiin - tdssd yhteydessd mainitaan erityisesti sosiaaliturvaa koskevien oi-
keuksien yksilollisttiminen.

Jiilkimmiiiseen kokonaisuuteen kuuluu nrerkittdviinti linjauksena sosiaalipo-
liittisten toimien laajentaminen koskemaan kaikkia yhteiskunnan jiiseniii.
EU:n sosiaalipolitiikan kiisitteen osalta tiirnii tarkoittaa toiminta-alueen laajen-
tamista perinteisestii tyomarkkinantikokulnasta. Yhteisdtason toimet ovat tds-
slikin suhteessa tiiydentdvid - vastuu sosiaalipolitiikasta on jlsenvaltioissa.
Sosiaalisen syrjtiytymisen estiiminen, takaisinintegrointi tydmarkkinoille,
asunto-ongelmat sekti vammaisten asemar. kehittiiminen ovat valkoisen kirjan
tiiltii osin luettelemia asioita, joiden osalta komissio lupaa j[senvaltioiden toi-
mia tiiydentiivid toimenpiteitii.

Sosiaaliturvajirjestelmiii kiisitelltiiin valkoisessa kirjassa toisessakin yhteydes-
sii; ty6voimanyapaa liikkuvuus edellyttiiii kansallisten sosiaaliturvajfiestel-
mien hyviiii yhteistoimintaa. Tiilti osin toinrenpidelinjauksissa keskit5rt[iin pe-
rinteisten yhteisdtoimien kehittiimiseen. Sr tsiaaliturvan koordinointiasetusten
tekninen uudistaminen ja yksinkertaistaminen sek6 niiden tiiydentiiminen kos-
kemaan jiisenvaltioissa kiiyttddnotettuja uusia etuusmuotoja on kdytinn<in
kannalta merkittivd toimenpide. Erityisesti eliikepolitiikan niikdkulmasta mer-
kittiivii ehdotus on tiiydentiivien sosiaalitrrrvajiirjestelmien, nimenomaisesti
eliikkeiden siirrettiivyyden turvaaminen henkildn muuttaessa maasta toiseen.
Komissio viittaa tiiltii osin vuodelta 1991 olevaan tiedonantoon ja lupaa asias-
sa direktiiviehdotuksen.
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2.1.5. Komission sosiaalipoliittinen toimintaohjelma 1995 - 1997

Valkoisen kidan pohjalta laaditussa komission sosiaalipoliittisessa toiminta-
ohjelmassa heijastuu valkoisessa kidassa ja em. neuvoston suosituksissa vuo-
delta 1992 omaksuttu perusfilosofia. EU:n rooli sosiaalipolitiikassa on jiisen-
valtioiden toimenpiteitii tiiydenttivii ja edistiivti. Jiisenvaltioiden yhteistoimin-
nan edistiiminen sekii tarpeen vaatiessa my6s yhteisten toimenpiteiden edistii-
minen kuuluvat my6s komission tehteviin.

Toimintaohjelman keskeiset tavoitteet voidaan yleisell?i tasolla miidritellii seu-
raavasti:

- ty6paikkojenluominen
- kilpailun, yhteisty<inja yhteisvastuun kokonaisuuden korostaminen
- taloudellisenja sosiaalisen ulottuwuden samanaikainen kehitttiminen
- sosiaalipolitiikan ulottaminen unionin kaikkien kansalaisten keskuuteen- tutkimuksen, tietojen ja kokemusten vaihtaminen jiisenvaltioiden

kesken
- liiheisyysperiaatteen korostaminen

Komission toimintaohjelman ensimmiinen toimenpide sosiaaliturvaa koske-
vissa asioissa on "puitteiden organisoiminen jdsenvaltioiden vliliselle sosiaali-
turvaa koskevalle keskipitkiin aikavdlin pohdinnalle". Thrkoitus on laatia "toi-
minnallinen kehikko", jonka puitteissa jisenvaltiot voisivat komission avus-
tuksella vaihtaa tietoja, kokemuksia sekii parhaita keytentoje koskevaa aineis-
toa. Tdmdn perusteella jiisenvaltiot voisivat kehittee omia jiirjestelmiiiin otta-
en samalla huomioon muissa jiisenvaltioissa tapahtuva kehitys. Erityisent ai-
heena komissio mainitsee vdest<in ikiiiintymisen aiheuttamat ongelmat ja nii-
hin puuttumisen jiisenvaltioissa. Komission "puitehankkeen" jatkovalmiste-
lun seuraava vaihe oli komission tiedonanto 31.10.1995 ("sosiaaliturvan tule-
vaisuus: Puitteet eurooppalaiselle keskustelulle"), jota selostetaan jiiljempiinti.

Muita ehdotuksia sosiaalipolitiikan laajasta niikokulmasta olivat sosiaalitur-
vaa koskevan joka toinen vuosi ilmestyviin raportin julkaisemisen jatkaminen
(viimeksi ilmestynyt 31.10.1995) sekii jiisenvaltioiden sosiaaliturvajiirjestel-
miii vertailevan stiinnollisen selvityksen - Missoc - (Mutual information sys-
tem on social security within the Community) laatimisen jatkaminen ja kehit-
tiiminen.

Ty6voiman liikkuwuteen liittyvistii sosiaaliturvaa koskevista hanl<keista toi-
mintaohj elmas sa voidaan mainita erityisesti seuraavat :

- ammatillisten tai teydentevien eliikkeiden siirrettiivyys
- sosiaaliturvan yhteensovittamisasetusten tekninen uudistaminen j a

yksinkertaistaminen
- yhteensovittamisasetusten uudistaminen varhaiseliike- j a tydttomyys-
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etuuksien osalta samoin kuin sove.ltamisalan laajentaminen koskemaan
eriiden terveydenhuoltoetuuksien csalta kolmansien maiden
kansalaisiin

2.1.6. Komission tiedonanto sosiaaliturvan tulevaisuudesta 31.1 0.1995

Komission sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassa luvattu puiteasiakirja jul-
kaistiin 31.10.1995 komission tiedonanmrn muodossa. Siihen on koottu fiihiin-
astiset linjaukset EU-tasolla kiiydystii soriiaalipolitiikan ja erityisesti sosiaali-
turvan tulevaisuutta koskevasta keskustelusta. Tiedonannossa periiiinkuulute-
taan keskustelun syventimistii erityiser;ti seuraavien asiakokonaisuuksien
osalta:

TydUisyys j a s osiaaliturva
Sosiaaliturvajiirjestelmiit on piiiiosin luotu oletukselle hyviistii tyollisyystilan-
teesta. Tilanne on muuttunut ja asettaa urrcia vaatimuksia sosiaaliturvajtides-
telmien j a tydvoimapoliittisten toimien ylrteensovittamiselle.

Sosiaaliturvan rahoitus
Tytittcimyys vaikeuttaa my6s sosiaaliturvarr rahoitusta kaikissa jiisenvaltioissa.
Tytivoimakustannusten lis66minen on loppuunkuljettu tie, pikemminkin kus-
tannuksia tulee alentaa. Sosiaaliturvan varhtoehtoiset rahoitusltihteet kiinnos-
tavat jflsenvaltioita. Paineita on my6s lakir;iiiiteisen ja tdydentiivln sosiaalitur-
van rajan muuttamiseen siirtimiillii painol,istettii tiiydentiiviin jiidestelmiin.

Ydestdn vanheneminen j a p erherakenteen muutolcs et
EU-maissa tulee vuonna2020 olemaan sarnan verran asukkaita kuin nykyisin.
Yli 65-vuotiaiden miiiirii kasvaa liihes puo.,ella 52 miljoonasta 75 miljoonaan.
Perheessii molempien puolisoiden tyrissiikriynti listiiintyy ja avioliittojen kesto
lyhenee. Eliike- ja terveydenhoitomenot kasvavat voimakkaasti; yksildllinen
oikeus sosiaaliturvaan korostuu.

Sosiaaliturva j a vapaa liiklatvuus
Henkiloiden vapaa liikkuvuus ja sen edelllttiimet sosiaaliturvajiirjestelyt kos-
kevat enenevdssd mtiiirin muita kuin tytintekijditii. Tiiydentdvien jiirjestelmien
siirrettiivyys tulee yhii tiirkeiimmtiksi nlide:r jii{estelmien osuuden kasvaessa.
Rajanpintatyontekijdiden verotukseen seki tydttdmien asemaan liittyy ongel-
mia.

Sosiaaliturva j a palveluj en vapaus
Erflissii maissa yksityisilH jiirjestelmill?i on merkitttivii rooli pakollisen sosiaa-
liturvan tiiydentiijiinii. Tiarvitaanko Eurooppa-tason siitntelyd senjohdosta, etlii
jiirjestelmiit eriarvoistuvat ("huonot" riskit l:ollektiivijdrjestelmissi ja "hyvdt"
riskit yksil6llisissii j fi estelmissii.)
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Sos iaaliturva pitlain aikavtilin tarkas telus s a
Tarvitaan talous- ja sosiaalipolitiikan yhdistiiv[ keskipitkiin aikaviilin yhteinen
strategia. Vuoden 1992 suositusten mukaiset toimenpiteet viihimmiiistoimeen-
tulon turvaamiseksi jlsenvaltioissa on otettava tarkasteluun taistelussa syrjiy-
tymistii vastaan. El?imiinkaariajattelu on otettava my6s huomioon sosiaalitur-
vajii{estelmiii uudistettaessa: opiskelu ja ty6e1[md vuorottelevat yhd enem-
min. Eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ei kest[ kasvavia tyrivoimakus-
tannuksia. Tyontekijoiden ja verotuksen osuus kasvaa; onko vaihtoehtoja?

Tiedonannossa toistetaan keskeiset periaatteet jisenvaltioiden ja yhteison
ty<inj ao ssa so siaaliturvakysymysten o salta. Jiisenvaltioilla on vastuu EU-tasol-
la miiiiriteltyj en so siaaliturvaa ko skevien yhtei sten tavoitteiden saavuttami ses -
ta. Jiisenvaltiot m[tiritteleviit edelleenkin sosiaaliturvajiirjestelmien henkildl-
lisen ulottuvuuden ja aineellisen soveltamisalan, etuuksien tason ja saamiseh-
dot seki sosiaaliturvaj iirj e stelmien rahoituksen j a hallinnon.

EU:n tehtlviin kuuluu puuttua sosiaaliturvakysymyksiin ainoastaan silloin
kun on kyse henkildiden liikkuvuudesta, palvelujen vapaudesta tai kilpailu-
siidnnriistii.

Komissio ehdottaa, efte yhteisdn instituutiot ja jiisenvaltiot sekii ty<imarkkina-
osapuolet ja muut sosiaaliturvan piirissii toimivat organisaatiot pohtisivat site,
miten sosiaaliturvajiirjestelmiii voitaisiin kehittiiii tyollisyysysttivflllisemmiksi
ja tehokkaammiksi. Tiimti pohdinta tulisi organisoida prosessiksi, jossa komis-
sion rooli olisi tiedontuottaja ja analysoija.

Analyysin ja keskustelun kohteeksi komissio ehdottaa seuraavia aiheita:

- tyossiikiiyvien ja eliikeliiisten mliiriin epdedullinen suhde
- sosiaaliturvaj iirj estelmiit tyollisffiii listiiiviksi
- sosiaaliturvanrahoitus
- muutokset terveydenhuoltojii{estelmissti
- sosiaaliturvaj ii{ estelmien koordinaation laaj a arviointi henkikiiden

liikkuvuuden niikokulmasta
- lakisiiiiteistii ja tiiydentdviid sosiaaliturvaa hoitavien laitosten sekti yksi-

tyisten vakuutusyhtiriiden toiminta sisiimarkkinoilla
- sosiaaliturvapitkillii aikaviilillii

Edelliiolevasta kiiy selviisti ilmi, ettd EU:n perusstrategia sosiaaliturvan alu-
eella on saada jdsenvaltiot mdiirittelemddn yhteiset tavoitteet ja jiittee sosiaa-
liturvajii{ estelmien toimeenpano jiisenvaltioille. EU:lla on lakisti[teinen vel-
vollisuus puuttua sosiaaliturvakysymyksiin ainoastaan silloin kun kyse on
henkil<iiden liikkuvuudesta, palvelujen vapaudesta tai kilpailuasioista. Muu-
toin EU, liihinnii komissio, toimii j[senvaltioiden vilisen keskustelun, yhteis-
tyrin ja kokemusten vaihdon katalysaattorina ja tukijana.
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2.1.7. Komission tiedonanto sosiaaliturvan uudistamisesta ja
parantamisesta Euroopan Unionissa (maaliskuu 1997)

Jatkoksi sosiaaliturvan tulevaisuutta korikevalle tiedonannolle komissio jul-
kaisi maaliskuussa 1997 uuden tiedonannon, joka perustuu edellisesti tiedon-
annosta saatuun palautteeseen. Uudessa tsiakirjassa komissio miiiirittelee jat-
kotyoskentelynsii painopisteet seuraavasti :

- sosiaaliturva tuottavuustekijtinii
- sosiaaliturvaj ti{ estelmien kehittiim: nen tydllisyyttii edistiiviksi
- sosiaaliturvan sopeuttaminen demoEafiseen kehitykseen
- sosiaaliturvaja tasa-arvo
- sosiaaliturvan parantaminen tyovoi.nan vapaan liikkuwuden

yhteydessii

Edellii mainituissa kohdissa komissio tule,e laatimaan selvityksi[ ja tutkimuk-
sia sekti my6tiivaikuttamaan j[senvaltioirlen vastaaviin hankkeisiin. Euroop-
palaisilla tydmarkkinaosapuolilla, erityise sti sosiaalidialogikomitealla, on ko-
mission j atkotyossii tiirkeii rooli.

2.2. Elakepolitiikka EU: ssa

2.2.1. Kansalliset j Sirj estelmiit - euroop palaiset suuntaviivat

Euroopan Unionin niikdkulmasta eliikejii{estelm?it jakautuvat kolmeen osaan:

- lakisiiiiteinen elikejiirjestelmii
- tdydentdvii eliikejiirjestelmii
- vapaaehtoinen, yksil6llinen eliikejiiq estelmd

Unionin sosiaaliturvaa koordinoiva lainsiiiidiinttt koskee vain lakisiiiteistii so-
siaaliturvaa. Tiimiin ulkopuolelle jtiiivtit esimerkiksi ammattialojen, ty6nanta-
jien, tydmarkkinajii{estdjen tai vakuutusl'htididen antamat erilaiset etuudet.
Ne voivat olla eltike- , sairaus- tai tapaturmin koskevan sosiaaliturvan alueelta.
Eliikkeet ovat osana sosiaaliturvaa yksinornaan kansallisen lainsiiidinntin al-
la. Vain jiirjestelmien koordinointi maasta t,liseen liikkuvien ihmisten sosiaali-
turvan miiiirtiiijiinii on EU:n lains?iiidtinnri.: piiriss[. Koordinointikin koskee
vain lakisiiiiteisiii eliikejiirjestelmiii. Tiiyderttiiviit ja yksityiset jtirjestelmdt ovat
kaiken EU:n valvonnan ulkopuolella.

2.2.2. Eri j fl rj estelmiityypit tytimarkkina niktikulmasta

Eliikevakuutus on kollektiivisen sosiaaliturvan tilrkein osa. Eldkemenot ovat
tiillii hetkellii yli 40 % kaikista sosiaaliturvamenoista. Eldkemenojen osuus
BKT:sta on EU:ssa noussut vuoden 1980 nrtin 10 %:sta vuoden 1993 l2Vo:in.
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Lisiiys johtui sekii vanhempien ihmisten osuuden ettii keskimiiiiriiisen eliik-
keen miiiiriin kaswsta.

Lakisi?iteisen eltiketurvan kaksi piiiimallia ovat :

- kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuva kansallinenj[{estelmii
(Beveridge) ja

- ty6suhteeseen perustuvaji{estelmii (Bismarck).

Tiiydentlivien eliikkeiden hallinto ja rahoitus, etuuksien taso ja kattavuus vaih-
televat. Ne voivat olla my6s pakollisia tai lakisii[teisen tuen piirissii, kuitenkin
aina yksityisiii j?i{estelyjii. Ne ovat yleensti tyomarkkinajiirjest6jen hoitamia,
tietyille ammattialoille perustettuja, tyoehtosopimuksin sovittuja tai tydnanta-
jien muutoin jtirjesttimi[. Tiiydentiivien eldkkeiden osuus on kasvanut viime
aikoina.

Kolmannen eliikejiirjestelmln osan muodostavat vapaaehtoiset yksilollisetjiir-
jestelyt. Niiden merkitys vaihtelee osin sen mukaan, minkiilainen on lakistiii-
teinen ja tiiydentiivii eliikejiirjestelmii. Tosin ndmdkin jiirjestelmiit perustuvat
osin julkiseen tukeen, esimerkiksi verotuksellisten etujen kautta.

Pohjoismaisen ja mannermaisen eliikejtirjestelmdn hallinnossa ty6markkina-
jiirjestojen osuus on tdrke[. Sitii vastoin anglosaksisessa jiirjestelmtssii julki-
sella vallalla on yksinomainen vastuu sen toiminnasta.

2.2.3. Arvioita viiesttin ikiiiintymisen vaikutuksesta
elikemenoihin EU:ssa

Komission DG II:n syksyllii 1996 julkaisemassa tutkimuksessa "Ageing and
pension expenditure prospects in the Western world" arvioidaan erityisesti v?i-
est6n ikiiiintymisen vaikutusta jisenvaltioiden el[kemenoihin. Thrkastelu si-
siiltiiii kolme aikajiinnettii: liihimmiit viisi vuotta, ensi wosituhannen ensim-
miiinen vuosikymmen sekii sild seuraavat vuosikymmenet. Johtopii[t<ikset pe-
rustuvat oletukseen siit6, ettei kansallisissa eliikejiirjestelmissd tapahdu mer-
kittiiviti muutoksia.

Tutkimuksen mukaan ltihimmiin viiden vuoden aikana vdestdn iktiiintymisestii
johtuvat nousupaineet eltikemenoissa ovat varsin viihiiiset. Suotuisan talous-
kehityksen skenaariossa 1995 - 2000 eliikemenojen osuus jtisenvaltioiden
BKT:sta kasvaa 0. 1 %-yksikkde. Epdsuotuisan talouskehityksen skenaariossa
kasw on sen sijaan jo 0.4 prosenttiyksikko[.

Tilanne heikkenee merkittiiviisti jo ensi vuosituhannen ensimmiiisellii vuosi-
kymmenell?i. Arviot koskevat l3 EU:n jtisenvaltiota. Arvioiden mukaan suo-
tuisan talouskehityksen skenaariossa 2000 - 2010 eliikemenojen BKT-osuus
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kasvaa 0.5 prosenttiyksikkoti. Epiisuotrrisan talouskehityksen skenaariossa
kasvu on periiti 1.2 prosenttiyksikkiiii.

Jyrkkiikiiiinne huonompaantapahtuu vuoden20l0 jiilkeen, jolloin suurten ik5-
luokkien sukupolvi jiiii eltik&eelle. Tiiltii osin arviot koskevat ainoastaan 11

EU:n jiisenvaltiota. Arvioiden mukaan suotuisan talouskehityksen skenaarios-
sa 2010 - 2030 eldkemenojen BKT-osutrs kasvaa 2 prosenttiyksikkdii. Epii-
suotuisan talouskehiryksen skenaariossa l<asvu on 2.3 prosenttiyksikkde.

Vuoteen 2030 mennessi mm. Belgiassa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa ja
Alankomaissa elikemenojen osuuden B[.T:sta arvioidaan olevan 15 - 20 %.
Thnskassa, Espanjassa ja Ruotsissa niiden arvioidaan olevan alemmalla tasolla
(10 - 15%). Iso-Britanniassa ja Irlannissa eltikemenojen osuuden BKT:sta ar-
vioidaan jiiiiviin alle 10 %:iin.

Tutkimuksen johtopiiiit6sten mukaan eliik:jii{estelmien kattawuden laajenta-
misen ja etuuksien tason nostamisen vaihe' on ptiiittynyt kaikissa j?isenvaltiois-
sa. Eliikekustannusten hillitsemiseen t6htidvii jfiestelmien s66timinen on al-
kanut useissa jtisenvaltioissa jo 1980-luvun puoliviiliss?i. Useimmissa jiisen-
valtioissa eldkemenojen kasvu tulevaisutrdessa perustuu pelkiistiiiin vtiesttin
ikiiiintymiseen. Monessa tapauksessa niiiti kasvupaineita hillitsevet eftikejiir-
jestelmissi tehdyt muutokset. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin selvdii, ettii
viiestdn ikiirakenteen muuttuminen merkitrrce monissajilsenvaltioissa edelleen
tapahtuvaa eltikejflrjestelmien sopeuttamista kasvaviin kustannusten nousu-
paineisiin.

2.2.4. Elikerahastodirektiivi

Tiiydentiiviin eliikejfiestelmiin liittryine,rngelmina on EU:ssa pidetty paitsi
edelliikflsiteltyii tytintekijtiiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvtiii ongelmaa
my6s erityisesti elikekassojen vapautta toimia ja investoida rajojen yli.

Niiiden ongelmien ratkaisemiseksi komiss.ro julkaisi ehdotuksen direktiiviksi
(Amended proposal fo a Council Directive relating to the freedom of manage-
ment and investrnent of frrnds held by insrtitutions for retirement provision.
COM(93) 237 f:ulral -SYN 363). Kesiikuussa 1994 jiisenvaltiot eiviit kyenneet
sopimaan direktiiviehdotuksesta edes komi,rsion esittiimiissii muutetussa muo-
dossa. Komissio veti ehdotuksensa pois, nrutta ilmoitti jatkavansa ratkaisun
etsimistii elIkerahastojen rajojen yli tapahtuvan toiminnan ja investointien ta-
kaamiseksi.

Kesiikuussa 1996 sisiimarkkinoista vastaav;r komission jiisen Mario Monti il-
moitti komission kiiynnistiivin prosessin us:ita jiisenvaltioita vastaan sen joh-
dosta, ettii niimii ovat rikkoneet EU-lainr;iiiidiintdii asettamalla rajoituksia
eliikerahastojen sijoitustoiminnalle. Montin mukaan elikerahastojen vapaus
investoida kaikkialle EU:n alueella avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia ku-
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ten esimerkiksi piiiiomamarkkinoiden kehittiiminen, vakavaraisuuden lisiiiimi-
nen, piiomakustannusten alentaminen ja riskipii[oman hankkiminen. Montin
kiisityksen mukaan liihesktiiin kaikki jiisenvaltioiden asettamat rajoitukset elii-
kekassoille eiviit ole perusteltavissa turvaavuusniikokohdilla.

Samassa yhteydessii Monti ilmoitti komission julkaisevan eliikerahastoja kos-
kevan laajan vihreiin kirjan syksyllti 1996. Vihreiissii ki{assa kiisitelli2in mm.
seuraavia aiheita:

- mahdolliset tarpeet EU-tason siitintelyyn eliikerahastojen osalta
- eliikerahastojen tarve tasavertaisiin kilpailumahdollisuuksiin muiden

rahoitusinstituutioiden kanssa (esim. henkivakuutusyhtiot)
- tarve eldkerahastojen varojen optimaaliseen sijoittamiseen ja EU-

lainstiiidiinn<in rooli perusteettomien raj oitusten poistamisessa
- eliikerahastojen tarvitsemat tehokkaat ptidomamarklcinat
- tyontekijoiden liikkuwus (mukaan lukien liihetet5rt tyontekijiit)
- kansallisten verosdiinn6sten suuri merkitys tdydentiivien

eliikej iid estelmien ndkrikulmasta

2.2.5. Vihreii kirj a tiiydentflvisti eliikej iirj estelmistii
sisiimarkkinoilla (5.6. I 997)

Komissio julkaisi kesiikuussa 1997 vihreiin kirjan tiiydentiivistii eliikejiirjestel-
mistii sisiimarkkinoilla. Piiiipaino asiakirjassa on ammatillisissa tai yrityskoh-
taisissa tiiydentiivissii jiirjestelmissii, jotka ovat yleisiii esimerkiksi Iso-Britan-
niassa ja Hollannissa. Vihreii kida pyrkii kiiynnisttimddn keskustelua erityises-
ti eliikerahastojen sijoitusperiaatteista samoin kuin verotukseen liittyvistii on-
gelmista.

2.3. Tyomarkkinaosapuolten niikemykset sosiaaliturvasta ja
erityisesti el?ikepolitiikan asemasta EU: ssa

2.3.I. UNICE

UNICE:n niikemys Eurooppa-tason sosiaalipolitiikasta liihtee siit6, ettd sosiaa-
lipolitiikka perustuu voimakkaasti jokaisen maan historiaan ja kulttuuriin. E-
rot maiden viilillii ovat tdssd suhteessa suuret. Sosiaaliset jii{estelmtit eri mais-
sa ovat aikojen kuluessa kehittiineet erilaisia instrumentteja erilaisia yhteis-
kunnallisia tarpeita ja tilanteita varten. Tiimii monimuotoisuus on kuitenkin
omiaan listiiim[tin joustavuutta eik?i sitii pidii niiin muodoin hiiiritii. Sosiaali-
jii{estelmien harmonisointi ei ole sisdmarkkinoiden toimivuuden edellytys
eikii se ole edellytyksend my<isk?iiin EU:n perussopimusten muiden tavoittei-
den edistdmiselle.

Edelliiolevan johdosta EU:n sosiaalipolitiikan tulee kiinnittiiti erityistii huo-
miota subsidiariteettiperiaatteeseen samoin kuin suhteellisuusperiaatteeseen.
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Tissi yhteydessii on tunnustettava se tosiseikka, etti useimmat ty6markkinoi-
hin liittyviit ongelmat ovat tehokkaimmin hoidettavissa tydmarkkinoiden osa-
puolten toimesta kansallisella tasolla. On myds hyvtiksyttiivii se, ettd sosiaalis-
ten jdrjestelmien liihentyminen on asteittrrinen prosessi. Sen ei pidii tarpeetto-
masti tai htitikdiden jiirlqrtfiiii vakiintuneira traditioita tai kiiytiinfiiie.

Sitova slintely yhteis<itasolla on perusteltua ainoastaan seuraavissa tapauksis-
SA:

a) Sistimarkkinoiden toimivuuden turvaar:rinen

- tytivoiman liikkuvuus
- kielten opetus
- yli rajojen tapahtuva harjoittelu ja tydkokemuksen hanlJ<iminen
- tutkintojen tunnustaminen
- yli rajojen tapahtuva tydvoimapalvelutoiminta

b) Epiiterveen kilpailun estiminen

- tyOsuojelu
- sukupuolten viilisen tasa-arvon edistriminen
- lasten ja alaikiiisten suojelu
- raskauden ja iiitiyden suojelu
- syrjimnftrimyys (sukupuoli, rotu, iki, uskonto tai kansallisuus) samoin

kuin vammaisten tydnsaantimahdolli suuksien edistiminen

UNICE ei kannata EU:n toimenpiteitii sellaisissa asioissa, jotka ovat luonteel-
taan voimakkaasti sosio-kulttuurisia (tyolaursiiiidentd, neuvottelusuhteet, tie-
dottaminen ja kuuleminen) tai jotka nornnalisti kuuluvat tydmarkkinaosa-
puolten kesken neuvoteltaviin kysymyksiin (tytisopimusasiat, pallkaus, tytiai-
ka).

UNICE on esittinyt tammikuussa 1995 kornissiolle laatimassaan muistiossa,
ettii komissio panostaisi erityisesti seuraavien asioiden edistiimiseen EU-tason
so siaalipolitiikassa :

- ty6voiman ammattitaidon kohottaminr:n
- ty<imarltcinajoustojen lisiiminen
- tydn hinnan alentaminen - erityisesti viilillisten tyovoimakustannusten

alentaminen
- sosiaaliturvajtirjestelmien uudistaminen

UNICE katsoo, ettii toimenpiteet niiillti alueilla ovat p66s6[nt6isesti jdsenval-
tioiden vastuulla, mutta etti komissiolla ja EU:lla on tiirked rooli hankkeiden
edistymisen seurannassa, pilottihankkeiderr knynnistiimisessii sekii jlsen-
valtioiden viilisen tietojen- j a kokemustenvaihdon edistiimisessii.
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WICEn kannanotot erityisesti sosiaaliturvajtirjestelmien kehittrimiseksi

UNICE julkaisi vuonna 1994 laajantutkimuksen eurooppalaisten yritysten kil-
pailukyvyn ongelmista ("Making Europe more competitive - Towards world-
class performance". The UNICE Competitiveness Report 1994). Tutkimus
ajoittui samaan ajankohtaan komissio kasvua, kilpailukykye ja ffollisffii
koskevan valkoisen kirjan julkaisemisen kanssa. UNICE:n selvitys tukee mer-
kittevilte osin valkoisen ki{an analyysia. Toimenpide-ehdotusten osalta on
kuitenkin eroja.

UNICE:n tutkimuksessa otetaan myos kantaa sosiaaliturvaj?idestelmien kehit-
tiimiseen. Keskeisenii huolen aiheena on telte osinjulkisten menojen voimakas
kasw, joka UNICE:n kdsityksen mukaan on yksi keskeinen syy Euroopan kil-
pailukyvyn rapautumiseen.

Sosiaaliturvan alueella julkisen talouden ongelmat ovat UNICEn tutkimuksen
mukaan k[{ istyneet erityise sti seuraavista syistii j ohtuen :

- sosiaaliturvaetuuksien volyymien listitiminen
- tilapiiisiksi tarkoitettuj en j iirj estelyj en saaffamien pysyviksi
- osa-aikatyon listiiintyminen on kasvattanut kokoaikatyotd varten

kehitettyj en j iirj estelmien kustannuksia
- julkisen toimeentulotuen edellytysten lieventyminen
- vtiest<in ikiiiintyminen
- tycittrimyydenkasvu

Euroopassa henkil<illii on mahdollisuus nauttia sosiaalietuuksia liipi koko elii-
min. J[destelmiit ovat usein pakollisia ilman ettii henkildllii on mahdollisuutta
valintoihin.

UNICE:n ehdotukset kodaaviksi toimenpiteiksi perustuvat seuraaviin periaat-
teisiin:

- Yksilcin omaa vastuuta omista ja lihiomaisten tarpeista tulee lisiit6. T6-
m6 on mahdollista vain, jos verotaakkaa kevennetiitin

- Etuuksien tulee mtiiiriiytyii todellisen tarpeen mukaan ja niiden
laajuuden ja tason tulee olla suhteessa taloudellisiin resursseihin

- Sosiaaliturvajii{estelmien tulee olla avoimempia ja yhteniiisempiii;
stiiint6jii tulee yksinkertaistaa; ndin voidaan paremmin estiiii
viiiirinknyft6.

UNICE:n konkreettiset ehdotukset koskevat kolmenlaisia etuuksia: tydh<in
liitt)rvet sosiaalivakuutusetuudet, terveydenhuoltovakuutus ja toimeentulo-
etuudet. Tyoh<in liittyviin sosiaalivakuutusetuuksiin kuuluvat tyrittdmyys-
etuudet sekii sairauteen ja tydlc5rvyttomyyteen liittyvet eHkkeet ja muut etuu-
det.
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Tyotttimyysetuudet:
- Tytitttimyysetuudet tulee kohdentaa henkiloille, joita kohtaa viilittin tyo-

paikan menettdmisesti johtuva tulojen menetys. Tlrvaverkon tulee tar-
jota suoja lyhytkestoista tilannetta varteni sen tulee olla viiliaikainen ja
etuuden tulee aleta keston mukaan.

Sairausvakuutus
- Yksilon ja yritysten vastuuta tulee lir;iitii. Myos sektorikohtaisia ja yritys-

kohtaisia jiirjestelyjii voidaan harkita. Yksikilliset vakuutukset ovat
my6s vaihtoehto. Tavoitteena tulee olla malli, jossa julkisen vallan roo-
liin kuuluu ainoastaan viihimmiiistuvan tarjoaminen.

Eliikkeet
- Eliikejiirjestelmid tulisi uudistaa em periaatteiden mukaisesti. Kansalli-

sella tasolla tulee kiiynnisttd asteittainen uudistusprosessi, j onka
tavoitteena on kaksijakoinen eliikejiirjestelm?i: yhtiiiiltii ty<intekoon
perustuva ansiosidonnainen "peruse) 5ke" sekd toisaalta yksityinen
tiiydentiivii eliike (yksilollisesti tai yrityskohtaisesti rahoitettu).
Viihimmiiisturva olisi niitii henkil6itri varten, joilla ei ole ty6historiaa.

Toimeentulotuki
- Vehimmiistoimeentulon tason tulisi olla sellainen, etlii se kannustaa

ty6nhakuun. Jlrjestelmiin rahoitukse:r tulee perustua verotukseen.

2.3.2.E,AY

EAY pitiiii etrooppalaista sosiaalista mallia olennaisena osana kaikkea Euroo-
pan yhteisojen kehitystii ja pitiiii viilttiimirtt6minii, paitsi sen siiilyttiimistii,
myds laajentamista niin sisiilldllisesti kuin:rlueellisesti mahdollisiin uusiin j?i-
senvaltioihin. EAY katsoo, etlii eurooppalaisen sosiaaliturvan, ja siten my6s
eliiketurvan, on perustuttava oikeudenmukalsuuden, solidaarisuudenja vakuu-
tusmuotoisuuden periaatteisiin.

Tiime edellyttiiii, ettii sosiaaliturvajfiestelnrii perustuu jatkossakin julkiseen,
verotuksella keriittdvliin rahoiflrkseen. Venrtuksen osalta EAY esittiiii monia
painopisteiden uudelleen arviointeja, joilla on paitsi tydllisffii my<is esimer-
kiksi ympiiristdn suojelua edistiiviii vaikutulisia.

EAY tukee rahoitusvaihtoehtojen selvitttimiritii. EAY tukee esimerkiksi sellai-
sia rahoitusmuotoja, jotka eiviit lisiiii tarpr:ettomasti tydvoimakuluja. EAY
kiinnittiie huomiota siihen, etl5 muun kuin tydvoiman verotus on jatkuvasti
lieventynyt. Unionin jiisenvaltiot ovat jopa kilpailleet viihiiisemmiillii piiiioma-
tulojen ja yritystoiminnan verotuksella. Nii:rpii myds verotusta olisi koordi-
noitava yhteis<ij en tasolla.

EAY vastustaa sosiaaliturvan siirtiimistii yks..tyisen, avoimen kilpailun ja voi-
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tontavoittelun piirissii olevan sektorin hoidettavaksi, koska se voisi vaararfiaa
solidaarisuus-periaatteen ja sulkea viihiivaraisimmat vakuutusturvan ulkopuo-
lelle. EAY katsoo, ettrl solidaarisella vakutuuspohj aisella so siaaliturvalla vah-
vistetaan myos taloudellisen toiminnan perusteita.

Lyhytniikoisesti tarkastellen sosiaaliturvaa saatetaan pitdd taloudellisena rasi-
tuksena. Kuitenkin se on tosiasiassa edellytys korkeatasoisen suorituslcyvyn,
tehokkuuden ja motivaation siiilyttiimiselle Euroopan talouseliimiissii. Sitii-
paitsi varat, jotka kiiytetiiiin sosiaaliturvaan, eiviit ole pois talouden kierto-
kulusta, vaan ne hyddyttiiviit monella tiirkeiillii tavalla taloudellista toimeliai-
suutta ja estiiv[t tydtt<imyyden kasvun entisestiiiin.

Eurooppalaiset sosiaaliturvajtirjestelmiit ovat osoittaneet toimivuutensa kulu-
neina taloudellisesti vaikeina vuosina. Ellei niiin olisi ollut, olisi niin tydmark-
kina- kuin yhteiskuntarauhakin vaarantunut olennaisesti nykyistii vakavam-
min.

EAY vastustaa sosiaaliturvan yhtenii uudistamiskeinona esitetty?i sosiaalitur-
van yksityistiimistii, koska

- se siirttid sosiaaliset riskit heikommassa asemassa olevien ihmisten kan-
nettavaksi ja on siten ristiriidassa hyvinvointivaltion periaatteen kanssa

- se ei ole ratkaisu sosiaaliturvan ajankohtaisiin ongelmiin, vaan se saat-
taisi jopa hete niiden ihmisten miiirti[, jotka ovat viilitt<im?isti riippu-
vaisia julkisista toimeentulotuista, mikii puolestaan lisiiisi julkisen talou-
den rasitteita

- ennen kaikkea sosiaaliturvan yksityistiiminen johtaisi viiiijiiiimiittii epii-
tasa-arvoisempaan, viihemmiin solidaariseen j a heikommin suoj autu-
neeseen yhteiskuntaan, jossa kciyhien ihmisten osuus kasvaisi tuntu-
vasti

- yksityisillI sosiaaliturvamarkkinoilla ei voi saada suojaa kaikkiin
riskeihin, esimerkiksi tyott6myyteen

- yksityinen vakuutus on usein kalliimpi ja sen my<intiimiit edut vtihiiisem-
miit.

Eurooppalainen ay-liike katsoo, ettii sosiaaliturvan rahoituksen kannalta yhte-
nii olennaisena ratkaisun osana on nykyisen korkean tyottomyyden asteen
alentaminen. Tydllisyyttii tukeva talouskasw sekii siitii seuraava ty6ttdmyys-
turvamenojen alentuminen ja toisaalta ostovoiman lisiiiintyminen on sosiaali-
turvan rahoituksen kannalta ensiarvoisen ttirkeiiii.

Liinsi-Euroopan maiden ammattiyhdistysliike on aina esittdny tyrintekijdiden
osallistumista sosiaaliturvajii{estelmien suunnitteluun. EAY haluaa nfliden
perustuvan seuraaville periaatteille :

- solidaarisuus- ja vakuutusperiaatteet ovat tasapainossa
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- jtirjestelmdn tulee perustua laajaan poliittiseen tukeen
- jfiestelmtin on oltava sekti valtiovtllan etti tyomarllcinaosapuolten

hyviiksymii
- osapuolet kantavat yhdessii taloude[isen ja hallinnollisen vastuun
- jtirjestelmiin rahoituksen on oltava terveellii ja laajalla pohjalla
- etujen ja maksujen on oltava pitkeile aikaviilillii tasapainossa
- jiirjestelmin on oltava yksinkertaim:n ja Hpiniikyve
- sen on oltava omiaan tukemaan aktiivista tydmarkkinapolitiikkaa
- sen olennaiset osat on jiitettivd kaupallisten jtirjestelyjen ulkopuolelle
- sen on oltava tehokas ja ei-byrokraattinen
- sillii on oltava tehokas valvonta

Nykyiseen sosiaaliturvaan liittyvtit ongetnat ovat moninaisia eivitki ne ole
pelkiistiiiin jiidestelmtin rahoitusta koskerria. Esimerkiksi Euroopan unionin
jiisenmaissa nopeasti listiflntyviit epiityypilliset tydsuhteet luovat muitakin on-
gelmia kuin sosiaaliturvamaksujen viihenQrmisen. Ntiiden tyttntekijriiden sosi-
aaliturva voi jiiiidii olennaisesti heikommal:si kuin suhteellisesti pienemmdksi
ktiyvtin vuosikymmeniii tiiyttii ty6aikaa tokevien ihmisten. EAYn mielestii
epary)?illisie rydsuhteita koskevat ongelrnat on ratkaistava unionin tasolla.
Epiityypillisissli tyosuhteissa olevien sosia.aliturvaa koskevat p?iiitokset tulee
voida tehdii miiiiriienemmistollii.

EAY tahtoo, etti sosiaaliturva pitiiisi saattaa Euroopan unionin toimivallan ja
osin my<is tydmarkJrinaosapuolten kiiymiin sosiaalidialogin piiriin. EAY kat-
soo, ettl Euroopan talous- ja rahaliiton totr:ufuessa ndml asiat tulevat entisti
ajankohtaisemmiksi ja tiirkeiimmiksi. Viilttiimiittomiit muutokset on tehtiivii
harkiten ja varoen, koska muutosten seuraamukset voivat olla ennalta ar\raa-
mattomia.

EAY pitiiii koulutusta ensisijaisen tiirketinii p aitsi tyottomyyden vdhentiimisek-
si my<is talouden tuottavuuden lisiiiimiseksi. On my6nteistii, effi ty6markkina-
osapuolet ovat saavuttaneet tiillti samoin kuin monella muullakin tydmarkki-
noita ja sosiaaliturvaa koskevalla alueella ytrteisymmiirryksen. NeilH yhteisil-
lii niikemyksilli voidaan myos edistiiii sosiaalihrrvaan liittyvien pulmien tulok-
sellista ratkaisemista.

3. Tulevaisuus

3. 1. Sosiaaliturvan haasteet EU:ssa
3.1.1. Viesttikehitys EU:ssa

Euroopan Unionin komission ptiiosasto V (DG V) julkaisi syksyllii 1996 vuo-
sikirjan EU:n vdestdllisestii tilanteesta (The rlemographic situation in the Eu-
ropean Union, Luxembourg 1996). Sen mukrran kymmenen vuoden kuluessa
tapahtuu merkittiivd muutos viestdn ikiral,:enteessa ja tyriiktiisen viestdn
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osuudessa koko vtiestostii. Vaikka vdestokehitys poikkeaa joiltain osin eri jii-
senvaltioissa, on kehityksen yleiskuva kuitenkin samansuuntainen.

Euroopan unionin noin 370 miljoonan viiesttistii kuuluu tiillti hetkelH tytikei-
siin noin 249 miljoonaa. Heistd 210 miljoonaa on 20 - 59 vuotiaita. Kymme-
nen woden kuluttua heidiin osuutensa on noussut EU:n tilastokeskusken Eu-
rostatin alimman ja ylimmiin arvion mukaan 1,5 miljoonasta 5,5 miljoonaan
henkeii. Tiimtin ikiiryhmtin sisiiinen jakautuminen on kuitenkin muuttuu mer-
kittivisti, kuten selviiil oheisesta kaaviosta:

Ikiiryhme vuonna 2005

15 - l9-vuotiaat miidrti laskee noin miljoonalla

20 -29 miiiirii laskee 9 miljoonalla

30 -49 miiiirii kasvaa 7,5 miljoonalla

50-59 mtitirii kasvaa 5,5 miljoonalla

muutos prosenteissa

-5%
- t7%

+ 7o/o

+ l2yo

60 -64 mtiiirti kasvaa miljoonalla

Kun vuonna 1995 EU:ssa saavuffi 60 vuoden iiin noin neljii miljoonaa henke6,
saavuttaa saman iiin vuonna 2025 noin 5,9 miljoonaa henkeii. Mtiiiriin kasvu
on erityisen voimakasta vuodesta 2006 alkaen.

Vastaavasti 20 vuoden iiin saavutti wonna 1995 noin 5,1 miljoonaa ihmist?i ja
vuonna 2025 mdard on noin 4,2 miljoonaa.

Komission raportti esittiiii edellii olevaan liittyen muun muassa seuraavat ky-
symykset:

- mikii on tyontekij<iiden keskimiiiirdisen iiin ja tuottavuuden yhteys?
- koska keskimiidriiinen palkka nousee i6n mytitii, miten edellii kuvattu

tyrivoiman iktikehitys merkitsee yritysten talouden kannalta?
- kun nuoret tydntekijiit ovat saaneet tuoreimman koulutuksen ja he niiin

ollen nostavat yrityksen tyrivoiman osaamistasoa, mitii heidiin miiiiriinsii
viiheneminen vaikuttaa?

Useimmissa EU:n jdsenvaltioissa virallinen eliikeikti on 65 vuotta. Tosiasiassa
el?ikeikii on noin 60 vuotta. Samaan aikaan on nuorten koulutusaika keski-
miiiirinpidentynyt.
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3.1.2. Sosiaaliturvan rahoitus

Sosiaaliturvan rahoitus on noussut keskeiseksi poliittiseksi kysymykseksi Eu-
roopan unionin piirissii. Siihen ovat olleet vaikuttamassa korkeana pysynyt
ty6tt6myys ja ennakoitavissa oleva viiesl6kehitys unionin jiisenvaltioissa.

Nyt esimerkiksi tiedetiiiin, ettii kun tosiasiallinen elikeikii on alentunut ja
nuorten keskimiiiiriiinen koulutusaika on pidentynyt, on ttimii viihentilnyt nii-
den rnrosien miiiiriid, joilta tyossiolevs viissl5 maksaa sosiaaliturvamaksuja.
Samaan suuntaan vaikuttaa myds se, etti yh[ useampi tytisuhde on ns. eperyy-
pillinen eli sellainen, ettei siitii kerry eniii aiemmin oletetulla tavalla sosiaali-
turvaa ja sosiaaliturvamaksuja. Tulevaisrrudessa koko viiestdsti laskettavien
eliikeikiiisten m[iir[ kasvaa ja ty6ikiiisterr miiiirii pienenee, mikii edelleen v[-
hentiiii tyrissii olevien maksajien lukumiiiirii[.

Vaikka vastuu sosiaaliturvan osalta onkin selkeisti jiisenvaltioilla, on EU:n
piirissii jo jonkin aikaa ktiyty keskustelua sosiaaliturvan rahoitusta koskevista
ongelmista. Liihttikohtana on tiilltiin ollut huoli yhtiiiiltii eurooppalaisten yri-
tysten korkeista tyrivoimakustannuksista, .joita sosiaaliturvan rahoitus rasittaa
huomattavasti enemmtin kuin kilpailijamaiden osalta on tilanne, sekii toisaalta
sosiaaliturvan rahoituspohjan yleisestii kestiivyydestii ottaen huomioon sosi-
aalikustannusten voimakkaat nousupaineet.

Komission valkoisessa kirjassa "Kasvu, kilpailukyky, tytillis1rys" vuodelta
1993 kiinnitetiiiin voimakasta huomiota tarpeeseen alentaa sosiaaliturvan kus-
tannuksia kilpailulqrvyn ja tydllisyyden kohentamiseksi. Ongelmaa kuvaa se,
etfii vuosien 1970 ja 1991 viilillii pakollisten sosiaalikustannusten osuus EU:n
jdsenvaltioiden BKT:sta nousi 34 prosentista 40 prosenttiin, kun samana aika-
na vastaavat luvut USA:ssa ja Japanissa ovat pysyneet suhteellisen vakaasti
samalla tasolla, noin 30 prosentissa BKT:sta.

Valkoisessa kirjassa esitetidn ajatus siirtynrisestii tyon hintaa rasittavasta so-
siaaliturvan rahoituksesta muihin rahoitusrnuotoihin. Erityisesti painotetaan
tarvetta alentaa viilillisiii tytivoimakustannuksia vdhemmtin ammattitaitoa
vaativan tyon osalta. Valkoisessa kirjassa ehdotetaankin, ettii jiisenvaltiot aset-
taisivat tavoitteekseen alentaa viilillisiii tyd'roimakustannuksia miiiirtillii, joka
vastaa I - 2 prosenttia BKT:sta. Alennuksen tarkempi mtiiirii olisi riippuvainen
sosiaaliturvajiirjestelmien rahoitusrakenteesta (verot, vakuutusmaksut).

Valkoisessa kirjassa esitetdin my6s malleja s;iit6, miten tyrivoimakustannusten
alentamisen vaikutus sosiaaliturvan rahoitukseen voitaisiin kompensoida otta-
malla kiiytt6tin uusia veromuotoja (ympirisldverot, piiiiomaverot) tai korotta-
malla kulutusveroja (valmisteverot, ALV). .Komission ehdotus CO2-verosta
on kuitenkin kohdannut tuntuvaa vastustusta jiisenvaltioiden piirissii.

Valkoisen ki{an ajatukset ovat heijastuneet EU:n tytillislrysstrategiaan, joka
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on selkeesti kirjattu Essenin huippukokouksen pidtoslauselmaan. Siind koros-
tetaan tarvetta alentaa vtilillisiii tyrivoimakustannuksia erityisesti vtihemmtin
ammattitaitoa vaativissa t6issii.

Verotusta EU:ssa selvittiinyt jflsenvaltioiden valtionvarainministereiden hen-
kildkohtaisten edustajien muodostama korkean tason tydryhmii kiisittelee
myds 22.10.199 6 julkistetussa mietinndssiitin ty6n verotuksen alentamismah-
dollisuuksia nimenomaan tydllisyyden edistdmisen niikdkulmasta. Ryhmii to-
teaa, effei komission valkoisen kirjan ehdotus vdlillisten tytivoimakustannus-
ten alentamisesta ole juurikaan edennyt jiisenvaltioissa, joissa kamppaillaan
budjettien tasapaino-ongelmien kanssa. Tydryhmnn raportissa toistetaan ajatus
viilillisten tyrivoimakustannusten alentamisen tarpeesta sekii pohditaan vaihto-
ehtoisia rahoitusmalleja. Huomiota kiinnitetiiiin korvaavien rahoitusliihteiden
rinnalla myds tarpeeseen alentaa julkisia menoja.

3.1.3. EMU

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU), josta sovittiin Maastrichtissa vuonna
1992, on jo nyt vaikuttanut laaja-alaisesti sekii sosiaaliturvan ettii ty6markki-
noidenkehitysniikymiin. Talous- jarahaliitonkolmas vaihe, jonkapittiisi alkaa
l.l.1999,tuo yhteniiisvaluutan ja siirtiiii jtisenvaltioiden rahapoliittista piiiitds-
valtaa perustettavalle Euroopan Keskuspankille. Ttihiin valmistautuminen ja
erityisesti jiisenvaltioiden tavoite thyttiri EMU-j[senyydeltii edellytettiiviit lii-
hestymiskriteerit ovat johtaneet liihes kaikissa jisenvaltioissa julkisten meno-
jen leikkauksiin. Niiin jiisenvaltiot yrittevet viihentiiii julkisen talouden alljaa-
miiii liihemmiiksi asetettua3 Yo:nenimmiiisrajaa. Osa leikkauksista on kohdis-
tunut eliiketurvaan.

Talous- ja rahaliitolla voi olla my6nteisili vaikutuksia sosiaaliturvan rahoituk-
seen, jos se alkuperiiisen tavoitteensa mukaisesti lisii Euroopan talouskasvua
tehostamalla yhteismarkkinoiden toimivuutta. Toisaalta yhtendisvaluutta saat-
taa my6s ohjata taloudellista toimintaa tavalla, joka viilillisesti lisiii paineita
sosiaali- ja eldketurvan kansallisten piirteiden ja toimivuuden arviointiin euro-
alueen puitteissa.

3.2. Mihin suuntaan sosiaalidialogi kehittyy?

Eurooppalaisen sosiaalidialogin perimmiiisen olemuksen mukaista on ollut
sen asteittainen ja omaehtoinen kehittyminen osapuolten yhteisten niikemys-
ten pohjalta. Vuoropuhelun aiheista ja meneffelytavoista on sovittu yhdessi
ilman ulkopuolisten tahojen myotiivaikutusta - lukuunottamatta tietysti ko-
mission taloudellista tukea.

Tiihiinastiset kokemukset sosiaalidialogista ovat voittopuolisesti myonteisii.
Val Duchesse-dialogin avulla osapuolet ovat merkittiivflsti mydtiivaikuttaneet
niiden kannalta tiirkeiden asioidennostamiseen japysyttiimiseen EU:npoliitti-
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sella asialistalla. Kasru, kilpailukyky ja tydllisyys- teema on tiistfl hyvii esi-
merkki. Huoli eurooppalaisten yritysten kyvystii luoda kannattavalla tavalla
tyopaikkoja on ty6markkinaosapuolille yhteinen. Sisdmarkkinaohjelman to-
teuttaminen seki talous- ja rahaliitto ovat my6s tiirkeiillii sijalla sosiaalidia-
logissa samoin larin luonnollisesti koultrtuskysymykset. Asialista eltiii muut-
tuvien olosuhteiden mukana.

Sosiaalidialogin rakenteet ovat kunnossa, Val Duchesse-dialogi sekii sitii tiiy-
dentivii sektorikohtainen sosiaalidialogi perustuvat tytimarkkinaosapuolten
omaehtoiseen toimintaan, jota komissio taloudellisesti tukee. Lainsiiiidiintddn
vaikuttamisessa Maastrichtin sosiaaliptiytiikirjan mukainen kuulemis- ja neu-
vottelumenettely on osoittanut toimivuutensa. Jirjestojen keskiniiiseen sopi-
mukseen alunperin perustuva jfi estelmi rz{oaa tehokkaan viilineen vai}uttaa
EU:n sosiaalipoliittiseen lainsiiiidiint6dn. Ongelmana on tosin se, etfd Iso-Bri-
tannia on jlrjestelmiin ulkopuolella. Keskustelua on keyry myos julkisen sek-
torin tydnantajien osallistumisesta sosiaal idialogiin.

Tytimarkkinaosapuolten rooli tulee stiilyniin vahvana EU:n sosiaalipolitii-
kassa. Tydmarkkinoita koskevan EU-taso:r lainstiiidiinndn miiiiriin suhteen ei
vtilttiimtittii ole niikopiirissi tuntuvaa lisiiystii, mutta on selvtiii, ettii lainsiiiidiin-
tdtyti tulee jatkumaan, ehkli nykyistii valil:oivampana. Tissi tydssii tydmark-
kinaosapuolilla tulee olemaan keskeinen ar€ma - oli siuen kyse tavanomaises-
ta vaikuttamisesta lainsiiiidiint6prosessiin tli tehostetummasta vaikuttamisesta
kuulemis- ja neuvottelumenettelyn avulla.

Lainsiiiidiinniln ohella EU:n sosiaalipoliittir;een keinovalikoimaan kuuluu ene-
nevtissii miiiirin muut keinot: suositukset, ohjelmat, tietojen ja kokemusten
vaihdon edistiiminen, tutkimukset ja selvit5'kset, keskustelun kiynnistiminen,
koordinointi jne. Niiihin toimiin osallisturninen edellyttiiii tydmarklcinaosa-
puolilta jopa aktiivisempaa otetta kuin perinteinen lainsiiiidiinttion vaikuttami-
nen. Sosiaalidialogi tarjoaa tehokkaan tavan vaikuttaa EU-toimenpiteiden
suuntaamiseen tilti osin.

4. Johtopiiiitokset
EU:n ja sen politiikkalohkojen kehitykselle on ollut leimallista kaksi piirrettii:
prosessinomaisuus ja jatkuva liike. Politiikkalohkojen ja niihin sisiiltyvien
lainsiiiidiintdhankkeiden eteneminen on usein ollut hidasta, mutta usein varsin
miiritietoista etenemistii kohti ennalta miiiiriittyii tavoitetta - oli sitten kyse
EMU:sta tai henkiloiden vapaasta liikktrvuudesta. Vaikka eteenpiinmeno on
joskus erittiiin hidasta, on se kuitenkin liikettii eteenpdin, sillii pysiihtyminen
merkitsisi useimmiten taaksepiiinmenoa. Tiimii merkitsee mytis sitii, effii es-
teen kohdalla on etsittiivd tarvittaessa vaihtoehtoisia reitteji.

Tydmarkkina- ja sosiaalipolitiikan osalta EU n hanl*eet ovat yhtiiiiltii miiiiriiy-
tyneet perustavaa laatua olevien EU:n poliittisten tavoitteiden potrjalta: tyti-
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voiman vapaa liikkuvuus, sisimarkkinaohjelman tiiydentiiminen sosiaalisella
ulottuvuudella. Toisaalta ty6markkina- ja sosiaalipoliittiset hankkeet ovat var-
sin usein mfltiriiytyneet ajankohtaisten poliittisten paineiden tai tyomarkkina-
tilanteen mukaan. Esimerkkejti tiistii ovat 1970-luvun laajat rakennemuutokset
ja niihin perustuvat tydvoiman viihentiimistii siiiiteleviit direktiivit sekii EU:n
nykyinen tycillisyysstrategia.

Tycimarkkinapolitiikka tulee jatkossakin siiilymiiiin liihtrikohtaisesti jiisenval-
tiotasolla hoidettavana asiana. Kansalliset tyomarkkinajfiestelmdt ovat siinl
miiirin erilaisia rakenteiltaan ja traditioiltaan, ettei niiden harmonisointi yleen-
sd ole mielekiistii - lukuunottamatta er5it6 EU-tason viihimm[isnormeja kuten
esimerkiksi tydsuoj elu j a tasa-arvo.

On ennakoitavissa, ettii perinteisen ty<ilainstiiidiinn<in piiriin kuuluvia hankkei-
ta tullaan myris tulevaisuudessa kiisittelemiiiin EU-tasolla, kuten tlihiinkin asti.
Niiin siitii huolimatta, ettd jdsenvaltioiden kesken samoin kuin ty<imarkkina-
osapuolten kesken mielipiteet t[stii jakautuvat selviisti. Tyonantajapuoli pitiiii
tiukasti kiinni siitii, ettii tyrimarkkinakysymykset voivat ainoastaan eriiissii
harvalukuisissa ja tarkoin mii?iritellyissii asioissa olla EU-tasolla kiisiteltiiviii
kun taas palkansaajapuolella myos EU-tasoa pidetiiiin kiiyttokelpoisena
tydmarkkinalainsliidinnon perustana.

Eltikepoliittiset kysymykset ovat perinteisesti kuuluneet EU:n politiikkalohko-
jen reuna-alueisiin. Subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti ne ovat liihtdkohtai-
sesti jiisenvaltioiden tehtdviikenttiiiin kuuluvia asioita. Ainoastaan silloin kun
eliikepoliittiset kysymykset ovat sivunneet muita EU:n politiikkalohkoja, on
niihin jouduttu ottamaan kantaa myos yhteisdtasolla. Nlin on tapahtunut esi-
merkiksi tyovoiman vapaan liikkuvuuden osalta (sosiaaliturvan yhteensovit-
taminen) sekti vakuutusdirektiivien osalta (rajanveto lakisiiiiteiseen sosiaali-
turvaan).

Tiillii hetkellti niik6piirissii ei ole sellaisia kehityssuuntauksia, jotka olisivat
omiaan muuttamaan em. eltikepolitiikan tydnjakoa EU:n ja jiisenvaltioiden vi-
lillii. Sosiaaliturvajiirjestelmiin ja eliikkeisiin liiffyvet kysymykset tulevat jat-
kossakin olemaan ptiiisiiiintdisesti jiisenvaltioiden hoidettavia asioita. Tiimiin
kanssa ristiriidassa ei kuitenkaan ole se, ettl jiisenvaltioiden keskintiinen yh-
teistoiminta eliikepolitiikan kysymyksissii tulee tiivistyniitin. Yhteiset ongel-
mat - erityisesti vtieston ikeiintyminen sekii sosiaaliturvan rahoituksen riit-
ttivyys - ovat omiaan saattamaan jtisenvaltiot entistti tiiviimpiiiin yhteistoimin-
taan keskeniiiin. Tiissii yhteistoiminnassa myds komissiolla on oma merkittiivii
roolinsa aloitteentekijiinii, tukijana ja koordinaattorina.

Edelliiolevasta seuraa, effii ty<imarkkinajtirjestojen asema EU-tasolla ei aina-
kaan tule heikftenemiiiin. Sosiaalidialogi, Eurooppa-tason neuvottelumenet-
tely sekd muu vaikuttaminen ja osallistuminen EU-tason ty<imarkkina- ja sosi-
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aalipolitiikan kehittiimiseen edellytt5vtit ty<imark&inaosapuolilta jatkuvaa pa-
nostusta Eurooppa-tasolle.
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I Vakuutusvalvonnan strategiatyon ltihtokohtia

TTliirn,i" kirjoituksen pohjana on sosiaali- ja terveysministerion strategia-
I ty6 vakuutusvalvonnan kehittiimiseksi. Ty6n tulokset julkistettiin alku-
I vuodesta 1997 sosiaali- ja terveysministeri<in julkaisuna Yakuutusval-

vonta Suomessa. Tyo on osa meneilltiiin olevaa vakuutusvalvonnan kehittii-
misprojektia. Julkaisu on myds osa tiitii ki{oitusta.

Seuraavassa kiisitelliiiin niitii tapahtumia ja toimenpiteitti sekii vakuutusval-
vonnan toimintaympiiristdssii tapahtuneita muutoksia, jotka ovat edellyttiineet
valvonnan strategian pohtimista ja strategiaan perustuvaa vakuutusvalvonnan
kehittiimistti. Osaltaan vakuutusvalvonnan kehittimiseen on vaikuttanut myos
se strategiatyri, jota sosiaali- ja terveysministeridssii on tehty ministeridn toi-
minnan kaikilla keskeisillti osa-alueilla. Toisaalta on otettava huomioon myos
se, ettii luonteensa mukaisesti vakuutusvalvonta edellyttiiii jatkuvaa kehitys-
tyotii j a sen sopeuttamista muuttuneisiin olosuhteisiin.

Erityisesti vakuutusalaa kohdanneiden epiionnistumisten julkisuudessa tapah-
tuneen kiisittelyn yhteydessii on kiiynyt ajoittain ilmi, ettd vakuutusvalvon-
nasta esiintyy viiiiriii ktisityksiii ja ettii siihen liitt)ly ylimitoitettuja odohrksia.
T?istii syystii vakuutusvalvontaa koskevan edellti mainitun julkaisun yhtenii ta-
voitteena on my6s ollut lisfltii tietimystii vakuutusvalvonnasta, sen olemukses-
ta, menetelmistii ja mahdollisuuksista.

Viimeiset neljii wotta ovat olleet vakuutusalalla poikkeuksellisia. Alalla on
koettu konkursseja, jotka on yleensii aikaisemmin viiltetty fuusioilla ja kan-
nansiirroilla. Vuosina 1994 - 96 asetettiin konkurssiin Vahinkovakuutusosa-
keyhtio Apollo, Henkivakuutusosakeyhti6 Apollo, Henkivakuutusyhtid Kan-
sa, Eliikevakuutusosakeyhtio Kansa, Jdlleenvakuutusosakeyhti<i Kansa ja Va-
hinkovakuutusosakeyhtiri Kansa International.

Sekii Apollon etFi Kansan konkurssit ovat saaneet osakseen runsaasti julkista
huomiota kuten myris aikanaan Vammalan Seudun Eliikekassan vaikeudet.
Henkivakuutusyhtid Apollon konkurssin my6tii on myds koettu se, ett6 vakuu-
tetut ovat ktirsineet taloudellisia menetyksi[. Aika ndyttdd mitii tulee tapahtu-
maan Henki-Kansan vakuutetuille; Tiitii ki{oitettaessa kevtiiillii 1997 Henki-
Kansan tilanne ntiytti kohtuullisen valoisalta, mutta takeita tiiysimiiiiriiisistii
korvauksista vakuutetuille ei vielii tuolloin ollut tityfie varmuutta.

Viime vuosina kohdatuista epdonnistumisista huolimatta vakuutusala ei kui-
tenkaan ole kokenut Suomessa 90-luvun pankkikriisin kaltaista katastrofia,
jossa olisi jouduttu tukemaan vakuutusalaa laajamittaisesti panlkien tapaan
verovaroin. Suomessa pankkitalletuksilla on ainakin vielti toistaiseksi tiiydelli-
nen veronmaksaj ien yhteisvastuuseen perustuva takuuj ti{ estelmd. Sen sij aan
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henkivakuutuksessa ei ole vastaavaa jtirjestelmAe. Pankkitalletustenkin osalta
tiiydellinen suoja saattaa poistua liihitulevaisuudessa eduskunnan piiiit6ksellii.

Aloittaessani vakuutusvalvonnan ptiillikkdn[ elokuussa 1 993 Suomessa elet-
tiin keskellti syviiii talouslamaa, jossa tyottdmyys oli kasvanut nopeasti noin l8
prosenttiin ja jossa valtio oli alkanut vell:aantua erittiiin nopeasti. Meneilliiiin
oli myos pankkikriisi, joka on osoittauturut veronmaksajille erittiiin kalliiksi.
Nyt vuonna 1997 pankkikriisi on helpottanut niin, ettii jotkut ovat jo julista-
neet pankkikriisin piiiittyneeksi. Valtio velkaantuu edelleen, mutta muutaman
woden takaista vauhtia hitaammin. Mytis tydttdmyysaste ndyttii5 olevan hi-
taassa laskussa.

Apollo

Kukaan aikaisemmista vakuutusosaston piiiillik6istii tuskin on Suomessa aloit-
tanut valvojan uraansa niin, ettd liihes ensinmiisestii pdivtistii alkaen tiimii oli-
si joutunut kiisittelemiin samanaikaisestr yhti monen syvissii vaikeuksissa
olevan vakuutusyhtion ongelmia kuin mitii tapahtui syksyllii 1993. Tuolloin ei
juurikaan ollut aikaa vakuutusosaston siniinsti laajaan tehfEviikenttiiiin pereh-
tymiseen, vaan vaikeisiin ongelmiin oli puututtava viilittomiisti. On sffi
my6s havaita, ettii sosiaali- ja terveysministeridn vakuutusosastolle kuuluu
vakuutusvalvonnan lisiiksi paljon muitakin yhteiskunnan kannalta tiirkeitii teh-
tiiviii.

Ennen elokuuta 1993 ministerid oli jo ryhtlnyt valvonnallisiin toimenpiteisiin
henkivakuutusyhtid Apollossa todetun kat :vajauksen korjaamiseksi. Syksyn
I 993 tapahtumat huipentuivat Apollon toim iluvan peruuttamiseen, jota koske-
van piiiittiksen esittelin valtioneuvostossa 22. joulukuuta 1993. Toimiluvan
peruuttaminen piidtettiin valtioneuvostossa rmian kolmannella kiisittelykerralla
kun Apollolle oli varattu useita mahdollisuuksia saattaa yhtitin toiminta va-
kuutusyhtiolain ja sen perusteella annettujerr miiriysten mukaiseksi.

Vakuutusyhtirin toimiluvan peruuttaminen on sen kaltainen toimenpide, jossa
valvova viranomainen tuskin voi tehdi virhearviointia, etlS erehdyksessii pe-
ruutettaisiin elinkelpoisen yhti6n toimilupa. Tiillainen toimenpide muistuttaisi
oikeusistuimen langettamaa syyttdmiin tuoniota, joka on ainakin teoreettisesti
mahdollista.

Valvova viranomainen joutuu vakuutettujen r:tuja suojellessaan eri puolilta tu-
levan painostuksen kohteeksi. Valvojan kannalta yhtend ongelmana on se, effi
tim6 on jokseenkin suojaton julkisia hyrikkiiyksiii kohtaan. Valvova viran-
omainen ei voi tuoda julkisuuteen liiheskiiiin kaikkia tosiasioita, joilla saattaisi
olla mahdollisuus puolustautua julkisuudessa. Apollonkin tapauksessa valvo-
va viranomainen on joutunut ottamaan vastann perusteettomia iskuja.
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Kokonaan toisenlainenja Apolloon liittymiit<in mutta tiirketi kysymys on julki-
suuden vastuu silloin kun valvova viranomainen joufuu puuttumaan ongelmiin
joutuneen vakuutuslaitoksen toimintaan. Vaikeuksiin joutunut vakuutuslaitos
voi joutua sellaisen julkisuuden kohteeksi, ettd vakuutettujen etujen suojaa-
mistoimenpiteet kiiyviit mahdottomiksi. T[llaisia tilanteita pohtiessaan joutuu
kysymiiiin, ohittavatko ongelmien julkistamispyrkimykset vakuutettujen edut.

Apollon tapauksessa valitettavaa on erityisesti se, ettii yhti6ssii vakuutetut ktir-
siviit taloudellisia menetyksin. Nlin tapahtui vuodelta 1988 periiisin olevasta
ns. herrasmiessopimuksesta huolimatta. Kyseessi on Suomen Vakuutusyhtioi-
den Keskusliiton hallituksen suositus, eikii se ole suosituksena juridisesti sito-
va.

Keskusliiton hallitus piiiitti kokouksessaan25.10. 1988 suositella asianomai-
sille jiisenyhtitiille, ettd ne, jonkin suomalaisen vakuutusyhti<in jouduttua sel-
vitystilaan, vakuutuskannan siirrolla ja sitii tiiydentiivilH yhtioiden viilisillii
jiirjestelyillii pyrkiviit huolehtimaan suoritustilaan joutuneen yhti6n niistii vas-
tuista, jotka perustuvat kotimaisiin ensivakuutussopimuksiin ja ainakin ns. eri-
tyisen selvityspesiin piiriin kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista ottaen
my6s huomioon vakuutusyhtiolain l5 luvun l0 $:ssii olevan etuoikeusjlirjes-
tyksen. Suosituksen mukaan jtirjestely ei koskenut lakisiiiiteistd eldkevakuu-
tusta.

Vakuutusyhtitiiden Keskusliiton suositus oli perusteena sille, ettti vakuutusyh-
tiot tukivat Apollon vakuutettuj en asemaa taloudellise sti. Tiiysimiiiir[isiin kor-
vauksiin Apollon vakuutetuille ei kuitenkaan piiiisty vakuutusalan taloudelli-
sesta tuesta huolimatta.

Perinteinen menettely turvata vakuutettujen asema Suomessa on ollut se, ettd
vaikeuksiin joutunut vakuutusyhtio on fuusioitu toiseen vakuutusyhtiririn.
Apollon tapaus osoitti sen, effd tulevaisuudessa on varauduttava tilanteisiin,
joissa vaikeuksiin joutuneen vakuutusyhtion fuusio ei ole viilttiimittii mahdol-
linen, vaan vakuutetut edut on pyriff[vd turvaamaan my<is selvitystilassa ja
konkurssissa. Tiillaiset tilanteet saattavat merkitii pakkorealisointeja hintoihin,
jotka voivat olla alempia kuin vastaavan omaisuuden arvot vakuutusyhtirin
toiminnan jatkuessa.

Vuoden 1993 syksyltii periiisin olevien lehtileikkeiden selaileminen muistuttaa
omalta osaltaan siit6, miten moni-ilmeinen prosessi Apollon toimiluvan pe-
ruuttaminen oli. Syksylle 1993 vakuutusosaston toimet leimattiin julkisuudes-
sa Apollon toimesta perusteettomiksi. On toki mahdollista, ettdApollon halli-
tuksen jtisenet saattoivat olla tiiysin tietdmdttdmiii johtamansa yhtion talouden
todellisesta tilasta. Ttihiin viittaa se, etti he erosivat hallituksesta valvovan vi-
ranomaisen kovien otteiden takia, kuten he eroaan julkisuudessa perustelivat.
Sittemmin eriiiit Apollon hallituksenjlsenet katsoivat, ettii valvova viranomai-
nen ei ollut informoinut hallituksen jiiseniti Apollon taloudellisesta tilasta. Tiil-
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laisetkaan selitykset eivit muuta muuksi siti tosiasiaa, etti nykyisen lainsiiii-
dilnndn perusteella vakuutusyhtitin hallitrrksen jisenet ovat vastuussa yhti6ns6
taloudellisesta tilasta ja vakavaraisuudes ta.

Mm. Apollon yhteydessd on jouduttu pohtimaan vakuutusyhtitin hallituksen
jiisenten asemaa ja heidiin vastuutaan. Teh6n fiittyy vuoden 1996 kesflllii tehty
Apollon hallituksen jisenten ja Apollon konkurssipesdn vdlinen sopimus.
Eriilt tiedotusviilineet moittivat vakuutur;valvontaa siitii, ettii sosiaali- ja ter-
veysministerid vastusti kyseistii sopimusta.

Apollon konkurssipesii ja Apollon hallitus tekiviit kes[llii 1996 sopimuksen,
jonka mukaan vahingonkorvauskanteiden oikeuskiisittelystii luovutaan, jol-
loin Apollon hallituksen jiisenille otetusta. vastuuvakuutuksesta korvataan4.5
miljoonaa markkaa, ja lisiiksi kolme Apollon hallituksen jtisentii korvaavat
henkilokohtaisesti yhteensii 270 000 mk. ,\Iiime rahamiiiriit ovat vtihiiisiii ver-
rattuna Apollossa todettuun vastuiden ja varojen erotukseen.

Sosiaali- ja terveysministeri6 vastusti sovintosopimusten hyviiksymistii maa-
nantaina 26. elokuuta 1996 Turussa pidetS'ssiiApollon konkurssipesiin velko-
jainkokouksessa. Ministerid perusteli vastustavaa kantaansa vakuutusyhtid-
lain lT luvun 2 $:n2 momentilla, jonka mrrkaan vahingonkorvauksen sovitte-
lua on noudatettava vakuutusyhtidn perustajan, hallituksen jisenen, hallinto-
neuvoston jdsenen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan osalta vain, jos hiinen
slykseen jiiii lievii huolimattomuus. Ministeritin mukaan tuolloin oli olemassa
perusteltuja arvioita, seilt<oja ja selvityksii, joiden mukaan Apollon hallituk-
senjiisenettai toimitusjohtaja ovat aiheuttaneetyhtitille tai senvakuutuksenot-
tajille vahinkoa tahallaan tai tuottamuksesla, jossa huolimattomuus ei ole lie-
viiii. Lisiiksi ministerid totesi, ettii hallituksen jisenet ja toimitusjohaja kiisti-
vflt korvausvelvollisuuden perusteen ja vahingon miirfln. Ministerid katsoi-
kin, etti ainoa tapa hoitaa asia laillisesti on hankkia vahingonkorvausvelvolli-
suuden perusteesta j a korvauksen miiiirils td tuomioistuimen lainvoimainen
piiiittis.

Konkurssipesdn ja Apollon hallituksen vilinen sopimus ei ainakaan helpota
vakuutusvalvontaa. Se hiimiirtiiii vakuutusyltitin hallituksenjiisenten vastuuta,
joka Apollon tapauksessa siirrettiin vastuuvakuutuksen kautta vastuuvakuu-
tuksen antaneiden vakuutusyhti6iden vakuutuksenottajien kannettavaksi.

Apollon vakuutuskanta siinettiin henkivalarutusosakeyhtiti Retroon. Apollon
eriis taloudellisia menetyksiii kiirsinyt vakuutuksenottaja nosti valtiota vastaan
vahingonkorvauskanteen sillfl perusteella, t:tti kantajan mielestii sosiaali- ja
terveysministerid olisi laiminly6nyt valvontavelvollisuutensa. Maaliskuussa
1997 kanne peruttiin.
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Kansa-yhtitit ja Eliikekassa Thki

Apolloa huomattavasti suurempi ja vaikeampi kokonaisuus oli Kansa-yhti6t,
joihin liittyvien ongelmien kiisittely alkoi myds syksyllii 1993. Teildin vakuu-
tusvalvojan poydiillii olivat siten samaan aikaan Apollon ja Kansa-yhti<iiden
tulevaisuuteen liittyvien ratkaisuj en valmistelu j a tekeminen.

Monivaiheisten, pitkdllisten ja osittain dramaattistenkin neuvottelujen tulos
oli se, ettii Sampo ostiVahinkovakuutusyhtid Kansan vuonna 1994. Muut nel-
jii Kansa-ryhmeiin kuulunutta vakuutusyhtiot[ asetettiin konkurssiin vuoden
1994 lopussa.

Kansa-yhtidihin liittyvd selvittely on edelleen meneilliiiin. Tiimiin hetken nti-
kymien mukaan on mahdollista, ettii Henki-Kansan vakuutetut eiviit tulisi kiir-
simtiiin menetyksiii. Teyffit varmuutta t?istii ei kuitenkaan ole. Eldke-Kansan
kohdalla vakuutetut edut turvaa vuodelta 1962 periiisin oleva tyoeltikeyhtitiitii
koskeva yhteisvastuujiirjestelmii. T?itii kirjoitettaessa ei ole selvillii, kuinka
suureksi Eliike-Kansan vastuiden ja varojen viilinen ero lopulta muodostuu.
Vaj aus tullaan kattamaan yhteisvastuun perusteella nostamalla tydeltikemak-
sua. Vajauksen kattaminen voidaan ajoittaa vuosien, jopa kymmenien vuosien
ajalle, jolloin vajauksen kattaminen niikyy ty<ielikemaksussa erittiin pienenii.
Vajauksen kattamiseen joutuvat osallistumaan sekd palkansaajat ettd ty6nanta-
jat.

Eliike-Kansan vakuutuskanta on siirretty lakisiliiteisen tyoeliikevakuutuksen
osalta muihin tyoeliikeyhtidihin ja vapaamuotoisen eldkevakuutuksen osalta
henkivakuutusyhti<i Retroon.

Kansa-yhtididen ongelmien selvittelyn yhteydessii on jouduttu my<is hoita-
maan Eliikekassa Tuen vakuutettujen etujen turvaamiseen tiihtiiiiviti toimenpi-
teitii. EliikekassaTtrki on wonna 1935 perustettu eliikekassa, joka on harjoitta-
nut lakisd6teistd eldketurvaa tdydentiivdn lisiieliiketurvan mydntimist?i eliike-
kassan perustamisen jtilkeen. Kassa on suljettu eikd ota uusia jdseniii. Kassan
kiiytiinn<in toiminta on hoidettu aikaisemmin Kansa-yhti6iss?i. Kassan jisenet
ovat piiiiasiassa entisen Eka-yhtymiin ja sen qfteryhtididen sekii Elannon van-
hoja tydntekijditii.

Vammalan Seudun elflkekassa

Vammalan Seudun Eltikekassa oli vakuutuskassalain alainen eliikekassa, joka
harjoitti ty6ntekijiiin eliikelain ja yrittiijien elikelain mukaista toimintaa. Vuo-
den 1994 alussa kiivi ilmi, ettii eliikekassan tilinpe[t<is osoitti noin l6 miljoo-
nan markan alijiiiimni. Vajaus johtui osittain luottotappioista, osittain siit6, ettii
kassan varoja oli kavallettu, ja merkittiiviiltii osin siiti, ettii pitkiin ajan kulues-
sa kassa oli perinyt liian alhaisia vakuutusmaksuja. Sittemmin kassan eliike-
vastuut siirrettiin Ilmariselle.
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Yhteisvastuuj iirj estelmfl t

Apollon vaikeuksien yhteydessii keskustelua kiiytiin vilkkaasti julkisuudessa
ns. herrasmiessopimuksesta ja vakuutusryhti6iden yhteisvastuusta. Lakisf,i-
teinen yhteisvastuujfiestelmii oli olemassa vain lakisiiiiteisessii ty6el6keva-
kuutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeridssii pidettiin entistii paremman
vakuutusturvan varmistamista tarpeelliserra erityisesti siksi, ettfl Suomessa yk-
sityisten vakuutuslaitosten hoitoon on armettu merkittiivii lakisiiiiteisen sosi-
aalivakuutuksen hoitotehtiivti. Lakisiiiitei sten vakuutusten suurta merkitystii
yksityisille vakuutusyhtidille kuvaa havarnnollisesti se, ettd ne keriiiiviit mak-
sutulostaan noin kaksi kolmannesta lakistiiiteisen vakuutuksen perusteella.
Lakisiiiiteinen vakuutus merkitsee sitii, ettl laissa siiiidet5rt etuudet on pyst5rttii-
vi takaamaan myos vakuutusyhtidn selvitystilassa tai konkurssissa.

Vakuutusturvan kehittimiseksi sosiaali- ja terveysministeriti asetti valvonta-
viranomaisten ja vakuutusalan edustajista koostuvan takuujfiestelmiitytiryh-
mflnkesiikuussa 1994. Lokakuussa 1995 jiittiimiissfliinviilimietinnossiity6ryh-
mti esitti lakisiiiteisen takuujfiestelmiln siiiitiimistii lakisditeiseen tapaturma-
vakuutukseen, liikennevakuutukseen ja potilasvakuutukseen. Ty<iryhmiin nii-
mti ehdotukset on toteutettu vuoden 1997 alussa voimaan astuneella lainstifi-
diinnttlH. Vuodesta 1997 alkaen Suomessl on siis voimassa lakisiiiiteinen ta-
kuujfi estelmii kaikessa lakisiiiteisessii vakuutuksessa.

Vapaaehtoisten vakuutusten osalta takuujiirjesteherydryhmii ei piiiitynyt lop-
pumietinntissiiiin esittimiin lakisiiiiteistii urkuujfiestelmiiil vapaaehtoisiin va-
kuutuksiin. Sen sijaan tytiryhme pae$ e'sittimiln turvajiirjestelmii, jossa
kotitalouksien ja vastaavassa asemassa oleyien vakuutettujen asema turvattai-
siin tiettyjen vapaaehtoisten vahinkovahrutuslajien osalta keriiiimiillti lisii-
vakuutusmaksu selvitystilaan joutuneen vakuutusyhtitin vakuutuksenottajilta.
Niin ikiiiin tydryhmii ehdotti, ettii vaikeuksiin joutuneen henkivakuutusyhti<in
riskihenkivakuutusten osalta helpotettaisiin nykyiseen verrattuna sanottujen
vakuutusten siirtoa toiseen henkivakuutusyhtitidn.

Eunoopan Unionin jflsenyys

Ensin EuroopanTalousalueen (ETA) ja sittemmin Euroopan Unionin (EI, je-
senyys merkitsiv6t erittiiin suuria muutoksia. Suomen vakuutuslainsiiiidiinttitin.
Niitii voidaan luonnehtia vuosisadan lainsiiiidiint6muutoksiksi vakuutusalalla.
Ntiiden muutosten mydtii Suomesta tuli E,lA-alueella yhteniiisten vakuutus-
mar*&inoiden osa, jossa toiminta perustuu yhden toimiluvan ja kotimaan val-
vonnan periaatteisiin. Kun tiimii lainsiiiiddnnrin kehittiimistyti on jouduttu te-
kemiiin vaikeuksiin joutuneiden vakuutuslaitosten selvittelytydn rinnalla, va-
kuutusosasto on ollut useiden wosien ajan r:rittiiin suuren tydpaineen alla. Jii-
sen)rys Euroopan Unionissa on merkinnyt siriinsii vakuutusosaston tytimiiiiriin
merkittiiviiii lisiiiintymistii.
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Suomen liittyessii Euroopan Unionin j iiseneksi ptiiidyttiin poliittisen ratkaisun
seurauksena siihen, ettii kolmatta henkivakuutusdirektiiviii ei sovellettaisi
Suomen lakisiiiiteiseen tyoel?ikevakuutukseen. Liittymissopimukseen sisiiltyi
kuitenkin se, ettti tyoeliikeyhti<iissii sai harjoittaa ainoastaan lakisiiilteistii tyo-
eltikevakuutusta, jolloin vapaamuotoinen eliikevakuutus piti eriyttiiii tyoeliike-
yhtidistii henkivakuutusyhti6ihin. Niin ikiiiin EU:n ja Suomen viilisen liitty-
missopimuksen mukaan ulkomaiset tahot voivat omistaa tyoeliikeyhtiriitii
Suomessa.

Vaikka lakisiiiiteinen tapaturmavakuutus on myos lakisiiiiteistii sosiaali-
vakuutusta, ei tapaturmavakuutuksen osalta peedytty lakistiiiteisen tydeliike-
vakuutuksen kaltaiseen ratkaisuun. Suomen ja Euroopan Unionin viilillti val-
litsee edelleenkin tulkintaerimielisyys siitii, kaffaako kolmas vahinkovakuu-
tusdirektiivi Suomen lakisdiiteisen tapaturmavakuutuksen vai ei. Suomen kan-
ta on, ettii tapaturmavakuutus lakisiidteisen sosiaaliturvan osana ei kuulu
direktiivin siiiintelyn piiriin. Komissio puolestaan katsoo, ettii kolmas vahin-
kovakuutusdirektiivi koskee Suomen lakisiiiiteistii tapaturmavakuutusta, kos-
ka Suomessa tapaturmavakuutusta hoidetaan yksityisissii vakuutusyhti<iissd.

Joulukuussa 1996 Euroopan Unionin komissio antoi DG XV:lle valtuudet
saattaa Suomen ja komission vilinen kiista Euroopan Unionin tuomioistuimen
ratkaistavaksi. Omalta osaltaan Suomi on toteuttanut sellaiset lainsiiiidiintd-
muutokset, jotka tiihtiiiivit tapaturmavakuutuksen saattamisen avoimeen kil-
pailuun Euroopan talousalueella vuodesta 1999 alkaen. Komission DG XV
selvittiiii parhaillaan ovatko Suomen toteuttamat lainsiiiidiintdmuutokset ko-
mission mielestii riittiiviii kiistan ratkaisemiseksi.

Qtieliikej iirj estelmin kehittiiminen viime vuosina

Lakisii6teinen tyrieliikejiirjestelm[ on kokenut 9O-luvulla eritt[in merkitt?ivili
muutoksia. Yksi syviillisimmistii ja kauaskantoisimmista muutoksista on ollut
tyomarkkinaj [{ est<ij en sopimuksen perusteella vuonna 1 993 keyttdrin otettu
palkansaajien ty<ieliikemaksu, jonka suuruudeksi tuolloin sovittiin 3 % pal-
koista. Sopimuksen mukaan tyoelikemaksun tulevista korotuksista puolet
kantavat ty<inantajat ja puolet palkansaajat. Vuonna 1997 palkansaajien tyri-
eliikemaksu on noussut 4.5 prosenttiin.

Kuluneella vuosikymmenellti tyrieliikejiirjestelmiii on kehitetty myris muutta-
malla eliikepalkan miiiirittelyii, ottamalla kiiyttorin ns. taitettu indeksi ja rajoit-
tamalla ns. tulevan ajan oikeutta. Jiirjestelmdssii on toteutettu my<is toimenpi-
teitii, jotka tiihtiiiiviit elikkeelle siirtymisen mydhentiimiseen. Pyrkimyksenii
on ollut tyoeliikemaksun ja tydeliikemenojen kasvun hillitseminen. Jlrjestel-
mdn kannalta suuri ongelma on Suomen alhainen keskimiiiirtiinen eliikkeel-
lesiirtymisikii.

Mm. Eliike-Kansan ja Vammalan Seudun Eliikekassan ongelmat olivat perus-
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teina sille, etti sosiaali- ja terveysministerio asetti vakuutusosaston piiiilliktin
tyoeliikejfi estelmin kehittiimistarpeita kartoittavaksi selvitysmieheksi joulu-
kuussa 1994. Sosiaali- ja terveysministeririn julkaisema selvitysmiesraportti
valmistui tyrin alkamisesta puolen vuoden kuluttua toukokuussa 1995.

Ty6eliikelaitosten toimintaymp?iristo oli nruuttunut 90-luvulla oleellisesti mm.
siinti suhteessa, etfli perinteisen takaisinlainauksen suosio oli laskenut merkit-
tiiviisti jo selvitysmiestd asetettaessa. Taklisinlainauksen pienenemisen mydtii
entisti suurempi osa tydeliikeyhtidn varoista suuntautui valtion velkaantumi-
sen rahoittamiseen. Vaikka valtiota pidettriisiinkin tyOelfikeyhtididen kannalta
turvallisena sijoituskohteena, ei valtion velan rahoittaminen ty6eliikevaroilla
kuitenkaan turvaa tulevien eliikkeiden m:rksukykyd samaan tapaan kuin tyt -
eliikevarojen suuntaaminen tuotannollisiin investointeihin.

Tytieliikejii{estelmii on alkuaan perustunut takaisinlainaukseen, joka on ollut
pitktiiin muunkin sijoitustoiminnan tapaan tyoeltikeyhtididen kannalta turva-
avaa toimintaa. T?istii syystii ty6eliikeyhtid lden vakavaraisuusvaatimukset voi-
tiin pitiiii verraten pitkiiiin melko vaatimaltomalla tasolla. Tyoeliikeyhtididen
vakavaraisuus ei ollut kuitenkaan endii riittiivti 90-luvun ympdristdssti, jossa
riskittdmie sijoituksia ei eniii ole olemasszr. Ty<ieliikeyhtididen sijoitustoimin-
taan liittyvien ongelmien kartoittaminen oli toinen merkittiivti l2ihtdkohta
selvitysty<iti ajatellen.

Toukokuussa 1995 julkaistu selvitysmiesraportti sisiilsi ehdotukset kahdesta
uudesta tytiryhmiistii, joista toisen tehtiiviinti olisi ryhtyii selvittimtiiin tytt-
eliikeyhtioiden hallintoon ja itsendisyyteen liittyviii kysymyksiii. Selvitysmies
piiiityi kannattamaan tydeliikeyhtitiitii koskr:van erillislain siititiimiseen ja mui-
takin toimenpiteitii, jotka tiihtiiiiviit tyoeliikt:yhtididen itseniiisyyden turvaami-
seen niin, ettii tyoeliikeyhtiditii koskeva piiilt<iksenteko tehtiiisiin kaikissa
oleellisissa asioissa itseniisesti tyoeltikeyhti6issii. Selvitysmies piiiityi myos
pitiimnin keskiniiisffiii tydeliikeyhtidn sof,ivana yhti6muotona, koska jarjes-
telmilssti ei pyritii yhtitiiden voiton tavoitteluun tavanomaisten liiketoimintaa
harjoittavien yhtididen tapaan ja koska nf,in ollen yksityiset tydeliikeyhtitit
muodostavat liihinnii hallintojiirjestelmdn. Selvitysmies ehdotti myds toisen
ty<iryhmiin asettamista kehittiimtiiin tyoeliikeyhti6iden sijoitustoimintaan liit-
tyviiikysymyksiii.

Syyskuussa 1995 sosiaali- ja terveysministeri<i asetti eduskunnan silloisen va-
rapuhemies Matti Louekosken selvitysmit:heksi, jonka tehtiiviinii oli tyo-
eliikeyhtioiden hallintoon liittyvien kysym;rsten selvittilminen. Selvitysmies
Louekoski jiitti raporttinsa sosiaali- ja terveysministeridlle kesikuun lopussa
1996. Myos Louekoski piietyi ehdottamaarr tytieliikeyhtioitii koskevan eril-
lislain siiiitiimistii. Erillislakiehdotus sisiilsi sriinn6kset mm. tydeliikeyhtididen
sijoitustoiminnan itseniiisyydesti ja tydeliik,:yhtidn nettovarallisuuden omis-
tuksesta.
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Sosiaali- ja terveysministeri antoi niin ikii[n syksyllii 1995 toimitusjohtaja
Kari Puron neuvotteluryhmdn teht6vdksi tyoeliikeyhtioiden sijoitustoimintaan
liittyvien kysymysten selvittiimisen. Ryhmiin 5. marraskuuta 1996 julkaisema
laaja raportti sisiilsi mm. ehdotuksen tyoelikeyhti<iiden vakavaraisuuden nos-
tamiseksi, korkouudistusehdotuksen seki ehdotuksen takaisinlainausjii{estel-
m?in kehittiimi s e stii.

Toteutettuina sijoitustoimintaa koskevat ehdotukset merkitseviit erittilin syviil-
lisid muutoksia ty<ieltikeyhtioiden toiminnassa. Yhtenti keskeisenii tavoitteena
oli sijoitustoiminnan tuottojen ja laskuperustekoron viilisen yhteyden katkai-
seminen. Niinikiiiin tavoitteena oli ty6eliikeyhtididen vakavaraisuuden kehit-
tiiminen niin, ettii ne voisivat aikaisempaa enemmdn sijoittaa riskipitoisiin
kohteisiin, mm. porssiosakkeisiin. Tiimiin tavoitteen taustalla on pyrkimys
kasvattaa tyoeliikeyhti6iden sijoitustoiminnan tuottoja.

Ryhmiin julkaiseman ehdotuksen mukaan tycieltikeyhtioiden vakavaraisuus tu-
lisi riippumaan kunkin yhtion sijoitussalkun riskipitoisuudesta. Mitd suurem-
pia riskejii yhtiri ottaa sijoitustoiminnassaan, siti korkeammat ovat yhtiotii
koskevat vakavaraisuusvaatimukset. Uudistuksen my<itii tyoeliikeyhtidilH tu-
lisivat olemaan niiin ollen yksikilliset vakavaraisuusvaatimukset ja niihin liit-
tyve Early Warning-jiidestelmd, joka edellyttiiisi ty6eliikeyhtioiltii ja valvoval-
ta viranomaiselta sitii tiukempia toimia, mitii alhaisemmalla tasolle yhtion va-
kavaraisuus laskee.

Vakavaraisuuteen ja sijoitustoiminnan kehittiimiseen liittyvii hallituksen esitys
annettiin eduskunnalle marraskuun lopussa 1996. Hallifirksen talouspoliittisen
ministerivaliokunnan tyoeliikejtirjestelmiin kehittiimistii koskeva piltds mar-
raskuussa 1 996 merkitsi sitii, ettii tyrieliikeyhtioiden hallinnon kehittiimiseen
liittyve lakiesitys selvitysmies Louekosken ty6n pohjalta oli annettava vielii
syysistuntokauden aikana 1 996. Ntiin sitten tapahtuikin.

Vakavaraisuuteen ja sijoitustoiminnan kehittiimiseen liittyviit lakimuutokset
tulivat voimaan vuodenvaihteessa 1996197. Sen sijaan tydeltikeyhti6iden hal-
linnon kehittiimiseen liitt)rvtin lakiesityksen kiisiuely siirtyi eduskunnassa vuo-
den 1997 puolelle. Eduskunta hyviiksyi lakiesityksen mukaiset lait huhtikuus-
sa 1997 ja ne tulivat voimaan toukokuun alussa 1997.

Vakuutusosaston muu vastuualue

Vakuutuslaitosten valvonta ja siihen liitt).viin lainsiddinndn kehittiiminen on
vain yksi osa sosiaali- ja terveysministeridn vakuutusosaston laajaa tehteve-
aluetta. Osastolle kuuluu myds erittiiin laajasta sosiaalivakuutuslainsiidddnndn
kehittiimisestii huolehtiminen. Keskeisiti osaston vastuulla olevia lakeja ovat
kansaneldkelaki, yksityisten alojen tydeliikevakuutuslainsiiiddntri, sairausva-
kuutuslainsiiiidiinto, tapaturmavakuutusta koskeva lainsidd6nto sekd tydtt6-
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myysturvalainsiiiidiintd. Osaston vastuualueeseen kuuluvat mytis kansainviili-
set sosiaaliturvasopimukset seki EU:n sc,siaaliturvan koordinointiasetus 1408.

Suomen keskeisimmiit taloudelliset ongelmat ovat tiillii hetkellii korkea tytttto-
myys ja yhi kasvava valtion suuri velka. Korkea tyott6mlrys on lihes kaikkia
Euroopan Unioninjisenmaita vaivaava ongelma, johon on yritetty etsi6 ratkai-
suja. Suomessa tydeliikejiirjestelmiifi on klytetty hyviiksi siirrettiiessii tytinteki-
joitii ensin ty<itt<imiksi ja jonkin ajan kuluttua eltlkkeelle. Tiime ei ole perustel-
tua tytieliikejfiestelmdn kannalta siitfl htrolimatta, ettd tillainen menettely on
ntiyttiinyt lyhyellii ttihtiiimellii edulliselta sekl palkansaajille ettii tytinantajille.

Ratkaisua tyottomyyden helpottamiseksi on haettu monesta suunnasta, mm.
ty6nantajamaksujen alentamisesta. Tiimi oli kohteena myds selvitysmiesteh-
tiiviissii, jonka vakuutusosaston piiillikki sai sosiaali- ja terveysministeri6ltii
lokakuussa 1993. Tehtiiviinii oli selvittiiii nrahdollisuudet tyonantajien sosiaali-
vakuutusmaksujen kehittiimiseksi siten, ettii pienten ja ty6valtaisten yritysten
tydllistiimismahdollisuudet paranevat.

Selvitysty<in aikana tehtiin syksyllii 1993 lrysely n. 200 PK-sektorin yrityksille,
joissa tyoskenteli enintiiiin 500 tydntekijee. Selvityksessii kiivi ilmi, ettii pie-
nehkdillti sosiaalivakuutusmaksujen alenrruksilla ei saada aikaan merkittivii
tytillisyysvaikutuksia. Jotta ty6llisyysvaikrrtukset olisivat merkittiiviii, tydnan-
tajien sosiaalivakuutusmaksuja pitiiisi alerrtaa niin paljon, ettii alenntrksien ra-
hoittaminen muuta kautta ei olisi mahdollrsta.

Selvityksessii kiivi mydskin ilmi mm. se. etti PK-sektorin fittiijet kokivat
viennin aloittamisen ulkomaille erityisen ongelmalliselsi. Tiillainen havainto
lienee helposti ymmiirrettiivissti. Suomen lrdllisyyden parantamisen ja tytielii-
kejiirjestelmdn tulevaisuuden kannalta Pl.-sektori on kuitenkin keskeisessii
asemassa. Siksi juuri tiimiin lohkon kehittiimiseen olisi yhteiskunnassa pan-
ostettava nykyistii voimakkaammin. Oleellista on, etld Suomessa pysQrttiiiin
tuottamaan laadullisesti kilpailukykyisii tuotteita, joilla on kysyntiiii erityisesti
ulkomailla. Nyt niiin ei ole asianlaita ttillii hetkellii ltiheskiiiin riittiiviissii mii[-
rin.

Vaikka Neuvostoliiton kanssa kiiyty kauppa oli, niin kauan kuin sitii kesti,
molemmille osapuolille ilmeisen kannatta.raa, se kuitenkin rapautti monilla
aloilla suomalaisten tuotteiden kilpailukykyii muilla markkinoilla. Syynii oli
se, etli Neuvostoliiton kanssa kiiydyn kaulran aikana Suomessa ei tarvinnut
kiinnitfiiii riittiiviisti huomiota tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Onneksi
Suomessa on kuitenkin yrityksiti, jotka ovat suhtautuneet tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen vakavasti ja riittiiviin pitkiillii aikajiinteellii. Niiistii yrityksistii on
syytii ottaa oppia.
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Vakuufu svalvonnan voimavarat

Syksyllii 1993 vakuutusvalvonnan kiiytiinndn tydstti huolehtivassa vakuutus-
tarkastustoimistossa, silloisessa yksityisvakuutustoimistossa tydskenteli kaik-
kiaan vajaat 20 ty6ntekijiiii. Tuolloin oli selvii6, ettl ndin vtihtiisellti valvojien
mtitiriillii ei ollut mahdollista selviytyii menestyksellisesti 9O-luvun valvonta-
ympiiristossii, jossa vakuutusalakin oli siirtynyt suljetusta ja verrattain
riskittdm?istii sijoitusymptrist<istii maailmaan, jossa riskit olivat kasvaneet ai-
kaisempaan verrattuna aivan oleellisesti.

Vuoden 1993 loppuun vakuutusvalvonnankin voimavarojen mtiiiriid siiideltiin
valtion budjetin kautta liihinnii valtiovarainministeridssii. Politiitkana oli 80-
luwlta liihtien valtion virkamieskunnan viihentiimiseen tihtiiiiviit toimenpi-
teet. Koska vakuutusvalvonnan henkilokunta oli osa virkamieskuntaa ja kun
yhteiskunnassa ei ymmiirretty valvonnan merkitystii muuttuneissa olosuhteis-
sa, vakuutusvalvonnankin voimavarat jiiiviit aivan riittiimiittomiille tasolle.

Vakuutusvalvonnan voimavarojen lisiiiimisen kannalta todellista muutosta
merkitsi vakuutusvalvonnan siirtyminen nettobudjetointiin vuoden 1994 alus-
ta. Muutos merkitsi sitA, effe valvontamaksuja ei entiii kierrltetii valtion budje-
tin kautta, vaan ne ohjaufuvat suoraan sosiaali- ja terveysministerid<in vakuu-
tusvalvonnan kustannusten kattamiseen. Tame on mahdollistanut vakuutus-
valvonnan voimavarojen lisiiiimisen siten, ettii vakuutusvalvonnassa ty6sken-
telee nykyisin 40 henkildii. Osan voimavarojen kasvusta selittiiii kuitenkin se,
ettii Eliiketurvakeskukselta siinettiin valvontatehtiiviii sosiaali- ja terveysmi-
nisteri66n ja tiimiin seurauksena ministeri<irin siirrettiin myds vastaavat voi-
mavarat woden 1996 alussa.

Saaduista lisiivoimavaroista huolimatta tarvetta vakuutusvalvonnan voimava-
rojen lisiiyksiin on edelleenkin olemassa.

Vakuufusvalvonnan sij ainti

Vakuutusalasta kiiytiivtissii julkisessa keskustelussa eriiiinlainen kestoaihe on
ollut kysymys vakuutusvalvonnan organisoinnista. Erityisesti viime vuosina
on usein viitattu Norjaan, Ruotsiin ja Tianskaan, joissa vakuutusyhtioiden ja
pankkien valvonta on keskitetty samoihin organisaatioihin. Tiill6in on esitetty,
ettii Suomessakin pitiiisi seurata samaa mallia. Viimeksi kysymystii on pohdit-
tu virallisesti nykyisen KHO:n presidentin Pekka Hallbergin johtamassa
Finanssiryhmiikomiteassa, joka kuitenkin peeffi vuonna 1991 julkistetussa
mietinnrissiitin suosittamaan vakuutus- ja pankkivalvontojenpittimistii erillisi-
nii.

Suomessa yksityisilH vakuutuslaitoksilla on merkittdvii lakisii[teisen sosiaali-
vakuutuksen hoitotehtiivii jopa niin suuressa miidrin, ettii vakuutusyhtidt ke-
rt?iviit maksutulostaan kaksi kolmannesta lakisiIteisen vakuutuksen perus-
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teella. Lakisiiiiteisessi vakuutuksessa etuudet ja sijoinrstoiminta kulkevat kiisi
ktidessii. Suomen valarutusmarlt<inoiden ominaispiirteistii johtuen Norja,
Ruotsi jaThnska eivit kelpaa esimerkeiksi Suomen vakuutusvalvonnan jiirjes-
timiselle. Vakuutusvalvonnan nykyinen,rrganisointitapa onkin Suomen olois-
sa onnistunut ratkaisu. Tiime on ollut liilrtrikohtana vakuutusvalvonnan kehit-
tiimistytille sosiaali- ja terveysministeritissfi .

II Johdanto vakuutusvalvontaarn

Vakuutustoiminnassa vakuuhrksenottajat, joihin kohdistuu tiettyjti riskejii, so-
pivat vatrinkojen tasaamiseen erikoistuneen yrityksen, vakuutuksenantajan eli
vakuutuslaitoksen, kanssa vakuutuksenarrtajan korvausvelvollisuudesta riski-
en ja niistii aiheutuneiden vahinkojen toteutuessa. Vastikkeena vakuutuksen-
ottajat suorittavat vakuutuksenantajalle rrakuutusmaksuja. Keskeistii on, ettli
vakuutuslaitos pystyy maksamaan sovitur: vakuutuskorvaukset. Korvaukset ja
liikekulut rahoitetaan etukiiteen maksetuilla vakuutusmaksuilla ja sijoitustoi-
minnan tuotoista kertyneillti varoilla. Varsinaisen vakuutustoiminnan lisiiksi
sijoitustoiminnalla on siten suuri merkitys.

Vakuutuskorvauksilla ja vakuutussiiiisttiillti on suuri merkitys sekii yksityisten
kansalaisten etti yritysten taloudelle. Tiimiin takia kaikissa kehittyneissii mais-
sa on pidetty viilttiimiittomiinii vakuutustrrimintaa koskevaa erityissiiiintelyi,
jonka noudattamista ja vaktruhrslaitosten maksukykyisffii valvoo erityinen
viranomainen.

Suomessa vakuutuslaitosten valvonta on siildetty sosiaali- ja terveysministeri-
6n tehtiivdksi. Ministeridssii tehtiviiii hoitaa vakuutusosasto. Osaston tiirkeim-
mdt tehtiiviit ovat sekii sosiaali- ettii yksityisvakuutukseen liitgruiin lainsiiiidiin-
non valmistelu ja kansainviliset tehtiiviit, vakuutuslaitosten valvonta, vaktru-
ttrksen perusteiden valvonta sekd vakuutustilastden laadinta. Siten vakuutus-
osasto toimii seki norminantoa valmistelevana hallintoviranomaisena eff6
toimeenpanevana valvontaelimenii.

Viranomaisvalvonnan tiirkeimpiinfl tavoitteena on vakuutettujen etujen turvaa-
minen. Ttimtin tavoitteen kannalta vakuutuslaitosten vakavaraisuuden valvon-
nalla on keskeinen asema. On kuitenkin torlettava, ettii milliiiin valvonnalla ei
pystytii estimiiin tiiysin varmasti sit6, etteivflt vakuutetut voisi kiirsiii mene-
tyksiii vakuutuslaitoksen selvitystilassa tai konkurssissa. Tiimiin takia eriiissii
maissa, mm. Suomessa, Yhdysvalloissa ja l.sossa-Britanniassa on piiiidytty la-
kisiiiiteisiin yhteisvastuujiirjestelmiin. Suomessa yhteisvastuu on toteutettu
lakisiiiiteisessti tydeliikevakuutuksessa \ruorma I 962 tytieliikelakien voimaan-
tullessa. Vuoden 1997 alusta lukien yhteislastuujfiestelmti toteutettiin myos
lakisiiiteisessd vahinkovakuutuksessa eli lalcisiiteissii tapaturmavakuuttrkses-
sa, liikennevakuutuksessa ja potilasvakuutuksessa.
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Vakuutusvalvonnan tavoitteena on my<is vakuutustoiminnan terveen kehityk-
sen varmistaminen ja terveen kilpailun turvaaminen. Niin ikiiiin vakuutus-
valvonnan tehtiivtinii on vakuutustoiminnan lainmukaisuuden ja hyviin
vakuutustavan valvonta. Kilpailukysymyksissii vakuutusvalvonta toimii yh-
teisty6ssii kilpailuviraston kanssa. Vastaavasti kuluttajansuoja-asioissa vakuu-
tusosasto tekee yhteistyritii kuluttaja-asiamiehen toimiston ja Kuluttajien va-
kuutustoimiston kanssa.

Vakuutuksen ja pankkitoiminnan liiht6kohdat ovat erilaiset huolimatta siitii,
ett[ erdiit pankki- ja vakuutustuotteet ovatkin l?ihentyneet toisiaan. Suomessa
erilaisuutta korostaa sosiaalivakuutuksen keskeinen asema yksityisten vakuu-
tuslaitosten toiminnassa. Tiimii merkitsee sitii, ettti vakuutuslaitosten toiminta
ja siten myris valvonta poikkeaa pankkien toiminnasta ja valvonnasta.

Luotto- ja rahoituspalveluyrityksiii valvoo rahoitustarkastus, joka nykymuo-
dossaan aloitti toimintansa lokakuussa 1993. TA[oin pankkitarkastusvirasto
lakkautettiin ja sen tehtevAt siirrettiin Suomen Pankin yhteydessii toimintansa
aloiuaneelle uudelle viranomaiselle. Rahoitustarkashrksen perustamista edelsi
Finanssiryhmiikomitean ty6, joka vuonna l99l peegi esittiimiiiin vakuutus- ja
pankkitarkastusten siiilytttimistii erillisind. Vakuutus- ja pankkitarkastusten
yhteistydn lisiiiiminen katsottiin kuitenkin perustelluksi.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinndssti 15/1996 todetaan rahoitus-
j a vakuutusvalvonnan organisoinnista mm. seuraavaa :

"Valtiovarainvaliolamta ei pidti vakuutusvalvonnan ja rahoitustarkastulcsen
yhdistdmistti nrikdpiirissd olevassa tulevaisuudessa tarkoituksenmuknisena;
valanutuslaitosten ja pankkien valvonnan luonne on jossain mdririn erilainen. "

Pohjoismaista Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa pankkien ja vakuutuslaitosten
tarkastus on keskitetty samaan organisaatioon, mikfl on kuitenkin maailmalla
harvinaista. Yleensii vakuutuslaitosten ja pankkien valvonta on annettu eri vi-
ranomaisten tehtivdksi. Koska Suomessa vakuutusalan rakenne poikkeaa eri-
tyisesti yksityisten vakuutuslaitosten harjoittaman lakisiidteisen sosiaaliva-
kuutuksen takia muista Pohjoismaista, ei Norjan, Ruotsin ja Thnskan valvon-
toj en organisointitapa sovellu Suomen oloihin. Suomen vakuutustarkastuksen
hallintomalli on osoittautunut joustavaksi. Tllldin vakuutukseen liittyvien asi-
oiden kiisittely ei jakaudu usealle taholle. Valvontojen yhdistiiminen ei ole pe-
rusteltua myoskiiSn siitii syystii, ettti kriisitilanteissa yhdistetfy valvonta joutuu
tilanteisiin, j oissa valvottavien edut voivat olla vastakkaisia. Tulevaisuudessa-
kin vakuutuslaitosten ja panl<kien valvonta Suomessa on edelleenkin sffi pi-
tiiii erilliitin. Valvontaviranomaisten yhteistydn kehittdminen on toki perustel-
tua.

Vakuutusvalvonnan ttirkein tehtdv[ on vakuutettujen etujen turvaaminen. Val-
vonnan strategia tarjoaa ne keinot, joilla teme tehtave pyrittiiin suorittamaan.
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Tiissii raportissa kuvataan vakuutusvalvonnan tehtiiviii ja olemusta. Esitykses-
sii luodaan katsaus Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteeseen sekii vakuu-
tusalan kehitykseen viime vuosina vaikuttaneisiin muutostekij<iihin. Tiimiin
jiilkeen k?isitelltiiin vakuutuslaitoksia uhkaavia riskejii sekii vakuutusvalvon-
nan nykyisiti ja tulevia haasteita.

III Vakuutusvalvonnan toimintaymp6risto j a rakenne

Viime vuosina Suomen vakuutusmarkkinoiden toimintaymptiristtissii on ta-
pahtunut erittiiin suuria muutoksia. Rahoitusmarkkinat ovat vapautuneet ja
kansainvdlistyneet. Erityisesti Suomen EU-jiisenyyden mukanaan tuomat
muutokset Suomen vakuutuslainsiitidiint6dn ja vakuutusalan toimintaedel-
lytyksiin ovat olleet mittavia. Kansantalouden viime vuosien kehitys, erityi-
sesti korkea tydttdmyys ja valtion nopea velkaantuminen, on vaikuttanut mer-
kittiivtisti myris vakuutustoimintaan.

1 . Suomalaisten vakuutusmarkkinoiden rakenne j a muutostekij et

1.1 Vakuutusmarkkinoiden rakenne

Vuonna I 995 suomalaisten vakuutusyhti<iiden kokonaisvakuutusmaksutulo
oli yhteense 41.5 mrd markkaa. Tiimii swnma jakaantui eliike-, vahinko- ja
henkivakuutusyhtitiiden kesken seuraavasti :

Eliikevakuutusyhti6t
Vahinkovakuutusyhti6t
Henkivakuutusyhtitit
Yhteensti

22.5 mrd
11.8 mrd
7.2 mrd,

41.5 mrd

( 7 vak.yhtiotii)
(35 vak.yhti<itii)
(12 vak.yhtiotii)
(54 vak.yhtitttii)

Lakisiiiiteisiii vakuutuksia ovat lakisiiiiteisen tyoelikevakuutuksen ohella laki-
s66teinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus ja potilasvakuutus. Kun laki-
s66teisen tapaturmavakuutuksen maksutulo oli 2. I mrd markkaa vuonna I 995
ja liikennevakuutuksen maksutulo 1.6 mrd mar*J<aa, koko lakistilteisen va-
kuutuksen osuus kaikkien vakuutusyhti<iiden yhteisestii maksutulosta oli
wonna 1995 yli 60%.

Vakuutusala on Suomessa keskittyny. Sekti elikevakuutuksessa, vahinkova-
kuutuksessa etld henkivakuutuksessa kahden suurimman yhtidn tai yhtidryh-
mdn osuus maksutulosta on noin 60 %.

El6ke-, vahinko- ja henkivakuutusyhtiriiden ohella vakuutustoimintaa harjoit-
tavat myds vahinkovakuutusyhdistykset, eliikestittidt, eliike- ja muut vakuu-
tuskassat, tyottrimyyskassat sekii lakisiiiiteiset elikelaitokset, joita ovat Esiin-
tyvien taiteilijoiden eliikekassa, Kansaneliikelaitos, Kuntien eliikevakuutus,
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LEL Tydeltikekassa, Maatalousyrittiijien eldkelaitos, Merimieseliikekassa ja
Valtiokonttori.

Yksityisalojen tyoeltikejtirjestelmiin lakisiiiiteisenii keskuselimenii toimii
Eltiketurvakeskus. Liikennevakuutusjfiestelmdssi Liikennevakuutuskeskuk-
sella, potilasvakuutusjii{estelmiissfi Potilasvakuutusyhdistyksellti ja lakisiiii-
teisessii tapaturmavakuutusjiirjestelmiissd Thpaturmavakuutuslaitosten liitolla
on tehtdvtin[ hoitaa erliti yhteisiii jiirjestelmien keskeisi?i asioita.

Sosiaalivakuutuksen keskeiseslli asemasta edellii mainittujen vakuutuslai-
tosten toiminnassa johtuu, ettii niiden valvonta on siiddetty sosiaali- ja terveys-
ministeri6n tehtlvdksi. Lakisiateisistti eliikelaitoksista Kansaneliikelaitoksen,
Kuntien eltikevakuutuksen jaValtiokonttorin valvonta ei kuitenkaan kuulu so-
siaali- ja terveysministeriolle.

1.2 Kansainvfl listymiskehitys

Suomi on vuoden 1995 alusta alkaen ollut EU:n jdsen 14 muun Euroopan val-
tion ohella. EU:n jdsenvaltioiden lisiiksi avoimet eurooppalaiset vakuutus-
markkinat kflsittiiviit kolme EFTA-maata, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.
Ttillii noin 350 miljoonan ihmisen markkina-alueella toimii yli 4500 vakuutus-
yntystii.

Vakuutuksen sisiimarkkinoiden toteuttamisen myritii on Euroopan talousalu-
een jiisenvaltioiden vakuutuslainstiiidiintriii harmonisoitu ja vakuutustoimintaa
koskeva Euroopan unionin lainsiiiidintd on ptiiiosiltaan saatettu kaikissa ETA-
maissa voimaan. Sistimarkkinalainsiitidiinn6n keskeisenii sisdltonl on, ettd
vakuutusyritys voi toimia yhden toimiluvan perusteella koko sis?imarkkina-
alueella, jolloin sen toimintaa valvoo piiiiasiassa yrityksen kotivaltion valvon-
taviranomainen.

Vakuutustoiminnan valvonnan onnistuminen kansainviilistyviissii toimintaym-
piirist6ssd edellyttiiti tehokasta valvontaviranomaisten yhteistoimintaa. Suo-
malaisen vakuufusvalvonnan on tdytettivli myos Euroopan talousalueen va-
kuutusvalvontaviranomaisille asetettavat vaatimukset.

EU-vakuutusoikeuden Suomen lainsiiiidiint<i<in tuomat muutokset ovat suu-
rimmat kerralla toteutetut suomalaisen vakuutusvalvonnan yli satavuotisen
historian aikana. Palvelujen ja piiiiomien vapaata liikkuvuutta korostavan
EU:n sisiimarkkinaideologian mukaisesti vakuutusyritysten toiminnalliset
mahdollisuudet ovat olennaisesti laajentuneet. Tiime asettaa vakuutusvalvon-
nalle huomattavasti aikaisempaa suurempia vaatimuksia. Voimassa olevien
vakuutusdirektiivien mukaan aikaisemmin etukdteisvalvonnan piirissii olleita
mm. vakuutusmaksujen ja vastuuvelan perusteita ei voida enlfl vaatia etukii-
teen vahvistettavaksi.
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Suomen EU-jtisenyyttii koskevissa neuvotteluissa pliidyttiin ratkaisuun, jossa
Suomen lakisiiiiteinen tydeliikevakuutus jiitettiin EU:n vakuutusdirektiivien
siitintelyn ulkopuolelle. Erona aikaisempaan verrattuna on kuitenkin se, etlli
EU:n jiisenyyden mytitii my6s ulkomaiset tahot voivat omistaa tyoeltikeyh-
titiiti Suomessa. Vaikka lakisditeinen tapaturmavakuutus lakisditeisenl so-
siaalivakuutuksena on ltihttikohdiltaan samankaltaisessa asemassa kuin la-
kistiiiteinen tyoeliikevakuutus, ei lakisiiiiteisen tapaturmavakuutuksen osalta
piiedytty tytiel2ikevakuutusta vastaavaan ratkaisuun EU:n kanssa.

Suomi on toteuttanut vuoden 1997 alussa voimaan astuneet lainsti[diint6-
muutokset, joiden mukaan Suomi avaa lakistiiiteisen tapaturmavakuutuksen
kansainviliselle kilpailulle vuodesta I 999 alkaen.

Vakuutusvalvontaviranomaisten kansainvtilinen yhteistyri on merkittiiviii.
EU:n vakuutuspalvelujen sisiimarkkinoiden toteutumisen mydti jdsenval-
tioiden vakuutusvalvontaviranomaiset ovat yhi tiiviimmtissii yhteistydssii kes-
keniiiin ja kehitttivtit edelleen sislmarkkinaoikeuden mukaisia toimintamuoto-
ja. Tiimiin jatkuvan yhteisty6n lisiiksi EU-valtioiden vakuutusvalvontaviran-
omaiset jfiest5viit kahdesti vuodessa yhteisen konferenssin, jossa kesitelltiiin
ajankohtaisia vakuutusvalvonnan kysymyksiii. Lisiiksi sosiaali- ja terveysmi-
nisterio osallistuu mm. EU:n vakuutuskomitean sekii Euroopan komission
muiden valmistelu- ja asiantuntijaelinten toimintaan.

Keskeisimpiinii esimerlkind vakuutusvalvonnan kansainviilistymiskehityksen
muista kuin EU-oikeudellisista ulottuvuuksista on Suomen jdsenyys
OECD:ssa ja Maailman kauppajarjesttissii (WTO). Sosiaali- ja terveysministe-
ri<i osallistuu OECD:n vakuutuskomitean ja sen tyoryhmien ty<ih<in seki poh-
joismaisiin vakuutusvalvontaviranomaisten kokouksiin, jotka on viime vuosi-
na jiidestetty yhdessii pankkitoimintaa valvovien viranomaisten kanssa. Sa-
moin osallistutaan seki ns. yhteis-eurooppalaisen ettii maailman vakuutus-
valvontaviranomaisten konferenssin (IAIS) toimintaan. Ntiistii IAIS on aloitta-
nut toimintansa vuonna 1994.

1.3 Kansantalouden kehitys ja vaikufukset vakuutusalaan

1990-luvulle on ollut ominaista Suomen talouden lama, korkea ty<itt<imyysaste
ja BKT:njopa negatiivinen kehitys. Kansantalouden kehityksellii on voimakas
vaikutus vakuutuslaitosten kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Taantuman
seurauksena ilrm. omaisuusarvot laskivat ja tiimiin seurauksena vakuutuslai-
tosten vakavaraisuusasema heikkeni. Kiinteisttijen hinnat putosivat vuosien
1989 ja 1993 viilisenii aikana noin puoleen. Sijoitusten tuotto on laskenut mm.
osinko- j a vuolaatuottoj en pienenemisen j ohdosta.

Suurimmat piiomat vakuutusalalla keskittyviit eliikevakuutuslaitoksiin. Tyti-
elikevakuutuksen rahastoinnista ja viestdn iktlrakenteesta johtuen elflkera-
hastot, jotka yksityisaloilla ovat nyt yhteensii noin 200 mrd mk, kasvavat arvi-
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oiden mukaan vuoteen 2010 menness[ noin 350 mrd markkaan. Tiimiin vuoksi
eliikevarojen sijoittamisen suuntaaminen on kansantaloudellisista syistii yksi
merkittivimmistti kysymyksistl vakuutusalalla ltihitulevaisuudessa. Rahasto-
jen kasvun my<itii myris sijoiftaminen ulkomaille tulee lisiitintymiiiin.

Vakuutuslaitosten sijoitusomaisuuden rakenteessa on tapahtunut merkittdvii
muutoksia viimeisten wosien aikana. Lainojen kysyntii on oleellisesti viihen-
tynyt, kiinteisttisijoittaminen on pysynyt ennallaan tai vtihentynyt eikd osake-
sijoittaminen ole suhteessa viiden woden takaiseen tasoon noussut oleellises-
ti. Uudet sijoitukset ovat kanavoituneet muiden vaihtoehtojen puuttuessa lii-
hinne valtion joullcovelkakidalainoihin. Sijoitustoiminnassa tapahtuneisiin
muutoksiin ovat vaikuttaneet my6s uudentyyppiset sijoitusinstrumentit, jotka
samalla voivat sisiiltiiii my6s suuria riskejii ja uudenlaisia tappion mahdolli-
suuksia.

Taloudellinen taantuma aiheuttaa my<is vakuutuslaitosten maksutulon pie-
nenemistii ja tiimiin seurauksena pienentdii kannattavuutta, jos vastaavaa liike-
kulujen laskua ei pyst5rtii aikaansaamaan riittdv[n lyhyess?i ajassa. My6s luot-
totappiot vakuutussaamisista lisiiiintyviit ja heikent[viit siten kannattawuffa.

Vahinkokehitykseen lamalla voi olla jopa pienentiivii vaikutus taloudellisen ja
muun toiminnan laskiessa. Vaikutus on kuitenkin vdhiiinen verrattuna edellii
mainittuihin haitallisiin tekijoihin. Muista vakuutuslajeista luottovakuutus
poikkeaa siin[ suhteessa, ettd siind vahinkokehitys heikkenee taloudellisen
taanfuman aikana.

Muuthrneet markkinat ovat tuoneet vakuutustoimintaan uusia valvonnan koh-
teita, joihin joudutaan kohdistamaan uusia valvontamuotoja. Markkinoille on
uuden lainsiiiidinnon ja EU-integraation my<itii tullut uusia tuotteita, esim.
sij oitussidonnai set henkivakuutukset j a kapitalisaatio sopimukset.

Markkinoilla on tapahtunut myos huomaffavaa keskittymistii siitii huolimatta,
effi suomalaiset vakuutusmarkkinat ovat jo pitkiiiin olleet Euroopan keskit-
tyneimpiti. Toinen selvd muutos on pankkien aktiivisuus henkivakuutusmark-
kinoilla. Kukin merkittiivistii pankkiryhmittymistii on perustanut omat henki-
vakuutusyhti<insii. Markkinoille on siten syntynyt rahoitusyrityskeskittymiii eli
finanssikonglomeraatteja, joissa on mukana sekii pankkeja ettii vakuutusyri-
tyksiti. Niiiden valvonta vakuutusasiakkaiden turvaamiseksi edellyttiiti erityis-
tii asiantuntemusta sek[ tehokasta yhteistoimintaa rahoitustarkastuksen kans-
sa. EU:ssa kehitetiiiin parhaillaan vakuutusyritysryhmittymien ja finanssiryh-
mittymien valvontaa koskevaa siitintelyti.

Euroopan unionisopimuksessa luotu kolmivaiheinen ohjelma unionin jiisen-
valtioiden talous- ja rahaliitoksi (EMU) aiheuttaa liihitulevaisuudessa merkit-
tiiviii kansantaloudellisia vaikutuksia, jotka heijastuvat vakuutusmarkkinoihin
ja niiden toiminnan valvontaan.
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2. Vakuutuslaitosten toimintaan liittyvie riskej ii

Kaikki vakuutuslaitokset ovat alttiita riskeille, jotka saattavat vaarantaa niiden
olemassaolon. Vakuutuslaitosta uhkaavat riskit voidaan jakaa kolmeen ryh-
miiin: varsinaiseen vakuutustoimintaan liittyvet riskit, sijoitustoimintaan liit-
tyvtit riskit ja muut riskit, joita seuraavassa kutsutaan ei-teknisiksi riskeiksi.
Vakuutustekniset riskit ja sijoitustoimintaan liittyvet riskit ovat osittain erilai-
sia riippuen harj oitetusta liil:keestii.

2.1 Vakuutustekniset riskit

Vakuutusriskien oikea hinnoittelu on yksi vakuutustoiminnan keskeisimpiii
tekijoitii ja siinii sattuneet virheet saattavat osoittautua vakuutusyritykselle
kohtalokkaiksi. Vakuutusmaksujen mtiiiriitimiseksi vakuutuksista aiheutuva
korvausmeno ja vakuutusten hoitokulut on arvioitava etuktiteen mahdollisim-
manhyvin.

Pitktiaikaisissa vakuutussopimuksissa, kuten henkivakuutuksessa, voi olla
vaarana, etti vakuutussopimusta tehtEessii vakuutusmaksujen laskuperus-
teissa kiiyettyjen tekijdiden, kuten esim. korkotaso, kuolleisuus ja hoitokulut,
todellinen kehitys poikkeaa oletetusta. Vakuutusyrityksen nopea ja hallitsema-
ton kasvu saattaa my6s aiheuttaa tai pahentaa edellii mainittuja riskejii. Erityt-
sesti uusien vakuutuslaitosten kustannukset voivat kasvaa kohtuuttomasti.

Vakuutuslaitoksen taloudellinen tilanne saattaa vaaranfua my<is, jos vakuutus-
yrityksen vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu, vakuutustekninen vastuu-
velka, on arvioitu liian pieneksi. Yhti6 laatii itse vastuuvelan laskuperusteet,
joiden miiiriiiimisen yleisperiaatteista on siiiidetty asehrksella.

Tyoel?ikevakuutuksen erityispiirteiden vuoksi vakuutustekniset riskit ovat
luonteeltaan jossain mdirin erilaisia kuin henkivakuutustoiminnassa. Lakisti-
teisyydestii johtuen vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteille on haet-
tava ministeri6n ennakkovahvistus. Niime perusteet ovat yhteiset kaikille yhti-
6ille ja soveltuvin osin vastaavat perusteet koskevat my6s eltikestiiititiitii ja
eliikekassoja. Tydeliikevakuutukseen liittyviii riskejii esim. henkivakuutuk-
seen verrattuna pienentiiii olennaisesti se, etlli vakuutusmaksuja voidaan tar-
kistaa vuosittain, jolloin on mahdollista korjata alijiiiimiiiseksi osoittautunutta
perustetta.

Edellii olevasta seuraa, etti koko tyoeliikejiirjestelmiille yhteisiii vakuutus-
teknisii riskejti voidaan hoitaa jfiestelmtin yhteisin toimenpitein, mutta sen
sijaan yksittiisen eliikelaitoksen on itse pystyttiivii kantamaan keskimiiiiriiistii
huonompi tulos. Yleisesti ottaen eri ty6eltikelaitosten vakuutuskannat ovat
varsin homogeenisia. Koska eliikelaitoksella ei ole vastuuvalintamahdolli-
suutta vaan vakuutussopimus on aina tehtiivd, on laskuperusteiden oltava sill?i
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tavoin turvaavia, ettii ne soveltuvat myris keskimtiiiriiistii riskipitoisempaan
vakuutuskantaan.

2.2 Sijoitustoimintaan liittyviit riskit

Vakuutusmaksujen lisiiksi vakuutuslaitoksen toisena piiiiasiallisena tulon-
liihteenti on sij oitustoiminnan tuotto. Vakuutusliikkeen luonne asettaa sij oitus-
toiminnalle reunaehtoja, rnm. tuottovaatimuksen kautta. Sijoitustoiminnan ris-
kejti ovat tuottoriskin ohella myris vastapuoli-, arvonmuutos-, likviditeetti- ja
valuuttariskit.

Joidenkin sijoitusmuotojen osalta markkina-arvojen vaihtelu voi olla hyvinkin
voimakasta. Tiistii seuraa, effii vakuutuslaitoksen vakavaraisuusaste voi hei-
lahdella voimakkaasti. Markkina-arvojen vaihtelut ovat kohdistuneet erityi-
sesti osakekursseihin ja kiinteistdihin. Markkina-arvojen vaihtelun aiheuffa-
mien haittojen pienentiimiseksi ministerion antamat s[tinndkset edellyttiivflt
mm. sij oitusten riittiiviiii haj auttamista.

Hajauttamisesta huolimatta sijoitustoiminnan riskini on myds ns. romahdus-
vaarL jolla tarkoitetaan mm. pdrssikurssien iikillistii ja suurta alenemista.
Osakekurssien lisiiksi romahdusvaara koskee myos kiinteistdjii, joiden arvot
laskivat esimerkiksi vuosien 1989 - 93 aikana erittiiin paljon. Osakekurssien
suhteen muutos voi olla kuitenkin paljon nopeampi.

Sijoitusten yliarvostus taseessa antaa vddrdn kuvan vakuutusyrityksen vaka-
varaisuudesta. Henkivakuutuksessa sijoitusten arvojen vaihtelusta johtuvaa
riskiii voidaan pyrkin arvioimaan kiiyttiimiillti ns. joustavuustestiti, joka antaa
tietoa siitt, vallitseeko vastuuvelan ja sitii kattavien varojen viilillii tasapaino
siinii tapauksessa, ettii sijoitusten tuotot ja arvot muuttuvat. Vakuutusmaksu-
vastuun turvaava arviointi laskuperustekorkoa alentamalla on toinen mahdol-
linen toimenpide kyseisen riskin pienentiimiseksi.

Viime aikoina markkinoilla yhii enemmdn keyttd6n otettuihin johdannaisins-
trumentteihin liittyy my<is arvonmuutos- ja arvonmenetysriski. Lisiiksi joh-
dannaisinstrumenttien keyfto voi johtaa tilanteeseen, jolloin alkuperiiisen si-
joituksen riski lisiiiintyy.

Eri sijoitusinstrumentteihin liittyviit riskit eivtit ty<ieltikelaitosten kohdalla
merkittivdsti poikkea muista vakuutuslaitoksista. Tydeliikelaitoksilla on yh-
teinen sijoitustoiminnan viihimmiiistuottovaatimus eli laskuperustekorko, jon-
ka ministerid vahvistaa eltikelaitosten e sitykse stii.

Tydeliikevakuutuksessa sijoitukset on perinteisesti kohdistettu turvaaviin koh-
teisiin, kuten lainoihin, joilta on edellytetty varmoja vakuuksia, ja valtion
joukkovelkakirjalainoihin. Jatkossa tdmd ei endd ole samassa miiiirin mahdol-
lista. Tydeliikeyhtiditl koskevaa lainsiiiidiint6ti onkin siksi vuoden 1997 alusta
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muutettu siten, ettii yhtididen vakavaraisuusvaatimtrksia korotettiin ja samalla
toteutettiin my6s menettely, joka matrdollistaa vakararaisuuden kasvattami-
sen. Yhti<it voivat siten jatkossa sijoittaa eneneviissi miiiirin riskipitoisempiin
kohteisiin. Uudet vakavaraisuusvaatimukset on saatettu riippumaan yhtitin
sijoitusjakaumasta. Mitii riskipitoisempia sijoitukset ovat, sit6 korkeampi vaa-
timus vakavaraisuuspuskureille on asetettu.

Vakuutuslaitosten on sijoinrstoiminnassaan otettava huomioon vakuutuslajin
asettamat vaatimukset. Listiksi sijoitussalkku on koottava niin, etti velat ja
saatavat olisivat ajallisesti ja mtiiirtillisesti yhteensovitetut, jolloin vakuutus-
korvaukset pystyttiiisiin maksamaan oikea-aikaisesti.

2.3 Muut riskit

Valarutuslaitosten toimintaan liittyy myos kokonaan muuntylppisiti riskejii
kuin edellii kiisitellyt. Neitii ns. ei-teknisiii riskejti ovat mm. vakuutuslaitoksen
johtamiseen, henkildkunnan piitevyyteen, sistiiseen valvontaan ja tietojiir-
jestelmiin liitt' /et riskit. Ei-teknisluonteisiin riskeihin voidaan myris luokitel-
la kilpaileminen liian alhaisilla vakuutusmaksuilla. Ei-teknisten riskien tiilri-
piiefii edustavat rikollisiin aikomuksiin liitt, /et toimet.

Vakuutuslaitoksen toiminta voi vaarantua my6s kolmannen osapuolen talou-
dellisten sitoumusten vakuudeksi annettujen sitoumusten johdosta. Vakuutus-
laitoksen toimintaan liitt)rvie uhkatekijditd ovat myds valuutuslaitoksen ylei-
sessd oikeudellisessa toimintaympiristtissii ilmenevit muutokset, lorten sfl6n-
n6sten ja mdiiriiysten muutokset, muutokset taloudellisessa ja yhteiskunnalli-
sessa ympilristtissi sekii yleisissi suhdanteissa.

3. Vakuutusvalvonta ja sen tehtevet

Vakuutustoiminnan valvontajfi estelmln muodostavat vakuutuslaitoksen hal-
linto, vakuutuslaitoksen sisiiset valvontajfi estelmit, tilintarkastusjfi estelmii
sekii julkinen vakuutusvalvonta. Valvontajtirjestelmfln kokonaisuudessaan tu-
lee pyrkiii siihen, etti vakuutuslaitosta trhkaavista riskeistii huolimatta vakuu-
tetut edut ovat turvatut, vakuutustoiminnan tervettii kehitystii voidaan ylltipitiiii
ja ettii vaktrutusmarkkinoilla noudatetaan hyviiii vakuutustapaa. Niinikiiiin val-
vontajiirjestelmiin nrlee pyrkie vakuutusmarlkinoiden terveen kilpailun tur-
vaamiseen.

3.1 Vakuutusvalvonnan kokonaisuus

3. 1. I Vakuutuslaitosten hallinto

Ylin piiiitiintiivalta vakuutusyhtitissti on sen omistajilla eli osakkailla, jotka
ktiyttiiviit yhtiokokouksessa plittisvaltaansa. Yhtitikokous valitsee mm. hal-
lintoneuvoston. Hallintoneuvosto tai yhtitikokous valitsee hallituksen.

502



Vakuutusosakeyhtirin osakkaita ovat yhtirin osakkeenomistajat. Keskinlisissii
vakuutusyhtidissii vakuutuksenottajat ovat omistajia ja, jos yhtirijiirjestyksessii
niin m66rdtdtin, myds takuuosuuden omistajat voivat olla osakkaita. Eliikeva-
kuutusyhtidissii vakuuhrksenottajilla ja vakuutetuilla on myos viilillinen edus-
tus yhtitiiden hallintoelimissii tyomarkkinajiid estdjen kautta.

Yhtidn hallitus huolehtii yhtion hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta j?ir-
jestiimisestii. Hallitus tai hallintoneuvosto valitsee toimitusjohtajan, jonka teh-
tiiviinii on huolehtia siitti, ettii yhtirin kirjanpito on voimassa olevan lain mukai-
nen ja varainhoito luotettavalla tavalla jiirjestetty. Toimitusjohtajan tehtiiviinii
on myds huolehtia siitti, ettd yhti6n juoksevien asioiden hoito on jiirjestetty
hallihrksen antamien ohjeiden ja mliiriiysten mukaisesti. Yhti<in hallitus laatii
sij oitussuunnitelman.

Yhti<in hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoita-
maa yhtion hallintoa ja antaa varsinaiselle yhti<ikokoukselle lausuntonsa tilin-
ptiiit<iksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallituksen ja toimitusjohta-
jan on annettava hallintoneuvostolle ja sen jdsenille ne tiedot, joita niimii pitii-
viit tarpeellisina tehfiiviensd hoidolle. Hallintoneuvosto voi lisdksi antaa halli-
hrkselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tiirkeitii.

Yhtitin hallintoelimet voivat erdissii tapauksissa delegoida piititiintiivaltaa tai
tehtavie alaspdin, mutta lain mukainen vastuu ei delegoinnin johdosta muutu.
Siten esimerkiksi hallituksen sijoituspiiiitristen delegointi sijoitusjohtajalle ei
poista hallituksen vastuuta sijoitustoiminnasta. Sen sijaan delegointi lisiiti yh-
ti6n sisiiisen valvonnan ja raportoinnin tarvetta.

Eliikesiiiitiotoiminnalle on luonteenomaista se, ettd toiminta tapahtuu rajatussa
piirissii. Tiimiin toimintapiirin muodostavat jonkin ty6nantajan tai tyrinantaja-
ryhmiin tydntekijiit tai osa heistii. Eliikesii[tiriissii ylintii piiiitiintiivaltaa kepee
hallitus, jossa on edustettuina sekii tydnantaja ettti toimintapiiriin kuuluvat
henkilot. Tietyin edellytyksin voidaan eliikesiiiitirille nimittiiii hallintoneuvos-
to, jonka tehtevena on hallituksen ja asiamiehen hoitaman hallinnon valvonta.

Vakuutuskassojen toimintapiiri on vastaavalla tavalla rajattu kuin eliikesiiii-
tidissii. Vakuutuskassoissa ylintii piiiit6ntiivaltaa ktiyttiiti kassankokous, joka
myds valitsee hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston. Toimitusjohtajan
valitsee hallitus, tai jos s[iinnriissii niin miitiriitiiiin, hallintoneuvosto.

3. 1.2 Sisiiinen valvonta

Sosiaali- j a terveysministeri<in miitiriiyksissd on todettu, ettd vakuutusyhti<in
lakiin perustuva hallinto, kirjanpito ja valvonta on jdrjestettiivii asianmukai-
sesti. Sisdisen tarkastuksen perusteet voidaan johtaa yhtidn hallituksen ja toi-
mitusjohtajan vastuusta yhti6n toiminnasta. Sisdinen tarkastus on johdon apu-
viiline yhtirin toiminnan ohjaamisessa.
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Sisiiinen valvonta kiisittiiii yhtidn toiminnan seurannan ja sisiiisen tarkastuk-
sen. Sisiinen tarkastus on sisdisen valvontajiirjestelmiin osa, jota toteuttaa t6-
hiin tehfiivtitin erikoistunut henkilostd.

3.1.3 Tilintarkastus

Tilintarkastuksesta siiiidetii2in tilintarkastuslaissa. Lisiiksi vakuutusyhtiiiiden
osalta tilintarkastuksesta siidetiiiin osakeyhtid- ja vakuutusyhtidlaissa, eldke-
siiiitioiden osalta eliikesiiiitidlaissa ja vakuutuskassojen osalta vakuutuskassa-
laissa. Lisiiksi sosiaali- ja terveysministeriti on antanut tilintarkastuskerto-
muksesta, valvontatilintarkastuksesta ja tilintarkastajien raportoinnista hallin-
toelimille tarkempia miiiiriiyksi[.

Tilintarkashrksen kohteena on tarkastettavan yhteisdn tilikauden kirjanpito, ti-
linpiiiittis ja hallinto. Tilintarkastajan vastuu on vastuuta suoritetusta tilin-
tarkastuksesta. Tilintarkastus on suoritettava hyviin tilintarkastustavan mukai-
sesti sekii tilintarkastuslakia noudattaen. Lisiiksi tilintarkastajan on noudatetta-
va yhtidkokouksen tai vastaavan yhteisrin toimielimen antamia erityisiii ohjei-
ta, jos ne eiviit ole ristiriidassa lain, yhtidjarjestyksen, yhteison siiiintojen tai
hyviin tilintarkastustavan kanssa. Tilintarkastuksen avulla valvotaan kaikkien
osakkeenomistajien tasapuolista kohtelua ja yhteisdn lainmukaisuutta.

EU on antanut ns. BCCl-direktiivin, jonka mukaisesti tilintarkastajien on
informoitava valvovaa viranomaista vakuutusyrityksiii koskevista tietyistii uh-
kista. Vuoden 1997 alusta voimaan tulleen lainsiiiidiinndn perusteella tiimii
koskee myds suomalaisten vakuutusyritysten tilintarkastajia.

Vakuutusalan valvonnassa valvontatilintarkastajien asemaa, varsinkin niiiden
raportointitehtiiviiii, olisi tarkoituksenmukaista kehittiiii edelleen lainsiiiidiin-
n6n periaatteiden mukaan. Eliikeseeti6laki velvoittaa eltikestiiitidt toimitta-
maan sosiaali- ja terveysministeri<ille tilintarkastajien tilikauden aikana laati-
mat ja sditidn hallitukselle luovuttamat raportit ja tarkastusmuistiot.

3. 1.4 Julkinen vakuutusvalvonta

Sosiaali- ja terveysministerion suorittamasta julkisesta vakuutusvalvonnasta
sdidetiiin vakuutuslainsiiiidiinn<issi. Vakuutusyhtiolain mukaan ministeri6 voi
antaa vakuutusyhti<ille huomautuksen, kehottaa yhtidtii kodaamaan asian
mfliiriiajassa tai kieltiiii yhtidtii jatkamasta ministeridn virheellisenn pitiimiiii
menettelyd, jos vakuutusyhtid ei noudata lakia, toimilupaansa, yhti<ijtirjes-
tystiiiin tai sosiaali- ja terveysministeridn lain nojalla antamia miiiiriiyksiii, jos
yhtiti on keyft:inyt hyvtin vakuutustavan vastaisia menettelytapoja taikka jos
yhtidn toiminnassa on ilmennyt viiiirinkiiyt6ksie. Valvontatoimivaltansa nojal-
la myos yhtitin talouden valvonta kuuluu ministeriolle. Talouden valvonta ki-
sittiiii erityisesti vakuutusyhtitin vakavaraisuuden, vakuutusteknisen vastuu-
velan riittiivyyden ja sen katteena olevien varojen arvioinnin. Vastaavat lakiin
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perustuvat valvontavaltuudet on ministeriolle annettu muidenkin vakuutuslai-
tosten osalta.

Tilintarkastuksen niikokulma liittyy ensisijassa omistajien tavoitteiden toteu-
tumiseen ja sisiiinen tarkastus puolestaan on johdon apuviiline. Sen lisiiksi
sekii tilintarkastus ettd sisiiinen tarkastus rajoittuvat yhden vakuutuslaitoksen
toiminnan tarkastamiseen. Ministeridn suorittaman valvonnan ensisijaisena
tavoitteena on vakuutettujen etujen turvaaminen. Valvonta koskee kaikkia
vakuutuslaitoksia ja lisiiksi ministeridn valvonnalla on koko vakuutusalaa kos-
kevia tavoitteita kuten vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaaminen.

3.2 Julkisen vakuutusvalvonnan tehtflviit

3.2. 1 Vakuutettuj en j a vakuutuksenottaj ien etuj en turvaaminen

Vakuutettuj en etuj en turvaaminen koskee vakuutuksiin perustuvien etuuksien
varmistamista, sekd yksittiiin ettl kollektiivina. Vakuutettujen oikeuksien to-
teutumisen valvonta on tiirke66 nimenomaan vakuutuksen luonteesta johtuen,
koska vakuutusmaksut suoritetaan etukiiteen ja mahdolliset vahingot korva-
taan vasta mytihemmin. Tiilloin valvonnan tavoitteena on erityisesti varmistua
vakuutuksenantaj an vastuunkantokyvystii, vakavaraisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeri<in suorittaman julkisen vakuutusvalvonnan tehtii-
viinii ei ole johtaa vakuutuslaitoksia. Vastuu vakuutuslaitoksen vakavaraisuu-
desta ja toiminnan asianmukaisesta jiirjestiimisesld on vakuutuslaitoksen joh-
dolla. Listiksi tilintarkastajien tulee valvoa vakuutuslaitoksen toimintaa.

Julkisen vakuutusvalvonnan tehtevene on vakuutuslaitoksen vakavaraisuuden
ja toimintaedellytysten heikentyessti puuttua tilanteeseen niin ajoissa, ettilva-
kuutuslaitoksella on vielii varoja, joilla vakuutettujen ja vakuutuksenottajien
etujen turvaaminen on vakuutuskannan siirrolla, fuusiolla tai muilla toimin
toteutettavissa. VtiisttimiitH on kuitenkin tilanteita, joissa julkisen vakuutus-
valvonnan on mahdotonta puuttua valvottavan menettelyihin riittiiviin ajoissa.
Tiistti syyst[ julkinen vakuutusvalvonta ei pysty koskaan tiiysin varmasti ta-
kaamaan, etteiv6tkti vakuutetut voisi joutua kdrsimiiiin taloudellisia menetyk-
siii tilanteissa, j ois sa vakuutuslaitos j outuu maksulcyvyttrimdksi. N?iissd tilan-
teissa vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen turvaaminen kattavasti olisi
mahdollista vain lakisiiiiteisten takuuj iirj e stelmien awlla.

EU:n ns. tilinpiititosdirektiivin kansallisen voimaansaattamisen seurauksena
vakuutusyritysten julkiset tilinpiiiitostiedot ovat vuodesta 1995 alkaen huo-
mattavasti aikaisempaa laaj emmat j a yksityiskohtaisemmat, j oten vakuutus-
asiakkaiden mahdollisuudei saada tietoja vikuutusyritysten tiloudellisesta ti-
lasta ovat parantuneet. Julkista informaatiota on kuitenkin lisiittiivii siten, ettd
se entistti paremmin palvelee vakuutusasiakkaiden tarpeita.
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3.2.2 Vakuutustoiminnan terveen kehityksen ja terveen kilpailun turvaaminen

Vakuutustoiminnan siitintetyn ja valvonnan yhtenii tehtiivtinii on varmistaa se,
ettii vakuutusmarkkinoilla toimivat vain sellaiset vakuutuslaitokset, joilla on
riittiivtit taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset vakuutustoiminnan asian-
mukaiseen hoitamiseen ja ettii vakuutuslaitokset toiminnassaan noudattavat
terveitii ja varovaisia liikeperiaatteita sekd muutoinkin hyv[ti vakuutustapaa.
Vakuutusmarkkinoiden rakennej fi estelyt ovat myds valvonnan kohteina, eri-
tyisesti vakuutustoiminnan terveen kehityksen ja kilpailun turvaamiseksi ja
vakuutettuj en etuj en suoj aamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministerion tehtiiviinii on ryhtyti tarvittaviin toimenpiteisiin
silloin, jos on perusteltua aihetta ep?iill6, ettii vakuutuslaitos ei noudata va-
kuutuslainsiiediint6e tai hyviiii vakuutustapaa. Kuluttajansuojaa koskevissa
kysymyksissi ministeriri toimii yhteistydssti Kuluttajien vakuutustoimiston ja
kuluttaja-asiamiehen toimiston kanssa. Ministeririn lakisiiteisenii tehtiivdnd
on my<is seurata vakuutusalan kilpailuolosuhteita ja olla tiiltii osin yhteistydssii
Kilpailuviraston kanssa.

3.3 Julkisen vakuufusvalvonnan organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeridn vakuutusosastossa on vakuutustarkastustoimis-
to, sosiaalivakuutustoimisto ja tydttdmyysturvayksikko. Tiimiin lisiksi osas-
tossa on tulosryhmti, joka vastaa EU:n sosiaaliturvan koordinointilainsiil-
diinnon edellyttiimistii tehtiivistii, sosiaaliturvasopimusten valmistelusta sekd
ertiistii o saston yleist?i toimintaa tukevista toiminnoista.

Vakuutustarkastustoimiston tehtiivlnd on vakuutus- ja eliikelaitosten vakava-
raisuuden valvonta ja oikeudellinen valvonta lukuunottamatta sosiaalivakuu-
tuslainsiiiidiinnrin soveltamista, minkti valvonta kuuluu sosiaalivakuutus-
toimistolle, sekd vakuutuslainsiiiidiinn<in valmistelu.

Vakuutus- ja eliikelaitosten talouden valvonnasta vastaa kaksi valvontaryh-
miiii. Lisiiksi toimistossa on oikeudellinen ryhme. Ryhmiss[ tydnjako on suori-
tettu asiakohtaisesti tai henkildille laitoskohtaisesti osoitetun vastuunjaon mu-
kaan.

Eliikelaitosten valvontaryhme valvoo eliikevakuutusyhtiditii, eliikeslitioiti,
vakuutuskassoja, lailla perustettuja eliikelaitoksia ja muita eltikejfiestelmiii
toteuttavia laitoksia. Valvonta kiisittiiii sekti oikeudellisen ettii talouden ja
vakavaraisuuden valvonnan. Lisiiksi ryhmiin tehtdviin kuuluu eliikevakuutus-
toimintaa ja eliikelaitoksia koskevan lainsiiiidiinndn valmistelu, siihen liittyvi-
en mddrdysten ja ohjeiden anto.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtioiden valvontaryhmii valvoo henki- ja vahinko-
vakuutusyhti6iden vakavaraisuutta. Ryhmii valvoo erityisesti henki-, liiken-
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ne-, potilas- ja lakisiiiiteisen tapaturmavakuutuksen osalta vakuutusmaksujen
asianmukaisuutta. Lisiiksi ryhma osallistuu vakuutusyhtiriitii koskevan lain-
siitidiinn<in, miiiirtysten j a ohj eiden valmisteluun.

Oikeudellisen ryhmiin tehteviin kuuluvat henki- ja vahinkovakuutusyhti<iiden,
vakuutusyhdistysten sekii vakuutuksenviiliuiijien oikeudellisen valvonnan
ohella vakuutuslainsiiiidiinn<in, kansainvdlisten asioiden ja oikeudellisten asi-
oiden valmistelu ja yhteensovittaminen.

Vakuutusvalvonnan sijoittautuminen sosiaali- ja terveysministeri<in organisaa-
tioon on esitetty liitteessd 1.

IV Vakuutusvalvonnan strategia

Vakuutuslainsiiiidiinndss[ siiiidetiiiin vakuutusvalvonnan sisll16st6, tehtivistii
ja valvonnan kiiytettiivissd olevista keinoista. Lainsiiddiinndn perusteella va-
kuutusvalvonta voidaan jakaa vakuutustoiminnan sii[dostiimiseen ja oh-
jeistamiseen sekii varsinaiseen valvontaan. Varsinainen valvonta puolestaan
jakautuu toiminnallisesti etukdteisvalvontaan ja jatkuvaan valvontaan. Seu-
raavassa tarkastellaan vakuutusvalvonnan ja sen kehittiimisen strategian kes-
keistd sis6lt6ti, edellii esitettyjen tehtiivien toteuttamiseksi ktiytetttivissii olevia
keinoja sekii niiden kohdentamista.

4. Julkisen vakuutusvalvonnan keinot

4. I Vakuutustoiminnan siiiidtistflminen ja ohjeistaminen

Sosiaali- ja terveysministerion tehteviine on vakuutuslaitoksia ja vakuutustoi-
mintaa koskeva lainsdiidtinn<in valmistelu. Ministeri6 antaa lisiiksi laeissa tai
asetuksissa erikseen m[iirltyistii asioista tarkempia miiiiriiyksiii vakuutusyri-
tyksille, eliikesiiiiti6ille j a vakuutuskassoille. Koska vakuutusvalvonta toimii
ministeri<in yhteydessii, voidaan my<is varsinaisessa valvontatoiminnassa saa-
tu palaute ottaa vtilitt<imisti huomioon. Tarkemmat md"Sriiykset koskevat mm.
vakuutuslaitosten kirjanpitoa ja tilinpiiiitdst[, vastuuvelan katetta ja vas-
tuuvelan laskemista seki vakavaraisuusvaatimuksia. Lisiiksi ministeri<i antaa
ohjeita ja suosituksia.

Siitiddstiimisen ja ohjeistamisen merkitys vakuutustoiminnan valvonnassa on
entisestiiiin kasvanut. Markkinoille on tullut uusia vakuutustuotteita ja uuden-
laisia sijoitusinstrumentteja. Niin iktiiin taloudellisen toiminnan vapautumi-
nen, sijoitustoiminnan riskien lisiiiintyminen, kansainviilisen ja kotimaisen kil-
pailun lisiiiintyminen sekii vakuutusmarkkinoiden muutokset edellyttiivdtajan
tasalla olevaa sSintelyii.
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4. 1. 1 Lainsiiiidtinndn kehittiiminen

Vakuutustoimintaa ja -laitoksia koskevan lainsiiiidiinndn ja muun normiston
kehittdmisessi tavoitteena on ajan tasalla oleva sliinn<ist6, joka varmistaa
vakuutuslaitosten toimintaedellytykset muuttuvissa olosuhteissa ja ottaa huo-
mioon vakuutustoiminnan luonteesta johtuvan kuluttajansuojatarpeen. Lain-
sitdiinnosse ftihtdkohtana henki- ja vahinkovakuutuksen osalta on vapaa kil-
pailu EU:n sdiintelemissii puitteissa. Tyrielikevakuutuksen ja lakisiiiteisen
tapaturmavakuutuksen osalta keskeistii on vakuutuslajin sosiaalivakuutus-
luonne ja yhteiskunnallinen merkitys.

EU-oikeus sitoo Suomea jiisenvaltiona. Sosiaali- ja terveysministerid osal-
listuu aktiivisesti EU:n toimielinten kautta tapahtuvaanvalarutusalaa koskevi-
en asioiden valmisteluun selai myds muuhun yhteistydhdn EU:n itisen-
valtioiden knnssa varmistaakseen Suomen etujen huomioon ottamisen tule-
vassakin yhteisdoikeudessa. Ministeriti osallistuu myds kansainvdlisten jdr-
jestdjen ja ulkomaisten valvontaviranomaistenyhteistydhdn ja knnavoi yhteis-
tydstd saatua erityistietoutta kotimaisen vahtutuslainstitiddnndn kehittdmi-
seen.

Vakuutusalaa on Suomessa kohdannut viime vuosina er6iti eptionnistumisia.
Ongelmayritysten selvittelyn yhteydessii saadut kokemukset otetaan huomi-
oon lainsiidiintoe kehitettdess[. Sosiaali- ja terveysministerii selvtttdd
talaruj drj es telmdtydryhmdn ehdotusten (STM : n tyilryhmtimuis tiot I 99 5 : 2 I j a
1996:9) mulrnisesti valarutusyritysten selvitystilaa ja konlarssia koskevat lain-

s cidd dn n d n muuto s t arp e e t.

Sosiaali- ja terveysministeri6 pit66 perusteltuna sitii, etti vakuutusasiakkaan-
suojaa kehitetiiiin vakuutusyrityksen maksulqrvyttrimyyden varalta. Ministeri-
6n tavoitteen mukaisesti takuujiirjestelmti on toteutettu lakisditeisessd va-
hinkovakuutuksessa takuujtirjestelmiitydryhmiin ehdotusten pohjalta vuoden
1997 alusta lukien. Vapaaehtoisessa vakuutuksessa ministerio pyrkii sellaisten
turvaj[rjestelmien aikaansaamiseen, joiden avulla vakuutetut edut voidaan
furvata mahdollisimman hyvin. Yalatutuslaitosten taloudelltsta tilaa koskevaa
julkista informaatiota kehitetddn niin, ettd se parantaa myds vahtutuk-
senottajan mahdollisuuksia tehdd entistd perustellumpia johtopddtdksid
valarutusyrityksen taloudellisesta tilasta.

Sosiaali- ja terveysministeri6n tavoitteena on ollut tydeltikeyhti6itii koskevaa
lainsiiiidiinndn selkiyttiiminen ottamalla huomioon mm. tyoeliikeyhtiditii kos-
keva ETA- ja EU-ratkaisu. Thvoitteena on ollut mm. tytieliikejiirjestelmin itse-
nlisyyden varmistaminen sekii tydeliikeyhtididen vakavaraisuutta koskevan
siiiintelyn kehittiiminen sijoitustoiminnan monipuolistamiseksi ja tuottojen pa-
rantamiseksi.

Ty<ieltikejerjestelmiiii toteuttavien elikevakuutusyhti<iiden, eliikekassojen ja
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eliikesti[tididen lainsiiiidtintde kehitettiiessii liihtokohtana on turvata eliike-
laitosten toimintaedellytykset ja huolehtia siit6, ettfl kilpailuneutraliteetti elti-
kelaitosmuotojen vililll s[ilyy. Jotta varmistetaan tyrieliikelaitosten hallussa
olevien mittavien rahastojen keyfio vain eliikejiirjestelmln liihtokohdista kii-
sin, lainsiiSdiinndlH on varmistettava elikelaitosten riippumattomuus muista
intressitahoista. Keskeisenii tavoitteena on ty6eltikevarojen sijoittaminen si-
ten, effti se tukee eliikkeiden rahoitusta tulevaisuudessa. Eliikevakuutusyhti-
riiden vakavaraisuusstiiinnrikset uudistettiin woden 1997 alusta. Eliikekasso-
jen ja eltikesiiiitididen vastaavien siiiinnosten valmistelu on aloitettu ja uudis-
tukset pyritAiin saattamaan voimaan woden 1998 alusta lukien. Tyoeliikeva-
kuutusyhtirin hallintoa, toimintaa ja toiminnan j5rjestiimistii koskevat lain-
muutokset tulivat voimaan jo vuonna 1997.

Sosiaali- ja terveysministeriti kehittdd tytiekikejrirjestelmtiti koskevaa lainsdd-
ddntdti siten, ettd sitd toteuttavan hajautetun jdrjestelmtin toimintaedellytyk-
set stiilyvtit, tytiekikelaitosten itsendisyys suhteessa tydeldkejdrjestelmtin ulko-
puolisiin tahoihin lis ddntyy j a ettti eltikelaitosten vakavaraisuutta kasvatetaan
j a s ij o i tus t o imi n t a a h arj o it e t a an ty ti e l dkej tirj e s t e lmdn raho i tu s ta j a kan s anta-
louden lasvua tukevalla tavalla. Tydeltikkeiden rahoituksessa pyritdtin mah-
dollis imman v aknas e en vahtutus mala ukehityla e en.

4. 1.2 Vakavaraisuusvaatimusten kehittiminen

Nykyiset vakuutusyhtioitii ja suuria vakuutusyhdistyksiii koskevat vakava-
raisuusvaatimukset on harmonisoitu EU:n siildosten mukaisiksi. Vaatimukset
koskevat toimintapiiiomaa, vastuuvelan laskemista ja kattamista. Sosiaali- ja
terveysministeri<i on vakuutusyhtiolain valtuutuksen nojalla antanut vahinko-
vakuutusyhtiditti koskevan miiiiriiyksen ns. solvenssitestisti, mikti merkitsee
keytiinn6ssii jonkin velran EU:n sl6d6ksiii ankarampia vakavaraisuusvaati-
muksia. Nykyisten toimintapddomavaatimusten nostaminen on viilttiim[tontii
erityisesti henkivakuufuksen osalta, mutta on tarpeen my<is vahinkovakuutuk-
sessa. Suomalaisten vakuutusyritysten kilpailukyky huomioon ottaensosiaali-
ja terveysministerid pyrkii vaihtttamaan EU:n tasolla vakavaraisuusvaa-
timusten kehitttimiseen. Tavoitteena on selai nostaa yleistri vaatimustasoa ettd
lisdtd niitri keinoja, joilla valvova viranomainen voisi nylEistti tehokkaammin
puuttua havaittuihin epdkohtiin jo ennen vakavaraisuusvaatimusten alit-
tumista.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtioiden toimintapdiiomavaatimuksia kehitetiiiin
niin, eff5 niissii otetaan nykyistii paremmin huomioon sijoitusomaisuuden ra-
kenne ja omaisuuden arvonmuutokset. Vastaavat muutokset on toteutetfu tyo-
eliikevakuutusyhtididen osalta.

Sijoitusmarkkinoille kehitetii[n jatkuvasti uusia rahoitusinstrumenttejii, jotka
voivat sistiltiiti suuria riskejii ja toisaalta uudenlaisia tappion mahdollisuuksia.
Neifii ovat mm. erilaiset johdannaissopimukset, joiden kiiytto vakuutusyrityk-
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sissii on vielii toistaiseksi vtihtiistii. Niiden lisiiiintyviitin kiiytttitin on kuitenkin
varauduttava ja siksi sosiaali- ja terveysministerid kehittdd johdannaissopi-
muksiin ja muihin sijoitusinstrumenttien laiyttdtin liittyvdd sddnrelytt. Sijoitus-
toiminnan kehitys, mm. toiminnan nopeutuminen yhdessti erilaisten riskien li-
siiiintymisen kanssa, asettaa myos valvonnan kehittiimiselle suuret vaatimuk-
set.

Sen lisdksi, ettii kutakin vakuutuslaitosta valvotaan erikseen, on viilttiimiitdntii
tarkastella myds kokonaisuutena sit6 finanssiryhmittymee, j ohon vakuutus-
laitos ldheisesti kuuluu. EU:n komissio on antanut ehdotuksen direktiiviksi
vakuutusryhmittymiiiin kuuluvien vakuutusyritysten lisiivalvonnasta. Sosiaali-
ja terveysministerid kehittdd vahtutusryhmittymien valvontaa direktiivieh-
dotusten pohjalta. EU:ssa pidetiiiin tiirkeiinii kaikkien rahoitusalan ryhmitty-
mien eli finanssikonglomeraattien valvonnan tehostamista. Sopivien valvon-
tamenetelmien kehittiminen on teknisesti hankalaa, eikii niiden osalta vielii
ole saavutettu konkreettisia nrloksia. Sosiaali- ja terveysministerid osallistuu
finanssil<onglomeraattien valvonnan kehitttimistydhdn yhdessti Rahoitustar-
lrasnlcsen lcanssa selai knnsallisesti ettti EU:n tasolla.

4.2 Varsinainen valvonta

Varsinainen valvonta voidaan jakaa etukiiteisvalvontaan ja jatkuvaan valvon-
taan. Etuketeisvalvonnalla tarkoitetaan ministeridn sellaista ohjeistusta ja lu-
pamenettelyd, jonka valvottavatyrityksetjoutuvat ottamaan huomioon toimin-
nassaan ennen ryhtymistiiiin tiettyihin toimenpiteisiin. Jatkuvalla valvonnalla
tarkoitetaan yritysten suorittamien toimien laillisuuden, taloudellisen aseman
eli vakavaraisuuden, tilinpiiiitdsten ja hyviin vakuutustavan arviointia. Kum-
mankin valvontamuodon osalta analysoidaan ministeridn k[ytettiivissti olevat
valvonnan toteuttamiskeinot sekii niiden kehittiiminen. Lisiiksi arvioidaan ta-
voitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten vakuutusvalvonnan yhteisten toimin-
tamuotoj en kehittiimi starpeita.

4.2. I Etuketeisvalvonta

Etukiiteisvalvonnan tarkoitus on vaikuttaa rlm. seuraaviin seikkoihin:

- vakuutettujen etujen turvaaminen
- vakuutustoimirmanterveenkehityksentoteutuminen
- riskinoton rajoittaminen
- vakuutustoiminnalle vieraan toiminnan harjoittamisen estiiminen
- kilpailun turvaaminen

Vakuutuslaitosten on hankittava sosiaali- ja terveysministeridltii etukiteen
tiettyjii lupia, suostumuksia ja vahvistuksia. Neitii ovat mm. toimilupa (la-
kisiiiteisissii sosiaalivakuutuksissa valtioneuvostolta), yhtitijiirjestyksen vah-
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vistus, tiet5rt perustevahvistukset, vakuutusehtojen vahvistus lakisidteisessii
sosiaalivakuutuksessa, vakuutuskannan luovutus, fuusiot jne.

Etukiiteisvalvonnan kehittimisen liihtdkohtana on huomioida ne haasteet, jot-
ka vakuutustoimintaan kohdistuvat mm. sij oitusmarkkinoiden monipuolistu-
misen sekfl lisiiiintyneen kilpailun johdosta. Niime tekijiit asettavat vaatimuk-
sia sellaiselle etukiiteisvalvonnan keinojen kehittiimiselle, jonka avulla entistii
tehok&aammin pyst5rtiiiin ohjaamaan ja sii5telemtiiin toimintaa siten, etld va-
kuutuslaitosten terve kehitys siiilyy.

4.2.2 Jatktla valvonta

Jatkuvalla valvonnalla pyritiiiin varmistumaan vakuutuslaitosten vastuunkan-
tokyvystii ja siit6, ett5 ne noudattavat vakuutuslainstiiidiintoii ja hyviiii va-
kuutustapaa. Jatkuvan valvonnan piiiimtiiirtinii on vakuutusvalvonnan kiiytettii-
vissii olevin keinoin vakuutettujen etujen turvaaminen.

Vakuutuslaitoksen tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeridlle vakuutus-
yhticilaissa ja ministeridn miiiiriiyksissii mainitut selvitykset ja kertomukset
vakuutuslaitoksen toiminnasta sekt muut erikseen vaaditut, ministeridn suo-
rittamaa valvontaa varten tarvittavat selvitykset. Ministeridllii on oikeus tar-
kastaa vakuutuslaitoksen toimintaa ja olla lisnii sen kokouksissa, ei kuiten-
kaan osallistua piiiitoksentekoon. Erityisestii syystii ministerid voi ottaa hal-
tuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja.

Suomen vakuutuslains?iiidiinto on EU-siiiidostoon sopeuttamisen johdosta
valvonnan toimeenpanon osalta muuttunut. Valvonnan kannalta tiirkeimpiii
muutoksia ovat henki- ja vahinkovakuutuksessa vakuutuspalvelujen vapaa
tarjonta koko ETA-alueella ja kotivaltion viranomaisen valvontavastuu va-
kuutusyrityksen taloudesta myos muissa ETA-valtioissa tapahtuvan toiminnan
osalta sekii luopuminen vastuuvelan ja lakisiiiiteisten vahinkovakuutusten
maksujen vahvistamismenettelystii. Lisiiksi kaikkia vakuutusyrityksiii koske-
vat entisti laajemmat vastuuvelan katetta koskevat miiiiriiykset. Muutoksilla
on huomattava vaikutus erityisesti henki- ja vahinkovakuutusyritysten valvon-
taan. Eliikelaitosten osalta muutokset ovat tiissii suhteessa olleet viihiisempi?i.

Suomalaiset henki- ja vahinkovakuutusyritykset voivat vakuutusten vapaan
tarjonnan perusteella tai sivuliilil<een kautta vakuuttaa riskejii koko ETA-alu-
eeita. .q.itiisemmin ulkomaisia riskej ii voitiin vakuuttaa aindastaan kyseisessii
maassa sijaitsevan sivuliikkeen kautta. Sivuliikkeen toimintaa valvoi isiintii-
maan valvontaviranomainen. Kun isiintiimaan valvontaviranomainen ei eniiti
valvo ETA-alueella sijaitsevan sivuliikkeen taloutta, ja vakuutusyritys lisiiksi
voi tarjota vakuutuksia ETA-maissa vapaan ta{onnan perusteella, kotimaan
valvontaviranomaisen on kiinnitettivii entistii enemmin huomiota fisniintyviin
vakuutusteknisiin riskeihin.
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Vakuutusteknisen vastuuvelan oikeellisuuden varmistaminen on yksi vaka-
varaisuusvalvonnan keskeisimpiti tehtiiviti. Aikaisemmin henki- ja vahinko-
vakuutuksenkin vastuuvelkaperusteille vaadittiin sosiaali- ja terveysministeri-
on ennal&ovahvistus. Lisiiksi vakuutusyrityksillii on ollut useissa vahinkova-
kuutuslajeissakin yhteiset vastuuvelkaperusteet. Kun ennakkovahvistusta ei
enfli vaadita ja vakuutusyritysten vastuuvelkaperusteet todennilkdisesti alka-
vat yhi enemmdn poiketa toisistaan, niin perusteiden asianmulwisuuden ja
niide n n oudat t amis e n s eWi v as tuuv e lan rii tt ctvyy den v a lv on t aan suunnataan
oleellisesti entistii enemmdn resurssei a.

Nykyisin henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakuutusten hinnoiuelu on laki-
siiiiteisti tapaturmavakuutusta lukuun ottamatta vapaata. Aiemmin henkiva-
kuutuksen, lakisl[teisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen ja poti-
lasvakuutuksen maksuperusteille vaadittiin sosiaali- ja terveysministeridn
ennakkovatrvistus. Erityisesti suurten lakisiiiiteisten vakuutuslajien ja henki-
vakuutuksen osalta on luotava valvontajfiestelmii, jotta voidaan varmistua
niiden turvaavasta ja kohtuullisesta maksutasosta.

Tytieliikelaitosten osalta vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteiden
vatrvistamismenettely on siiilytetty. Erityistii huomiota valvonnassa on kiinni-
tettiivii sijoitusriskien hallintaan. Koska tydeliikelaitokset toteuttavat merkitt5-
viiii sosiaaliturvan osa-aluetta, jonka toimivuus yhteiskunnan kannalta on tiir-
keiiii ja koska ndiden laitosten hallussa ovat mittavat sijoitusrahastot, jatkuvan
valvonnan kehittiiminen my6s tiistii niikdkutnasta on erittiin tiirkeiiii.

Vakavaraisuusvalvonta perustuu vakuutuslainsiiiidiinntissii ja sosiaali- ja
terveysministeritin miiiiriiyksissd vakuutusyrityksen vakavaraisuudelle asetet-
tuihin vaatimuksiin. Niime vaatimukset koskevat yrityksen toimintapiiiiomaa,
vastuuvelkaa ja sen katteena olevia varoja. I/alvonnan tehostamiseksi kehite-
tddn yhdessd valatutusalan kanssa menetelmid, ioilla Wtysten riskit nylEistd
monipuolisemmin ja riittdvtin ajoissa voitaisiin analysoida. Knytiinndn
tarkastustoimintaa kehitetiiin esim. kiinnitfiimelH huomiota tarkastussuunni-
telmiin ja -raportteihin sekd osaston sisiisen informaation kulkuun. T?imiin li-
siiksi vakuutusyrityksissii paikan piiiilH tehtiiviiii tarkastusta sekt jatkuvan yh-
teyden ylliipitoa vakuutusyrityksen edustajiin, tilintarkastajiin ja sisiiisiin
tarkastaj iin lisiitiiiin.

4.3 Vakuutusyritysten sisiisten valvontajflrjestelmien ja
tilintarkastuksen kehittiminen

Vakuutusvalvonnan onnistumisen kannalta keskeisti on se, ettil vakuutusyri-
tyksiii uhkaavat riskit voidaan riittiiviin ajoissa havaita ja analysoida seki siten
viihentiiii riskien haitallisia vaikutuksia.

Vakuutusyrityksen toiminnan lainmukaisuudestaja tarkoituksenmukaisuudes-
ta on ensisijaisesti vastuussa vakuutusyrityksen johto, erityisesti toimitusjoh-
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taja jahallitus, jonka osakeyhtirilain mukaan on huolehdittava siitii, ettii kirjan-
pidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jiirjestetty.

Vakuutusyrityksen toimintaa valvovat myos sisiiinen tarkastus ja tilintarkasta-
jat. Sisiiisen tarkastuksen tehttivtinti on valvoa, ettii vakuutusyrityksen johdon
antamat m[iiriiykset ja ohjeet toteutetaan yrityksen eri osissa. Sen tarkastuksen
piiriin kuuluvat mm. yntyksen atk-jiirjestelmdt, laskentatoimi, sijoitussuunni-
telma ja sen seuranta, yrityksen piiiit<iksentekojdrjestelmiit ja niiden seuranta.
Sisiiinen tarkastus raportoi yrityksen j ohdolle.

Sisiiisen tarkastuksen tehtliviinmtiiirittelyii tulisi tiismentiiii siten, ettii hallitus
velvoitettaisiin omalta osaltaan sisiillyttiimfliin sisdisen tarkastuksen tarkastus-
kohteisiin ne toimenpiteet, joita hallituksen valvontavastuun kannalta on pi-
dettdvii oleellisina. Niiihin kuuluvat mm. toimintaan liittyvien riskien analy-
sointi. Sisiiisen tarkastuksen raportointi voisi kuitenkin siiilyii nykyiselliiiin ei-
kii sitti suuren raportointimddrdnvuoksi olisi tarkoituksenmukaista ulottaa mi-
nisteriri<in.

Koska vakuutusyritysten liiketoimintaa hoidetaan atk-pohjaisten tietojiirjes-
telmien avulla, liittyy vakuutustoimintaan keskeisesti myds tietoturvallisuus-
riskit. Siksi vakuutusyritysten tietoj erj estelmien toiminta edellyttiiti myris te-
hokasta valvontaa. Tiitd valvontaa kehitetddn tarvittaessa riippumattoman ul-
kopuolisen tahon toimeksiantona suorittamana ministeri<in valitsemissa tar-
kastuskohteissa. Tiimiin lisiiksi tulisi kehittiiii ohjeistusta vakuutusyrityksen it-
sensd suorittamaa tarkasfusta varten.

Vakuutusyrityksen tilintarkastajat valvovat ensi sijassa yrityksen omistajien
intressien toteutumista. Tilintarkastajien tehteve on kokonaisuudessaan kui-
tenkin tiitii laajempi; heidiin antamillaan lausunnoilla on merkitystii myds
muille tahoille, mm. yntyksen sidosryhmille (esim. velkojat, viranomaiset).
Kuten edellii on todeffu, uusimman EU-oikeudellisen erityissiiiintelyn kansal-
lisen voimaan saattamisen mydtd tilintarkastajien valvontatehtdviit ktisittiiviit
myos erityisen tiedonantovelvollisuuden valvontaviranomaiselle vakuutus-
yrityksen toiminnan jatkuwutta uhkaaviksi havaituista seikoista.

Tilintarkastuksen ja viranomaisvalvonnan yhteistyritii tulisi kehittaa valvon-
tatilintarkastuksen pohjalta siten, ettd tarkastuksen kohteiksi ja erityisesti
raportoitaviksi miiiiriteltiiisiin niitii asioita, joita ministeri6 pitiiii tiirkeine. Tel-
l6in tarkastusjaksoittain valvontatilintarkastuskertomus toimitettaisiin tiedok-
si my6s ministeri<ion.

Vakuutusyrityksellii on vakuutuslainsiiiidiinndn mukaan oltava voimassa oleva
sijoitussuunnitelma. Sen laatiminen, muuttaminen ja sen noudattamisen seu-
ranta ovat esimerkkejti vakuutusyrityksen sisiiisestii valvontajidestelmdstii.
Kun kansainvdlisestikin tarkasteltuna valtaosa vakuutusyritysten ongelmista
johtuu epiionnistuneesta sijoitustoiminnasta, vakuutusyrityksen sijoitustoi-
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minnan suunnittelu ja seuranta ovat keskeisi2i vakuutusyrityksen sisiisen val-
vonnan osa-alueita.

Vakuutusyritysten sisiiiset valvontajiirjestelmiit on rakennettava niin, ettii
valvonnan tavoite saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Sosiaali- ja
terveysministerii kehittciti vahtutusyritysten sisdisen valvonnan jtirjestdmistd
l<oskevaa ohjeistusta. Ministeriii kehitttiti myds vahrutusyritysten tilintarkas-
tajien ja valatutusyrityl<siti valvovan viranomaisen yhteistydrri. Soveltuvin
osin edellii sanottu koskee myos muitakin vakuutuslaitoksia.

4.4 Valvontaorganisaation j a -henkiltisttin kehittiminen

Vakuutusvalvonnan onnistumisen edellytys on riittdvii j a ammattitaitoinen
henkilokunta. Henkilokunnan tulee edustaa riittiiviin monipuolisesti ja laaja-
alaisesti juridista, vakuutusmatemaattista ja taloudellista asiantuntemusta. T6-
hiin kiinnitetiiiin erityistii huomioita henkildkunnan rekrytoinnissa ja koulutta-
misessa.

Henkil<istdn ammattitaidon kehittimiseen ja ylltipitoon panostetaan. Vakuu-
tusvalvontaan osallistuville luodaan henkil<ikohtainen koulutusohjelma osaa-
misen jatkuvaksi kehitttimiseksi. Tavoitteena on korkeatasoisen ammattitai-
don omaava, riittiivd henkil<isto. Jokaisen henkil<in osalta tavoitteena on oman
erityisalueen syvillinen hallitseminen mutta my<is riittiivii muiden osa-aluei-
den yleistuntemus. Listiksi kehitetiiin toimintoja siten, etlii yhtendinen toimin-
tatapa lakien soveltamisessa ja muussa valvonnassa varmistetaan.

Monipuolisen erityisasiantuntemuksen lisiiksi merkittEviisti lisiiiintyviit kan-
sainviliset tehtiviit edellyttiiviit valvontahenkil<istiiltii hyvtiii kielitaitoa. On
myds tarkoituksenmukaista, ettii henkildstd kykenee hyodyntiimiiiin nykyai-
kaisen tietotekniikan suomat mahdollisuudet.

Vakuutustarkastuksen henkil<iresursseja vahvistettiin vuosina 1994 ja 1995.
Vuoden 1996 alussa lakisditeistii eliikevakuutusta harjoittavien eliikesfli-
tididen ja elikekassojen er65t Eliiketurvakeskukselle kuuluneet valvontateh-
tiivdt siirrettiin sosiaali- ja terveysministeri<ille. EU:n jiisenyydestii ja vakuu-
tuksen eurooppalaisten sistimarkkinoiden toteutumisesta johtuen vakuutus-
valvonta on muuttunut entistd vaativammaksi ja vakuutustarkastustoimiston
hoidettavana on uusia, erityisesti kansainviilisten asioiden osalta hyvin merkit-
tdvisti laaj enevia tehtiiviii.

Sosiaali- ja terveysministerid vahvistaa valarutusvalvonnan resursseja, jotta
e ri ty i s e s ti v aknv ar ai s uusv a lv on t aa j a kan s ainv ci li s i ri a s io it a ko s kev at t e ht dv dt
ja velvoitteet voidaan hoitaa vahtutetut edut turvaavalla ja kansainvtilisesti
v ertailuke lp o i s e I I a t av al I a.

Vakuutusyritykset toimittavat vuosittain paljon sekii numeerista ettii tekstipoh-
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jaista materiaalia vakuutusvalvonnan kiiytt66n. Tilinptiiittiskiiytiinndn muutut-
tua vuodesta 1995 liihtien tilinpiiiitiikseen liittyvii liitetieto on tiillii hetkellfi
aikaisempaa yksityiskohtaisempaa ja sitl toimitetaan ministeriri<in aiempaan
kiiytiint<i<in verrattuna entistii enemmdn my6s elektronisessa muodossa. Va-
kuutusvalvonnassa tarviffavaa vakuutuslaitoksia koskevan tietomdiirdn lisiiiin-
tyminen sekd sen hallinta ja analysoiminen edellyttiiviit siihen sopivia
valvontatietojfiestelmid. Sosiaali- ja terveysministerii kehittdd valarutus-
valvontaan liittyvid tydmenetelmiti parantamalla tietojtirjestelmien hyvtiksi-
laiyttdti.

4.5 Aktuaarikoulutuksen kehittflminen

Sosiaali- ja terveysministeririn toimialaan kuuluu Vakuutusmatemaatikon tut-
kintolautakunnan asettaminen. Lautakunta ottaa vastaan sosiaali- ja terveys-
ministeridn hyviiksymtitin vakuutusmatemaatikko -tutkintoon (SHV-tutkinto)
liittyvet kuulustelut sek[ kehittiiA tutkintoa ja siihen liittyvee opetusta. Jotta
tutkinto voisi pysy[ korkeatasoisena ja kansainviiliset laatuvaatimukset
tiiytt[vin6, on kehitettivii myds alan tutkimustoimintaa. Ministerio pyrkii sii-
hen, effii aktuaarikoulutusta ja siihen liittyvea tutkimusta voidaan ryhty[ har-
joittamaan nykyistii laajemmin yhteistyrissil korkeakoulujen kanssa.

Vakuutusyhtidlaki edellyttffi vakuutusyhtioiden johdolta sellaista yleistti va-
kuutustoiminnan tuntemusta kuin vakuutustoiminnan laatuun j a laaj uuteen
katsoen on tarpeen. Vakuutusalan nopea kehitys edellyttiiii my<is tiiydennys-
koulutuksen jiirjestiimistii alalla jo toimiville, erityisesti sekii johdolle etti ak-
tuaareille.

Aktuaarikoulutusta kehitettiessii otetaan erityisesti huomioon eurooppalaiset
suunnitelmat aktuaarien tutkintovaatimuksista. Koulutuksen kehittdminen
edellyttiiii voimavarojen lis66mistii sekii vakuutusvalvontaan ettti korkeakou-
luihin.

Sosiaali- ja terveysministerid osallistuu vakuutusalan koulutuksen ja tutki-
mulrs en kehittdmts een Suomes s a.

V Tyoeliikej ?i{ e stelmiin tulevai suuteen liitt}rvia
kysymyksiii

Suomi on siirtynyt erittdin lyhyess[ ajassa suljetun talouden oloista kohti
markkinataloutta. Rakennemuutokseen liittyy piiiiomamarkkinoiden vapautta-
minen, Neuvostoliiton ja neuvostokaupan romahtaminen, pankkikriisi, talou-
den lama, nopeasti kasvanut ty6ttdmyys ja siihen liittyen kasvaneet sosiaalitur-
van kustannukset sekii nykyisestii ripe?istii talouskasvusta huolimatta edelleen-
kin jatkuva valtion velkaantuminen ja hidas tyottomyyden alentuminen. Suo-
men jtisenyys Euroopan Unionissa huomioonottaen perustellusti voidaan tode-
ta suomalaisten vakuutusyhtididen, tydeliikeyhtidt mukaanlukien, toiminta-
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ympiiriston muuttuneen perusteellisesti rakennemuutoksessa, joka monilta
osin on ollut hallitsematon toisin kuin ilmeisen monet ajattelivat 80-lurnrn lo-
pulla. Tiimiin vuosikymmenen kokemusten perusteella on viilttimit<inti va-
rautua kriiseihin, jotka juuri tiillii hetkellii saattavat niiyttii epiitodenniikoisiltd,
jopa mahdottomilta. TAme edellyttiiti siti, etti on oltava tietoinen toimintaa
uhkaavista riskeistii.

Kokonaisuudessaan vakuutusala on toistaiseksi selviytynyt tapahtuneiden
muutosten seurauksista pankkisektoriin verrattuna kohtuullisen hyvin. Proses-
si kuitenkin jatkuu ja tulevaisuutta on ainakin yhti vaikeata ennustaa kuin ai-
kaisemminkin. Thpahtunut kehitys on muovannut erityisesti tytieliikeyhtioiden
sijoitustoiminnan ympiiristoii. Kun tytieliikejtirjestelmiiss[ sen alusta liihtien
turvaavalla takaisinlainauksella on ollut aivan keskeinen asema tulevien eliik-
keiden maksukykyii ajatellen, lyhyessii ajassa takaisinlainauksen osuus ty6-
eliikehtiiiiden sijoitustoiminnasta on viihentynyt oleellisesti. Takaisinlainauk-
sen tilalle tydeliikeyhtitiiden sijoitussalkuissa ovat tulleet liihinne valtion jouk-
kovelkakirjalainat. Ty6eliikevaroilla on siten viime vuosina rahoitettu mer-
kittiivtisti valtion velanottoa. Tyoeliikevarojen sijoittaminen valtion velan ra-
hoittamiseen ei kuitenkaan luo uutta elikkeiden maksukykydtulevaisuutta aja-
tellen. Tiissd suhteessa takaisinlainaus poikkeaa suuresti sijoittamisesta val-
tion joukkovelkakirjoihin, sillfl tydnantajat maksavat aikanaan takaisinlai-
nauksessa syntyneet lainat eliikeyhtidille. Kun eltikeyhtitit lainaavat tydeliike-
maksuina keriittyjii varoja valtiolle, veronmaksajat huolehtivat aikanaan ndi-
den lainojen maksamisesta ty6el?ikeyhtioille veroina.

Tiillii vuosikymmenelli ty<ieltikejfiestelmtin taloudellisen kantokyvyn turvaa-
miseen tiihdiinneistE mittavista muutoksista huolimatta tytieliikejiidestelmii ei
ole kuitenkaan valmis. Jiirjestelmiissti on edelleenkin tarkasteluaja kehittiimis-
til kaipaavia osittain ongelmallisiakin piirteitii. Seuraavassa nostetaan esiin
eriiitii tiillaisia kysymyksi?i. Useimmat niiisti kysymyksiste edell$iivet bajaa
jatkoselvittelyii. Niiin ollen seuraava tarkastelu tarjoaa vain harvoihin ongel-
miin valmiita ratkaisuja. Valmiittenkin ratkaisujen tapauksessa ehdotukset
ovat poliittisesti vaikeasti liipivietivissi, koska esimerkiksi eliikeiiin nostami-
sessa monet ndkeviit toisessa vaakakupissa tydttdmyysongelman.

Iltielikevaroj en sij oittaminen

Ty6tt6myys on kaikkia Euroopan Unionin jnsenmaita piinaava ongelma. Yhtii
mieltii ollaan siiti, etti tyrittdmyyttii tulisi viihentii. Ongelma on siinl, etti
kukaan ei ntiytii tuntevan liiiikkeitii tydtttimyyden viihentimiseksi. Ratkaisuja
on haettu mm. tydnantajamaksujen alentamisesta ja porrastamisesta. Aitoja
ty6paikkoja syntyy kuitenkin vain silloin, kun tyonantaja katsoo lisddntyneen
kysynntin siti vaativan. Asia muuttuu kokonaan toisenlaiseksi silloin, kun
tyontekijiin palkan tai osan siitii maksaa joku muu kuin tydnantaja itse. Tiarvi-
taan siis lisiiii kysyntiiii suomalaisille tuotteille ja osaamista niiden valmistami-
seksi. Tiissii ollaankin ns. perimmiiisten kysymysten tiiirellii.
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My6s tydeHkkeiden tulevaisuuden kannalta tydttdmyyden alentaminen on tiir-
keiitti. Monet ovat sitii mielt6, ettii pienilld ja keskisuurilla yrityksillii on kes-
keinen asema pyrittiiessii vlhentdmtiiin Suomen tydttdmyyttii. Kysymys on sii-
t6, pyst5rtiiiinkd niiissii yrityksissii oleva potentiaali muuttamaan lisiiiintyviiksi
vienniksi ja sitii kautta uusiksi tyopaikoiksi. Viennin lisiitiminen PK-sektorilla
on myris tyrieliikeyhtioiden etu.

Syksyllii 1993 toteutetun tydnantajan sosiaalivakuutusmaksuja koskevan sel-
vitystyon aikana tehdyssii tydnantajakyselyssii kiivi ilmi, etlii PK-sektorin
tyrinantajat kokevat ongelmalliseksi erityisesti viennin aloittamisen. Tiimii ei
liene htimmdstSrttdvii[, sillii suomalaisten suuryritystenkin kansainviilistymi-
nen on osoittautunut vaikeaksi. Varsinkin kansainviilistymisprosessin alkuvai-
heessa suomalaiset suuryritykset ovat my<is usein kiirsineet merkittiiviii talou-
dellisia tappioita ulkomaisessa sijoitustoiminnassaan.

Oletuksena on, ettd monissa suomalaisissa PK-sektorin yntyksissii on valmii-
na tai liihes valmiina sellaisia tuotteita, joilla voisi olla kysyntiH ulkomailla.
Siksi olisi tiirkeiitii, ett[ ensin kartoitettaisiin tillaiset yritykset ja sen jiilkeen
tuettaisiin taloudellisesti lupaavia yrityksiii niin, ettd ne voisivat luoda kunnol-
liset edellytykset viennin kiiynnistiimiseksi. Taloudellisen tuen turvin yritykset
voisivat palkata henkil6n, jonka tehtevene olisi viennin kiiynnistliminen.

Edellii oletettiin, ettd Suomessa on sellaisia PK-sektorin yrityksiii, joilla on
valmiina tai liihes valmiina tuotteita, joilla voisi olla kansainviilistii kysyntiii,
mutta joiden vientiii ei ole pyst5rtty ktiynnist[mdiin liian niukkojen voimavaro-
jen takia. Mikeli ttimii olettamus ei pidiikiiiinpaikkaansa, aitojen tydpaikkojen
luominen teolliseen tuotantoon ei ole lyhyellii aikaviilillii helppoa. Silloin ni-
mittdin oltaisiin tilanteessa, jossa uusia tuotteita on ryhdyttiivd luomaan tutki-
muksen ja tuotekehityksen kautta. Ttimii vaatii yleenst paljon alkaa.

PK-sektorille suunnattavasta luototuksesta puhuttaessa ongelmaksi todetaan
toistuvasti lainojen vakuuksien jiirjestiiminen. Kyseessd on ongelma, joka on
ratkaistavissa ty<ieliikeyhtioiden, takuulaitosten ja sosiaali- ja terveysministe-
ri<in yhteisvoimin kohnrullisen nopeasti. Tiimtin kysymyksen ratkaisu on koko
ryoeHkejerjestelmtin edun mukaista.

Ty<ieliikeyhtioiden sijoitustoimintaa uudistettaessa takaisinlainausta on pyntty
kehittiimtiiin entistii markkinaehtoisempaan suuntaan niin, ettii siite tutsi
markkinoilla aikaisempaa kilpailukykyisempi. Takaisinlainausta koskevat uu-
distukset tuskin kuitenkaan tuovat kovin suuria muutoksia takaisinlainauksen
osuuteen ty<ieliikeyhti<iiden sijoitussalkuissa. Tdllaisessa tilanteessa tydeldke-
yhtioiden on ratkaistava sijoitustoimintaansa liittyvet suuret kysymykset piiti-
asiassa muita sijoitusmuotoja kiiytttien. Mikiili kuitenkin takaisinlainauksen
suosio alkaisi vastoin odotuksia kasvaa oleellisesti, se saattaisi olla merkki
aktivoituneesta investointitoiminnasta. TImd puolestaan saattaisi merkit?i
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tytitttimyyden merkittiviiii alentumista, joten kuvattu kehitys olisi siten mitii
toivottavinta.

Elikerahastojen merkitys yhteiskunnassa on niiden kasrnrn mytitii lisiiiintynyt
suuresti. Ne luetaan julkiseen sektoriin, joten ne helpottavat Suomen EMU-
kriteerien tiiyttymistii. Eliilil<eiden tulevan maksukyvyn kannalta eldkevaroja
pitiiisi kuitenkin pysrye suuntaamaan suomalaisen elinkeinoeliimtin ja tytilli-
syyden tukemiseen. Ttissti yhteydessii on toisinaan viitattu siihen, ettii eliikeyh-
tiOiden tehtiiviinii olisi turvata suomalaisomistus keskeisissi suomalaisissa yri-
tyksissii. Ainakin yhtii keskeinen lcysymys on se, ettd kuka omistaa lakisiiiiteis-
td sosiaaliturvaa toteuttavat tyoeliikeyhti6t. Vakavan tarkastelun kohteeksi on-
kin otettava osakeyhti<imuotoisten tydeliikeyhtioiden keskiniiistiimisen mah-
dollisuus.

Julkisuudessa on usein todettu, etl5 eldkerahastot ovat eriiiinlaisia pusku-
rirahastoja, joita on tarkoitus ryhtyii purkamaan suurten ikiiluokkien tullessa
eliikeikiiiin. Teoriassa rahastojen purkaminen saattaa niiyttiiii yksinkertaiselta.
Niiin ei asia kuitenkaan ole viilttiimiittii kiiytiinndssa. Mikeli rahastoja aiotaan
todella ryhrye purkaman vuoden 2010 tienoilla tai kenties aikaisemminkin,
varsin pian olisi piiiitrlksenteossa otettava huomioon se, miten rahastojen pur-
kaminen aiotaan toteuttaa ktiytiinn<issil ilman, ettii vaikeutetaan ratkaisevasti
Suomen talouden toimintaa. Rahastden purkamisnikokohta on otettava huo-
mioon pohdittaessa elikevarojen sijoittamista kansainviilisille markkinoille.
Realistinen vaihtoehto rahastojen purkamisen sijasta saattaa kuitenkin olla ra-
hastointiasteen pienentiminen ty6eliikemaksun korotuspaineen hillitsemiseksi
suurten ikdluoklcien elikkeellesiirtymisvaiheessa.

Vuosien 1996 ja 1997 vathteessa toteutettiin suuria muutoksia tydeltike-
yhti<iiden sijoitustoimintaa koskevassa stiiintelyssii. Yhtenii pyrkimyksenfl oli
lisiitii tytieliikeyhtididen sijoitustoiminnan tuottomahdollisuuksia. Tiihiin ta-
voitteeseen pddseminen edellytti mahdollisuuksia aikaisempaan suurempaan
riskinottoon. Ttimii puolestaan edellytti yhti6iden toimintapiidomien kasvatta-
mista riskinkantokyvyn ylliipitiimiseksi.

Sijoitustoimintaa koskevien muutosten mukana kehitettiin my6s tytieliike-
yhtitiiden vakavaraisuusvaatimuksia siten, ettii kullakin yhtitillii on sijoitussal-
kun riskipitoisuudesta riippuvat vakavaraisuusvaatimukset. Mitii riskipi-
toisempi tytieliikeyhtidn sijoitussall&u on, sitii korkeampaa vakavaraisuutta
yhtitiltii edellytetiiiin. Uudistus merkitsee kiiytiinnrissfl sitti, ettii lcunkin yhtion
vakavaraisuusvaatimukset voivat muuttua sijoitussalkun muuttuessa. Tiimii on
edellyttiinyt my6s valvonnan kehittiimistii. Kiiytt66n onkin otettu ns. Early
Warning-jiirjestelmii, jonka tavoitteena on antaa mahdollisuus sekii yhtidnjoh-
dolle ettii valvovalle viranomaiselle puuttua asioihin vakavaraisuuden kohen-
tamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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Ajoittain julkisuudessa on arvosteltu suomalaisten ty6eHkevarojen tuottoja
vertaamalla niitii ulkomaisten eliikerahastojen tuottoihin. Ttihiin viitaten on
esitetty vaatimuksia tydeliikeyhtididen sijoitustoimintaa koskevien rajoitusten
ldysentiimiseksi. Ulkomaisiin kokemuksiin viitaten on v[itetty, etld eliikevarat
ovat tuottaneet site paremmin mitii viihemmiin niiden sijoittamista on
stiiinnelty. Suomen kokemukset piiiiomamarkkinoiden vapauttamisen seurauk-
sista kertovat kuitenkin aivan toisenlaista.

EIike-etuudet

Jtirjestelmiin luotsaaminen tiillii vuosikymmenellti taloudellisessa lamassa ja
suurtydttdmyyden oloissa on merkinnyt leik*auksia tuleviin eliike-etuuksiin
verrattuna vielti 80-luvun lopussa vallinneisiin niikymiin. Heikennykset ovat
tapahtuneet mm. indeksimuutoksilla, mtiiirittelemiillii eliikepalkka uudella ta-
valla, eltikekertymiiii rajoittamalla ns. tulevan ajan osalta ja nostamalla var-
haiselflkkeiden alkamiseen liittyviii ikiiraj oj a. Uudistuksilla on pyntty hillitse-
mtiiin eldkekustannusten nousupaineita. Kustannuspaineiden hillitsemisen
kannalta tiissd ty6ssi on onnistuttukin. PitkAlH aikaviilillii tyoeltikemaksuun
liittyy kuitenkin edelleenkin nousupaineita.

Mikiien jii{estelmii ei ole itseisarvo sindns6. Elilkejii{estelmiin tavoitteena on
palkansaajien ja muiden tulevista eliikkeist[ huolehtiminen. Kun viime vuosi-
na on viiistiimiittii jouduttu tekemtiiin ratkaisuja, joilla on pyntfy turvaamaan
jiirjestelmiin taloudellinen kantokyky, viihemmiille on saattanut jaedbpddasia,
nykyiset ja tulevat eliikeliiset sekii heiddn elikkeens6.

Edelleenkin ty<ieliikejii{estelmiiii vaivaa alhainen eliiklceellesiirtymisikii, jon-
ka nostamisesta on puhuttu paljon, mutta jonka toteuttaminen on vaikeata.
Osaltaan alhaiseen eliikkeellesiirtymisikiiiin vaikuttavat erilaiset varhaiseliik-
keet. Tyrieliikejiirjestelmiiii kehitettdessd yksi viilttiimlttomimmisti tehtiivistii
onkin tydtttimyyseliikkeen poistaminen. Mydskin yksildllisen varhaiseldkkeen
poistamismahdollisuutta on syytti edelleenkin tarkastella, silH tydk) rytto-
myyseliikkeet riittiivdt turvaamaan eliikkeet tydkyr/ttttmyystilanteissa. Nlillii
toimenpiteillti olisi mahdollisuus vaikuttaa osaltaan eliikkeellesiirtymisiiin
nousuun ja siten alentaa jiirjestelmiin kustannuspaineita. Varhaiseldkkeiden
suuri miiiirii puolestaan on osaltaan vaikuttanut siihen, ettii tulevia eliikkeitii on
ollut pakko leikata. Eliikkeiden taso tulevaisuudessa ei ole sellainen, kuin mitii
palkansaajat vielii muutama vuosi sitten voivat odottaa.

Menestyminen tydmarkkinoilla edellyttiiti yhii useamminkorkeaa osaamistaja
siten syviillistii ja pitkiiii peruskoulutusta. Muuttuvat tydtehHviit merkitseviit
myds koko eliimiin l[pi jatkuvaa koulutusta yhii useammille ty<intekij6ille.
Monet valmistuvat korkeakoulusta vasta 30 vuoden iiissii tai my6hemmin. Il-
man aikaisempaa ty<ikokemusta tiillaiset palkansaajat eivdt siten nykyiseen
eliikeikiiiin mennessd voi teoreettisestikaan saavuttaa 60 prosentin eldketasoa,
jota Suomessa on pidetty tydeliikejiirjestelmiin perustavaa laatua olevana ta-
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voitteena. Kun mydhempiinkin tytiuraan sistiltyy monilla yhii useammin jak-
soja, joilta eliikettii ei viilttiimtittd kerry, kasvava miiiirii tyontekijditi saattaa
jandhkauas 60 o/otavoitetasosta. Onkin sffi ryhtyi vakavasti selvittelemiiin
keinoja riittiiviin eliiketason turvaamiseksi myds tiillaisissa tapatrksissa. Va-
paaehtoiset elikevakuutukset saattavat tulevaisuudessa olla yhii keskeisempi
ratkaisu tavoite-eliiketason saarnrttamiseksi. Jossain mi[rin vapaaehtoiset
eliikevakuutukset muistuttavat ns. henkilokohtaisia eliiketilejii.

Tilastojen mukaan erilaiset varhaiseldkkeet ntiyttiiviit johtavan tiillii hetkellii
parempiin eliikkeisiin kuin ponnistelu tydeliimiissii 65 vuoden eliikeikiiiin
saal*a. Vaikka havainnon taustalla saattaa olla erilaisia jiirkeviii selityksiii, ei
ole ihme, etti nykymuodossaan tytieliikejiirjestelmi ei kannusta ty6skentele-
miiiin pitkiiiin ainakaan korkeamman eliketason saawttamiseksi. Viime aikai-
set jfiestelmiiiin tehdyt muutokset viihentiiviit pitkiillii tiihtilimell[ tiitii ongel-
maa, mutta tehdyt korjaukset eiviit sellaisenaan poista ongelmia kokonaan.
Tytitttimyysongelmaa ei tule fittiiii ratkaista eliikejiirjestelmiin kustannuksel-
la. Toisaalta tyttl$ ^/ttitmiii varten on olemassa tytikyryttdmyyseliike.

Monet ovat sitii mielti, etli vuonna 1993 kiiyttttdn otettu palkansaajan tydelii-
kemaksu on ollut jiirjestelmiln kehityksen kannalta yksi syviillisimmisti muu-
toksista. Sopimuksen mukaan tytieliikemaksun tulevasta noususta puolet mak-
saa tydnantaja ja toisen puolen palkansaaja.

On luontevaa kysyi, pitiiisikti tytieliikemaksu siirtiii kokonaan palkansaajien
maksettavaksi. Kysymys ei ole uusi, vaan se on esitetty viime aikoina useasti
julkisessa keskustelussa. Palkansaajien ktiteen aktiiviaikan a jaivd rahamiiiirii
ei muuttuisi, mikeli nimellispall&oja nostettaisiin tytieliikemaksua vastaavas-
ti. Mydskiiiin tydnantajien maksurasitus ei tiillt in nousisi. Sekti palkansaajan
ettii tytinantajan kannalta eliike olisi silloin edelleenkin mytihennettyii palkkaa.
Muutoksella olisi kuitenkin erittiiin suuria ja syviillekiiyviii muutoksia koko
jiirjestelmiin ja sen hallinnon kannalta. Tiillaisen ratkaisun vaikutuksia on syy-
tii ryhtye selvittimflin.

Vakuutusperiaatteen mukaisesti suuremmat vakuutusmaksut johtavat parem-
paan korvaustasoon. Palkansaajan tytieliikemaksu kuitenkin pienentiiii eliikettii
pall:kaan verrattuna, siti enemmtin mitii korkeampi on palkansaajan maksama
ty6eliikemaksu. Toisaalta palkansaajan tyrieliikemaksu pienentiii myds pal-
kansaajan kiiteen jiinviin pakkaa. Siten vuonna 1993 keyttttdn otettu palkan-
saajan ty6eltikemaksu merkitsi sekii palkkojen ettii eldk&eiden leikkausta.

Iltielikeyhtididen kilpailu

Tyoeliikejfiestelmiin kehityksestii kiiydyssiikeskustelussa on usein hrohr esiin
huoli jiirjestelmfln monimutkaisuudesta ja vfihflisestii kilpailusta tytieliike-
yhtididen v[lillii. Jiirjestelmii koetaan niin monimutkaiseksi, etti kansalaiset
tietiiviit jiirjestelmiin toiminnasta varsin viihiin. Vaikka tydeliikeyhtidt ovatkin
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viime vuosina lisiinneet toimintaansa koskevaa informaatiota, jiirjestelmdI tu-
lisi kehittiiii entistii liipiniikyviimmiiksi. Viilttiimtitontii olisi my6s, ettiijokaisel-
la palkansaajalla olisi aito kiinnostus ty<ieliikeyhti6iden toimintaan. Tiillaiset
piirteet kehittiiisiviit merkittiiviisti jiirjestelmdn valvontaa. Valvontaniik6kul-
man kannalta olisi tietenkin oleellista se, ett[ sekii tydnantajilla ettii palkansaa-
jilla olisi aito intressi ja my6s mahdollisuus vaihtaa ty<ieliikeyhti6tfl silloin kun
ndmd ovat t5rytymiittomiii esim. tydeliikeyhti6n sijoitustoiminnan tuottoihin.
Olisikin viilttiimiitdntii ryhrye selvitt[m[iin keinoja tiillaisten mahdollisuuksi-
en lis6iimiseksi.

Tyonantajien kannalta ratkaisevaa on nykyisin tydeliikeyhtirin valintavaihe.
Sen jtlkeen tydeliikeyhtirin vaihto ei ole tyonantajan kannalta useinkaan talou-
dellisesti perusteltua. Toisaalta palkansaaj at eiviit piiiise hyotym[iin tydeliike-
yhtidnsii tuottavasta sijoitustoiminnasta samalla tavalla kuin tyonantajat siitii
huolimatta ettd palkansaajat maksavat nykyisin osan tyoeliikemaksusta. Jos-
sain miiiirin palkansaajat pddsevtit tosin hyotym[2in pitktllii aikaviililH ty6-
eliikeyhtioiden tuottoisasta sijoitustoiminnasta alempina tydeliikemaksuina.

Kilpailua voitaisiin oleellisesti lisdtd siten, ettti tyonantajat vaihtaessaan ty<i-
eliikeyhti<itiiiin voisivat viedl mukanaan toiseen yhtirion myris osuutensa vas-
tuuvelasta. Voidaan my6s perustellusti kysyti eik<i palkansaajillakin pitiiisi olla
oikeus vaikuttaa ty<ieliikeyhti<in valintaan, koska he my6s nykyisin maksavat
merkittilviin osan tyrieldkemaksusta.

Kilpailun lisiiiimiseksi on my<is viilttiimiit<intii tarkastella laskuperustekoron
miiiiriiyfymistapaa. Nykyisin laskuperustekorko ratkaistaan hallinnollisesti so-
siaali- ja terveysministeri<issti tyrieliikeyhtididen yhteisen anomuksen perus-
teella. Anomukseen vaikuttaa oleellisesti se, ettd kaikki tydeliikeyhtiot voivat
saavuttaa laskuperustekoron edellyttiimtin tuoffotason. Kilpailun ja tytt-
eliikeyhtioiden tuottojen lisliimisen kannalta on vdlttiimiit<intii, effi lasku-
perustekorko miiiiriiytyisi nykyistii kefiintde markkinaehtoisemmin.

VI Lopuksi
Niin tydeliikeyhtioiden kuin yleisemminkin vakuutusyhtididen olemassaoloa
uhkaa joukko riskejii. Osittain n6md riskit vaihtelevat vakuutusyhtiotyypin
mukaan. Vakuutusvalvonta kokonaisuudessaan, ts. yhtioiden sisdinen valvon-
ta, tilintarkastusjii{estelmii ja viranomaisvalvonta tiihtiiiiviit riskien toteutumi-
seen niin, ettii vakuutetut edut olisivat turvatut. Vakuutustoiminnan luonteesta
johtuen milliiiin valvonnalla ei kuitenkaan pyst5rtii estdmiiin sit6, etteiviitkd
vakuutetut voisi ktirsiii menetyksiii vakuutusyhtidn selvitystilassa tai konkurs-
sissa, tai etteiko tlillaisessa tilanteessa jouduttaisi turvautumaan yhteisvas-
tuuseen lakisiIteisten vakuutusten ollessa kysees sti.
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Vakuutusyhtiriiden olemassaoloa uhkaavista riskeisti monet voidaan torjua
vakuutusyhtididen sisiiisin toimenpitein. Kokemus on osoittanut, etlikansain-
v?ilisesti tarkastellen useimmat vakuutusyhtiriiden konkurssit johtuvat muista
kuin vakuutusteknisisti syistii. Usein vakuutusyhtididen konkurssien syynd
ovatkin olleet epiionnistuneeseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien toteutu-
minen. Tiima niikokohta korostaa vakuutusyhtitiiden sistiisten valvonta-
jtirjestelmien jatkuvan kehittiimisen tarvetta.

Vakuutusyhtioiden sisiisten valvontaj?irjestelmien jatkuvaa kehittiimistii edel-
lyftiie se, effi yhti<iiden uhkana olevat riskit muuttuvat ajan mukana. Esimer-
kiksi vielii vajaa kymmenen wotta sitten vakuutusalalla saatettiin ajatella, etlii
vakuutusyhti<iiden sijoitustoimintaan ei liity riskejfl. Tuolloin, suljetun talou-
den oloissa, ndkemys saattoi pitiii verraten pitkille paikkansa. Kaikki kuiten-
kin muuttui ptiiiomamarkkinoiden vapautuessa.

Ttillti hetkellii kahden suurimman tyrieliikeyhtidn vastuuvelka on noin 45 mrd
markkaa. Nykyniikymien mukaan tydeliikeyhtidt kasvavat kytnmenen seuraa-
van vuoden aikana suurin piirtein kaksinkertaisiksi. Monet nykyisistii ty6-
eliikeyhti6istii ovat siten jo nyt ja vielii useammat yhtidt tulevaisuudessa suuria
riskikeskittymiii, joihin liitt).y suurten tappioiden mahdollisuuksia. Tulevai-
suudessakaan ei voi sulkea pois sitii mahdollisuutta, etti jokin eliikeyhti<i voi
joutua selvitystilaan eikii sit5, ettii Eliike-Kansan tapaan voidaan joutua turvau-
tumaan yhteisvasfuuseen.

Eliike-Kansan tapauksessa onni oli, ettti yhtio oli eliikeyhtidksi varsin pieni.
Kuitenkin Eliike-Kansankin tapauksessa yhteisvastuulla joudutaan kattamaan
yli miljardin markan vajaus. Suhteellisesti yhtii suuri vajaus suurimpien ty6-
eltikeyhtioiden tapauksessa merkitsisi ehkd 10 mrd markan vajausta. On siis
perusteltuja syitii torjua kaikin keinoin tlllaisten riskien toteutuminen. Keskei-
nen kysymys on tiilkiin se, mill6 keinoilla riskit, jotka seuraavat tydelike-
varojen keskittymisestl vain harvoihin yhtioihin, voitaisiin viilttiiii.

Tydeliikeyhtididen suuri ongelma juuri tiillii hetkellii on sijoitustoiminnan mo-
nipuolistaminen. Ongelma liittyy investointien matalaan tasoon ja yritysten
muuttuneeseen rahoitusrakenteeseen. Mahdollisuuksia sijoitustoiminnan mo-
nipuolistamiseksi on lisiitty merkittSvdsti muuttamalla tydeliikeyhtididen toi-
mintapiiiiomia ja lisiiiimiillti yhti6iden riskinsietokykye. EMUn kolmannen
vaiheen toteutuessa mahdollisuudet sijoittaa aikaisempaa enemmiin ulkomail-
le kasvavat. Tiime kuitenkin edellyttiiii sellaista osaamista, jota Suomesta ei
tiillii hetkellii viilttiimiittii ole riittdviisti. Monien suomalaisten yritysten koke-
mukset viittaavat siihen, etti kansainviilisillii sijoitusmarkkinoilla toimiminen
ei ole yksinkertaista.
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Liite2

Valvottavat vakuutuslaitokset

Mtiiiriillisesti sosiaali- ja terveysministerion valvonnan alaisia vakuutus-
laitoksia oli vuoden 1996 alussa seuraavasti:

Vakuutusyhtirit

Vakuutusyhdistykset

Potilasvakuutusyhdi stys
Liikennevakuutuske skus

Ulkomaiset vakuutusyhtiot

Lailla perustetut elikelaitokset
Eliiketurvakeskus

Eliikesiiiitiot

Vakuutuskassat

Vakuutuskas soj en yhdistys

Vakuutuksenvelittej et

Henkivakuutusyhtirit
Eliikevakuutusyhti6t
Vahinkovakuutusyhti 6t
Yhteensd

Lisiiksi konkurssissa

Vakuutusyhdistykset
Kalastusvakuutusyhdi stykset
Yhteensi

Edustustot
ETA/EU vapaa tarjonta
Yhteensti

A-eliikesiiiiti6t
B-eliikesiiiiti6t
AB-eliikesfliitidt
Yhteensii

El[kekassat
Sairaus- ja muut kassat
Yhteensii

Yhteisot
Henkilot
Yhteensd

5
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6
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6
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I
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Tyoeliike-etuuksien lainsiiid?innollinen suoj a
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Sisdllysluettelo
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P erus tus I akiv ali o lamt a v et dd linj at ...... .. ...
Tydelrike s ai ins tituution aalis ta suoj aa .....
Perustoimeentulon suoja on suhteellinen .

Lakisddteisyys ei ole aina etu....
Tarvitaan muut akin htin lakis ririteisyyttd ..
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T f ehittyneen eltikejtirjestelmtin tunnusmerkkinti pidetiiiin sen lakisiiii-
l( teisffii. El?ikkeen turvaamisessa on kysymys yli sukupolvien mene-
I Lvtistd asiasta. Lain antama takuu on tdrked erityisesti silloin, kun eliik-
keen karttumista tai maksamista varten ei koota etuktiteen rahastoa.

Suomalaisella tyrieliikkeellii hoidetaan nylqrtilanteessa piidosa kansalaisen
ellketurvan tarpeesta. Kansaneliikkeellii on liihinnii tiiydentiivl merkitys. Eliik-
keelle ei ole asetettu markkamtiiirlistii eikii muutakaan kattoa. Vakuutettua
kiinnostaa varmasti, miten hiinen etuuksiensa maksaminen on turvattu ja mitii
tarkoittaa niiden lainsiiiidiinndllinen suoia.

Jiirjestelmiin lakistiiiteisyys on vilttdmiitrin silloin, kun on kysymys yleisestii,
esimerkiksi maassa asumiseen rakentuvasta eltikejii{estelmiistii. Ansioihin
pohjaavat eliikejiirjestelmiit voivat olla lakisiiiiteisiii, mutta ne saattavat perus-
tua myds tydehto- tai ty6sopimuksiin. Pohjana olevat ty6ehtosopimukset ovat
valtakunnallisia taikka ala- tai yrityskohtaisia. Onkin mielenkiintoista selvi-
tellii, mitti etuja ja mahdollisia haittoja tyrieliikkeiden lakisii[teisyydesti on
verrattuna niiihin ei-lakisiiiiteisiin, muun muassa Euroopassa yleistyviin jiir-
jestelmiin.

Tyoeltikelainsii?idiinto on hierarkinen

Lainsfliidiint6 jaetaan voimakkuusasteensa mukaan perustuslakiin, tavalliseen
lakiin, asetuksiin, valtioneuvoston piiiitoksiin ja ministerion piiiitriksiin. Perus-
tuslaeissa - hallitusmuodossa tai valtiopiiivtijtirjestyksesst - ei ole mainintaa
tydeliikkeistii eikii jiirjestelmiin toimielimistii. Tiimii ei merkitse sitii, ettei pe-
rustuslaeilla olisi merkitystii ty6eliike-etuuksien suoj an kannalta.

Tlrkeimmiit tyoeliikestiiinnokset ovat TEL:ssI ja muissa tycielIkelaeissa.
Tyrieliikeasetukset sekii valtioneuvoston ja ministeri<in piiiitokset sisiiltiiviit lii-
hinne miiiiriiyksiii organisaatiosta tai tarkentavia eliikkeen ja muita lasku-
siiiinttijti.

Ty<ieliikejiirjestelmlti koskevat myos muut kuin varsinaiset tyrieliikelait, joissa
usein viitataankin jiirjestelmiille merkittdviin lakeihin, kuten vakuutusyhtid-,
hallintomenettely- tai ennakkoperintiilakeihin. Monet talouseliimiin lait koske-
vat j 5d estelm[ti ilman nimenomaista toteamistakin.

Ehdot ja perusteet tarkentavat

Erikoisuutena tyoeliikej?irjestelmiissd ovat vakuutusehdot ja -perusteet, joissa
ei saa olla elikelaitosten yhteistyotti vaikeuttavia eroja. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6 hyvtiksyy n?imii ehdot ja perusteet hakemuksesta, jonka ty<ieltikeyhtidt
tekeviit yhteisesti. Yksityisvakuutuksen puolella ei ETA-sopimuksen jiilkeen
saa kiiyttiiii yhteisiii ehtoja eikd perusteita, jaetukflteinen ministeri6n vahvistus
on poikkeuksellista.
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Vakuutusehtojen vastine on eldkekassa- ja sliitidpuolella niiden siitinnot.

Ehdot ja perusteet ovat pitkiilti lakinormien kaltaisia, koska ne ovat jiirjestel-
miille yhteisiii ja ne tarkastaa ja hyviiksyy viranomainen. Niissii mtiiiriitiiiin
niinkin olennaisista asioista kuin vakuutusmaksujen eriiiintymisestti, vakuu-
tusmaksuprosentista ja takaisinlainauksen perusteista.

EU toi uuden hierarkian

ETA- ja Eu-liittymissopimus toi uuden, ylimmtin kerroksen lainstiiidiin-
t66mme. Rooman sopimus ja yhteisrin muu lainsiiiidiintd on vdlitttimisti sito-
vaa oikeutta ja menee ristiriitatilanteessa yli kansallisen lainsiiiidiinnon. EY-
tuomioistuimen oikeutta luovat tulkinnat kuuluvat tiihiin normistoon.

Uuteen tilanteeseen on ollut vaikea tottua. Osoituksena tistii on parin viime
vuoden aikana kiiyty keskustelu ns. Barber-oikeustapausten sarjasta, jossa EY-
tuomioistuin kieltiiii Rooman sopimuksen samanpalkkaisuusartiklan perus-
teella naisten alemmat eliikeiiit muun muassa TEL:n lis?ieduissa. Kiiytiinntin
arkea Eliiketurvakeslcuksessa ja eliikelaitoksissa ovat siirtoty6liiisten oikeuk-
sia turvaavan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 aiheuttamat sovelta-
misongelmat.

Tytieliikelait detalj oituvat

Ei ole mifiiiin ktipiin periaatetta siit6, millaisella rakenteella ja yksrtyis-
kohtaisuudella eliikelait pitiiisi kirjoittaa. Esimerkiksi ILOn ja ISSAn malli-
siiiinnrit ovat varsin systemaattisia ja yksityiskohtaisia. Siirtymetalouden mais-
sa, kutenVirossa ja Latviassa kirjoitetut uudet lait noudattelevat niiitii malleja.
Osoituksena jfiestelmiillisyydestii luetellaan lakien alussa suuri joukfto kiisit-
teitii ja annetaan niille mtiiiritelmiit.

TEL:iti sd6dettSessii omaksuttiin toinen periaate. Se ki{oitettiin puitelaiksi,
joka m[iiritteli liihinnii vain eliketurvan piiriin kuuluvat henkildt, eltike-edut ja
niiden suuruuden sekii vaihtoehtoiset toteuttamisorganisaatiot. Thrkempi sis[l-
td oli tarkoitus mtiiiritellii vakuunrsehdoissa ja perusteissa sekii kassojen ja si6-
titiiden siiiinnoissd.

Tytinantajasta tai toimialasta riippuen eliketurvan ehdot olisivat saattaneet
yksityiskohdiltaan vaihdella, kuntran keskimiitirin olisi annettu ainakin viihim-
miisedut takaava turva. Esimerkiksi tyttkywyttomyyseliike oli my6nnettdvi ai-
nakin silloin, kun vakuutettu sai kansaneltikkeen, mutta vaihtoehtona oli
auliimpiakin tytlqrvytttmyyden miiiirittelyitti. Muuntosiiiinn<iillti oli tarkoitus
saattaaniimii erietuiset jfi estelmflt vertailukelpoisiksi esimerkiksi vapaakirj a-
tapauksissa.

Tillainen joustavuus ei kuitenkaan sopinut tytieliikelakien synty[ seuran-
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neeseen aikaan. l97Oluvun suunnittelun ja tasa-arvon yhteiskunta halusi tark-
koja siiiiddksi[ lakeihin. Ehkii niillii haluttiin niiinkin puolustautua vahvasti
lakipohjaista kansanvakuutusta vastaan.

Lakitekniseltii kannalta tapahtunut kehitys on ollut liihinnii katastrofaalinen.
Kun TEL:ssa alunperin oli 25 suhteellisen pelkistettyii pyktiltiii, on niitii tiillii
hetkellii 85. Kun numerolukua ei ole voitu lisiitii, on synnytetty lukuisa kirjain-
indekseillii (a-h) erotettava pykiiliijoukko. Alunperin johdonmukaisesta laista
on tullut epiitasainen ja vaikealukuinen.

Ty<ieltikelain siiiid<istys on alkanut muistuttaa Moskovan Punaisen torin var-
rella olevaa Vladimir Blazennyin kirkkoa, jossa on arkkitehtuuria eri vuosi-
kymmeniltii. Akkiseltiiiin voisi tuntua siltii, ettti noin perusteellisesti siiiideh
tyjen etuuksien lainsdtidiinnollisen suojan taylv1 olla kunnossa. Tosiasia kui-
tenkin on, ett'd lait lukemalla jiiii eliiketurvan sistiltd epiiselviiksi niin tavalli-
selle ihmiselle kuin nykyiiiin jo asiantuntijallekin.

Kokonaisuudistus olisi tarpeen

Jos siis tavoitteena on, etlJi peruskoulun keynyt kansalainen saa eliikelain luke-
malla kokonaiskuvan tyoeliikkeesttitin, ollaan siitii todella kaukana. Asia ei
kodaannu eniiti osittaisuudistuksillakaan, eike telhinen viihiffiiinen korjaami-
nen ole nykyhetken lainstiidiintopoliliikan mukaistakaan.

Lakien kirjoittaminen uudelleen on mahdollista, mutta se edellyttiiisi pieneh-
k<iii asiantuntijajoukkoa, joka saisi pitkiille menevdt valtuudet asian hoitami-
seen. lntressijii{est6jen tulisi osoittaa ttissii suurpiirteisyyttii, mikd niiyttiiii ko-
valta vaatimukselta viimeaikaisten kokemusten valossa. My6s eduskunta, jol-
le lainsiildtintrivalta eittemeftii kuuluu, voisi tiissii yhteydessii iiityii tekemiitin
muutoksia, j otka menisivet pitkelle yli lainsiitidiinnon selvennystavoitteen (ks.
T. Pentiktiisen artilkeli tissl kirjassa kohta 6.4.4.).

Perusoikeudet turv aa:v at j iirj e stelmii?i

Suomen hallitusmuodon mukaan on omaisuudensuojalla ollut korostetfu mer-
kitys. Tiime on paljolti perusteltavissa historiallisilla syillii. Hallitusmuodon
omaisuudensuojaa koskeva s[iinn6s on tullut esiin aina silloin, kun on ollut
lcysymys tyoeliike-etujen heikentimisestii. Viime talouslaman aikana kokeil-
tiin suojan rajoja useaan otteeseen.

Omaisuudensuojaa koskeva siiiinnos tarkoittaa siti, etti tydeliikelain muutos
on kdsiteltivii kvalifioidussa, perustuslainstiiitiimisjtirjestyksessd, jos tiihiin
suojaan on puututtava. Opposition voima riittAe yleensi estiimiiiin perustuslain
suojaa nauttivan uudistuksen liipiviemisen yksillii valtiopdivillii. Ntiin ollen
siiiinndkset joudutaan kiiyttinnossii rakentamaan sellaisiksi, etti ne voivat men-
n[ ltipi normaalein tavoin.
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Aikaisemmin omaisuudensuojasidnnos sistiltyi hallitusmuodon 6 $:66n, josta
se 1.8.1995 voimaantulleen perusoikeusuudistuksen yhteydessii siirrettiin ny-
kyiseksi l2 $:ksi. Pyktilienpienistii sanamuotoeroistahuolimatta ontarkoitettu
siiilyttiiii entinen perustuslakivaliokunnan tulkintakiiytiintd.

Perustuslakivaliokunta vetiie linj at

Valiokunnan kiiytiinn6ssd on ansiosidonnaisille etuuksille annettu omistusoi-
keuden suoja silti osin kuin ne ovat tyontekijiin itse palkkaansa liittyen ansait-
semia (PeW 5 ja6ll977 vp ja2lll989 vp). Sen piiiitdkset ovat koskeneet sekii
yksityisen ettii julkisen puolen el?ikelakien etuuksien alennusmahdollisuulsia.
Valiokunnan eri aikoina antamien lausuntojen perusteella on piiiiteltivissti,
miten pitktille niimii etuudet ovat turvattuja.

Nykyisen kansanelekelain mukaista kansaneltikettii omaisuudensuoja ei ole
milloinkaan koskenut. Se on rahoitettu veronluonteisilla maksuilla eikii eliik-
keen miiiirii ole riippunut vakuutetun maksamista vakuutusmaksuista.

Perustuslakivaliokunta on todennut, ettii tyoeliikeoikeuksien perustuslainsuo-
jassa on kysymys nimenomaan ansaituksi katsotun konkreettisen taloudellisen
edun, ei esimerkiksi tietyn voimassa olevan eliikejfiestelmiin suojaamisesta
(esim. PeVL 411994 vp ja 13/1995 W).Valiokunnan tulkintakiiytiinndn perus-
teella onkin plitelt6vissi, ettii perusoikeutena turvataan juokseva eldke, an-
saittu eltikeoikeus sekii tyoeliiktceen perustavaa laatua olevia tekijditii, kuten
eliikkeen riippuvuus tyrisuhteen pituudesta ja palkasta. Vanhuuseliike ntiyttiiii
olevan voimakkaammin suojattu kuin tyolqrvytttimyys- ja perhe-el5ke-
oikeudet (PeW 2lll989 vp ja22ll995 vp).

Monet asiat ovat valiokunnan kiisityksen mukaan muutettavissa ajassa eteen-
piiin. Nnitii ovat eliikeiiin korottaminen sekii ansainta- tai tulevan ajan pro-
senttien alennukset. Yhteensovitussiiiinnosten muuttaminen saattaa tulla kysy-
mykseen jopa juokseviin eliikkeisiin kohdistuvana. Vaikka indeksiii pidetii2in
jfiestelmiin peruselementtind, voidaan sitii tulevaisuuteen ndhden modifioida,
kuten indeksien eriyttiimisessii tapahtuikin vuoden 1996 alussa (PeW l3l
1995 vp). Vain viihiiisend - ja siis sallittuna - kajoamisena eliike-etuun on sa-
massa mietinn6ssn pidetty 1,3 prosenttiyksik6n indeksileikkausta vaikeana
talousvuonna 1994.

Huononnuksia tehtiessii on usein kiinnitetty huomiota siihen, menndiinko uu-
teen jiirjestelmiiiin kohtuullisen siirtymiiajan kuluessa tai liukuvasti. Valiokun-
nan piiiitriksentekoa on helpottanut se, etti tyomarkkinajiirjesttit ovat sopineet
asiasta.

Valiokunnan knyfiinndstii saa sen kuvan, ettii aikaisemmasta melko ehdotto-
masta eltike-etuuden turvasta ollaan siirtymiissti jossain miitirin joustavampiin
tulkintoihin. Ttihiin on varmaankin ollut syynii talouslaman mukanaan tuoma
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realismi. Toinen peruste lienee se, ettd esimerkiksi kansanellkettii koskeva uu-
si hallitusmuodon 15 a $:n 2 momentti, joka perusoikeusuudistuksen jiilkeen
antaa turvaa sosiaalisille perusoikeuksille, ei ole yhtd ehdoton kuin omaisuu-
densuojastiiinnos. Aikaisemmin niiiden oikeuksien turvana ollut valtiopiii-
vtijiirjestyksen 66 $:n 7 momentin antama niin sanottu instituutionaalinen suo-
ja turvasi esimerkiksi kansaneliikejiirjestelmtin tietfyjii etuuksia huomattavasti
tehokkaammin. Valiokunta joutuukin tulevaisuudessa ajattelemaan suojan
eridnlaista tasapainottamista.

Verrattuna ulkomaiden jii{estelmiin on tydeliikkeen perustuslakisuoja hyvii.
Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on etuuksia alennettu paljon reippaammin,
jopa taannehtivasti ja mycis lisiieliikejiirjestelmiin (ATP) puolella. Tiitii on pi-
detty mahdollisena, koska kysymys on julkisesta eliikejiirjestelmlstii. Saksan
jiirjestelmiissd merkityksellinen "Vertrauenschuz" on samantapainen kuin
meidiin omaisuudensuoj amme.

Tyoeliike sai instituutionaalista suojaa

Ennen perusoikeusuudistusta oli olennainen merkitys valtiopiiiviijii{estyksen
66 $:n 7 momentin siiiinnriksellii. Sen mukaan perustoimeentuloon puuttuva
lakiesitys voitiin iiiinestdii lepiiiimiiiin ja ntiin viiviist5rtttiti huononnuksen voi-
maantuloa. Eliikkeiden osalta perustoimeentulon turvaavana etuutena pidettiin
tiiyden kansaneliikkeen suuruista toimeentuloa.

Perustuslakivaliokunta katsoi nimenomaan, etld toimeentulon lakisiiiiteiseen
perusturvaan oli luettava myos vtihimmiiisefuuksia vastaavat, ansioon suhteu-
tetut etuudet sellaiselta osaltaan, joka yhdessi viihimmiiisetuuden kanssa vas-
taa tdyden kansanellkkeen suuruista toimeentuloa (PeVL 711992 vp). Niiin ol-
len tyoeliikekin kuului osittain perustuslain instituutionaalisen suojan piiriin.

Perustoimeentulon suoja on suhteellinen

Valtiopiiivtijdrjestyksen 66 $:n 7 momentti kumottiin perusoikeusuudistuksen
yhteydessii. Sen tilalle tuli hallitusmuodon 15 a g:n 2 momentti, jonka mukaan
laissa taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan tytittomyyden, sai-
rauden, tytikyvlittomyyden ja vanhuuden aikana seki lapsen syntymiinja huol-
tajan menetyksen perusteella.

Instituutionaalinen suoja tarkoitti turvaa tiettyjen etuuksien heikennyksiii vas-
taan. Uusi perusoikeussiidnnds ei kiinnity suoraan voimassaoleviin etuusjir-
jestelmiin. Se ei anna sellaisenaan suojaa sen enempdii kansaneliikkeen kuin
tydeliikkeen heikentdmistii vastaan. Sii?innos sanoo vain sen, ettii tietyn-
tasoinen peruseliketurva on oltava jokaisella. Erityisen tiirkeiiti on, etti ei syn-
ny viiliinputoajaryhmifl (HE 309/1993 vp).

Uusi perusoikeusstiiinnds ei myoskiiiin miitirittele suojattavan peruseltiketur-
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van tasoa, joka aikaisemmin valiokunnan klytiinntissti oli todettu tiiyden
kansaneldkkeen suuruiseksi. Yritystii miiiiritellti titii tasoa ei ole tehnyt my6s-
kiiiin perustuslakivaliokunta kansaneliikkeen pohjaosauudistusta kiisitelles-
stiiin (PeW l2ll995 vp). Tosin on katsottu olevan mahdollista lausunnosta
piiiitelld, etti perustoimeentulon turvan riittiivtinti tasona olisi pidettiivn juuri
kansaneliikettti (Scheinin Martin: Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsiiiitiijii II,
Oikeus: 1 1996 s. 20).

On ennenaikaista sanoa, millaista suojaa uusi perusturvasiitinnds antaa ty6-
eliike-etuudelle. Joka tapauksessa sen antama turva on periaatteellinen ja il-
meisesti joustavampi kuin omaisuudensuoja. Viime sairauspiiiviirahauudis-
tuksen yhteydessii tiimiin siiiinndksen merkitys vaikutti huomattavasti relatiivi-
semmalta kuin entinen instituutionaalinen suoja (PeW l5ll995 vp). Kovin
suurta merkitystd ei tiillti kysymyksellti ole, koska omaisuuden suoja antaa
tytieliikkeiden pysyvyydelle jo riittiiv[t takeet.

Lakisiiiteisyys ei ole aina etu

Tydeliik&een lakisiilteislrys on monessa suhteessa tiirkeii yksityiselle vakuu-
tetulle. Jfiestelmiille se ei ole aina etu. ETA-asioissa Suomi joutuu koordinoi-
maan edellii mainihrn asetuksen l408l7l perusteella seki kansaneltikkeet ettii
tydeliil*eet. Muut ETA-maat voivat jflttiiii sen ulkopuolelle kaikki tytimarkki-
naperusteiset ei-lakisiiiiteiset etuutensa, joiden merkitys on koko ajan kasva-
massa. Vaikka niiden koordinointia on komissiossa yntetty, ei ttissii ole onnis-
tuthr.

Kun ottaa huomioon EY-asetuksen siirtotydliiiselle mydnteisen tulkinnan, hii-
viiiii Suomi muille maille etuusjiirjestelmtinstipitemmille ulottuvan lakisiiiitei-
syyden vuoksi. Siirtotyoliiinen ttistii tietenkin hyt tyy.

Tarvitaan muutakin kuin lakisii6teisyyttii

Lakisiiiiteisyys on yksi ty6eliikevakuutetun oikeusturvan tae. Pelkiistiiin se,
ettii jiirjestelmiin sanotaan olevan lakisiiiiteinen, ei kuitenkaan vielii riitii an-
tamaan riittiv66 suojaa. Jos kysymyksessl oleva yhteiskunta ei kykene turvaa-
muuul lakien noudauamista, ei lakisiiiiteisyydellii ole suurta merkityst?i. Esi-
merkiksi Etelii-Amerikan valtioissa on ollut lakiteknisesti hyvie perus-
tuslakeja ja eliikelakeja mutta kansalaisvapauksia tai eliiketurvaa ei ole kyetty
takaamaan. Liihemptiiikin tiillaisia maaesimerkkeje l6ytyy.

Toinen tiirkeii ehto on jfiestelmfln talous. Jos ei ole etukiiteen varauduttu tilan-
teeseen, jossa suuret ikiiluokat jiiiivtit elikkeelle, eikii muihin niiktipiirissi ole-
viin vaikeuksiin, eiviit mitkiiiin lain tai perustuslain silinndkset auta, kun ker-
ran ei ole rahaa. Jos ollaan ttssii tilassa, joudutaan alentamaan jopa maksussa
olevia eliikkeitii.
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Tyrieliikejiirjestelmiin jatkuvuuden takeena on myos tyomarkkinaosapuolten -
tyrinantajien ja tyontekijoiden - luoffamus. Olemassaolevaa jii{estelmiiii ei
kovin helposti huononneta tai muutoin muuteta ilman parttien yksimielisyyt-
te.

Jd{estelmln talous ja intressiosapuolten luottamus ntiyttiiviit tiillii hetkellii
olennaisesti paremmilta kuin sen lakien kunto. Onneksi tiimti puoli on helpom-
min korjattavissa. On kuitenkin pii?istiivii yksimielisyyteen pykiilistrin korjaa-
misen tarpeesta ja varmistettava yl6srakentaminen niin, ettei kallista materiaa-
lia siirjetii.
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1. Johdanto

ehtien taloussivut ovat kertoneet tuon tuostakin toteutuneista tai suun-
nitteilla olevista vakuutusyhtidryhmittymien sisiiisistii ja niiden viilisistii

ii{estelyistii. Suuren luokan uutinen, joskaan ei tiiysin odotta-
maton sektiiin, oli tieto Merita-pankin kiiymistii yhdentymisneuvotteluista
Pohjola- ja sittemmin Sampo-ryhmiin kanssa. Myoskiiiin spekulaatiotyli valta-
kunnan raj ojen mahdollisesti tapahtuvista j tirj estelyistti eiviit ole harvinaisia.
Kotoinenkin finanssimaailma on selviissii kiiymistilassa ja hakee uusia asemia
lruka mistiikin syystii. Varautumisesta entisestiiiinkin kiristyviiiin kotimaiseen
ja ulkomaiseen kilpailuun sanotaan ensisijaisesti olevan kyse.

Tydeliikevakuutus on taloudelliselta merkitykseltiitin ylivoimaisesti painavin
sosiaaliturvarlme osa ja on lthinnI siltd osin kuin sen toimeenpanosta huoleh-
tivat eliikevakuutusyhtiot, tiukasti sidoksissa Uihtin prosessiin.

Organisatorisesta, hallinnollisesta ja valtapoliittisesta ntik6kulmasta koetan
valottaa sitii, miten tyoeliiketurvasta huolehtivien toimeenpanoinstituutioiden
asema tiissd suhteessa on vuosien saatossa muuttunut ja mikti merkitys sill6 on
ollut ja tulevaisuudessa niiytttiisi voivan olla. Finanssitavaratalo teeman kes-
keisend asiana johtaa luonnollisesti siihen, ettd painopiste on kaikista eri el6-
kelaitostyypeistd nimenomaan eliikevakuutusyhtioiss?i.

Voi pitiiii vain historian havinana tai toisaalta periiti ironiana sitii, ettii tiimtin
kirjoituksen otsikkoaihe on polttava kysymys juuri nyt, professori Teivo Penti-
kiiisen - tyoeltikejiirjestelmiin grand old manin - 80-vuotispliiviin aikaan. Kai-
kista tuoreista ja merkitteviksikin katsottavista tyoeltikejiirjestelmdn ja -yhtio-
iden riippumattomuutta ponkittiimtitin tarkoitetuista lainmuutoksista huoli-
matta olen hyvin huolestunut siit6, mitfi pinnan alla muhiva finanssitavarata-
lokehitys - pankkien ja vakuutusyhtididen toiminnallisesti tiivis ja mahdolli-
sesti niiden viilisin omistuksin sinetdity yhteenliittyminen - ty<ieliikejtirjestel-
miin kannalta saattaa merkitd.

Ennen nykyhetken ja tulevaisuuden lIhempiii puntarointia on kuitenkin aihet-
ta luoda katsaus tydeliikejtirjestelmiin jo yli kolmannesvuosisadan mittaiseen
historiaan. Eriitit kehityspiirteet ja ainakin jtilkikdteen eritt?iin merkittiviksi o-
soittautuneet tapahtumat on aihetta palauttaa mieliin nykypiiiviin tilanteen
punnitsemiseksi.

Ltiht<ikohdaksi sen arvioimiseen, miten mainitut tapahtumat seurauksineen
ovat jlrjestelmiiiin vaikuttaneet, otan seuraavat mielestiini ainakin yhteiskun-
nallisesti tarkastellen helposti hyvtiksyttiiviiksi uskomani viiitteet Tyoeltike-
jiirjestelmiin hallinnon tulee olla siten jtirjestetty, ettii jiirjestelmiin toimeen-
panevilla orgaaneilla on parhaat mahdolliset edellytykset, kyky ja halu tyo-
eliiketurvasta huolehtimiseen ja sen kehittdmiseen. Varojen hoitoon liittyvtin
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toiminnan ensisijainen ellei ainoa liihtrikohta on eliketurvasta huolehtiminen.
Toiminnasta aiheutuvien kulujen tulee my<is olla mahdollisimman pienet.

Kun on kyse lakisiiiiteisestii sosiaalivakuutuksesta, on selvdii, ettti on viime
kddessi poliittinen kysymys, millaisiksi niimii toimintaedellytykset kulloinkin
muotoutuvat. Riippuu ntihdiikseni suuresti jfiestelmfln yhteiskunnallisesta ar-
voshrksesta, ohjataanko ja miten toimintaa lainsiiiidiinn6llisesti vai annetaan-
ko kehityksen kulkea muiden intressien ohjailemana.

Valta ja erityisesti toimeenpano-organisaation omistukseen perustuva valta ja
sitii koskevat siiiidokset ovat keskeisiii ajatellen sit5, miten hyvin mainitsemani
keskeiset moitteettomasti toimivan tytieliikejtirjestelmin piirteet kiiytiinn6ssii
voivat toteutua. Lain s?iiinnokset luovat kuitenkin vain puitteet - joko toimivat
tai puutteelliset. Niinpii yhtii keskeistii onkin, miten, millaisin motiivein ja
intressein yhtiitiltii organisaatioiden ylintii p66t<isvaltaa kiiyttiiviit ja toisaalta
operationaalisesta toiminnasta vastaavat ktiytiinntissi toimivat.

2. Tyoeltikej iirj estelmiin syntyvaihe

2. I . Ratkaisun taustatekijoistii

Hyvinvointivaltion kehittimiseen liittyvii tytieltikejfiestelmln luominen voi-
daan epiiilemiittii luokitella suureksi yhteiskunnalliseksi reformiksi. Tiillaisten
uudistusten taustalla vaikuttavat mitii moninaisimmat syyt, mm. vileston de-
mografiset ja sosioekonomiset muutokset, elinkeinoeliimiin rakennemuutok-
set, kansantalouden tila ja korporaatioiden asema yhteislarnnallisena painos-
tusvoimana. Kaikilla nflillti seikoilla on epdilemiittii merkityksensii siihen, ettii
viimein 60-luvun alussa ptiiistiin sanoista tekoihin ja siiidettiin tydeliikejiirjes-
telmiin pohjana olevat lait.

Suomi oli toisen maailmansodan jiilkeisind vuosina jo ehtinyt selvisti vauras-
tua, mikd loi joltisetkin taloudelliset edellytykset reformille. Agraarivaltainen
yhteiskunta oli hyvilti vauhtia muuttumassa teollistuneisuuden ja palveluelin-
keinojen stivyttiimtiksi, minki seurauksena viiest6n muuttoliike maaseudulta
kaupunkeihin oli tdydessi menossa. Pallkaty6sti toimeentulonsa saavien
miiiirii kasvoi ripeiisti ja oli noussut jo yli puoleen ammatissa toimivasta v6es-
t6stii. Ammattiyhdistysliill<eestii ja yleensi palkansaajien etujtirjestoistii oli
muodostunut tehok*aasti yhteiskuntakehitykseen vaikuttava voima, joka pon-
nekkaasti propagoi tydeliiketurvan tarpeellisuutta. Ty6nantajatahojen, jotka
hyvin ymmiirsiviit olevansa viihintiiiinkin osavastuussa jfiestelmiin kustan-
nuksista, asenteet uudistukseen olivat torjuvat kuten sosiaaliuudistuksiin ylei-
semminkin. Kustannusten peldttiin heikentiviin kansainviilistii kilpailukyky-
iimme.

Suunnitteilla olleen eltikejlrj estelmiin suuren yhteiskunnallisen merkityksen ja
sen lakistiiiteisen luonteen vuoksi jiirjestelmiin kehitysprosessi oli luonnolli-
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sesti myos voimakkaittenpoliittisten intohimojentemmellyskenttii. Erityisesti
sosialidemokraattinen liike tuki jerjestelmin aikaansaamista. Vastakkaista nti-
krikulmaa edusti selvtipiirteisimmin maalaisliiuo, nykyinen keskustapuolue,
j onka kannattajakunnan intressej ii palkansaaj ille suunniteltu tydeliikej iirjes-
telmii ei palvellut. Kuten tiedetiiiin, poliittisen kentiin jakautuminen tydeliike-
jiirjestelmiin kannattajiin ja vastustajiin on mydhemminkin suuresti vaikutta-
nut suomalaisen kokonaiseliiketurvan muotoutumiseen ja ntikyy yhii edelleen
kysymyksenii perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan kehittiimistarpeista.

Hyvin keskeinen syy Teivo Pentikdisen - sosiaali- ja terveysministeridn silloi-
sen osastopiiiilliktin - johdolla toimineen eldkekomitean asettamiseen woden
1956 lopulla oli jo wonna 1937 toteutetun, ansioon suhteutettuja eliikkeitii
mytintdmfiin tarkoitetun kansanelekejiirjestelmiin raunioituminen inflaation
kourissa. Tiistii seurasi wonna 1956 toteutettu jiirjestelmtin ttiydellinen uudis-
taminen. Peedyftiin tarveharkintaisella osalla tiiydennettyyn tasaeltikkeeseen.
Jirjestelmiin puitteissa ei siten eniii voitu toteuttaa yleistii, ansioihin suhteu-
tettua elIketurvaa maahamme, kuten aikoinaan oli toivottu. Kun uudistuksen
yhteydessd toteutettu "tilien" tasaus oli merkinnyt sellaista fulonsiirtoa maata-
lousviiest<ille, jota palkansaajat etujiirjest6ineen eiviit voineet hyviiksyi, lcysy-
mys yksityisen sektorin ty6ntekijein el?iketurvan jiirjestiimisesti tuli polttavan
ajankohtaiseksi.

Komitean ty6 eteni vitkaan ja oli kaksi wotta periiti keskeytyksissi ty6nanta-
jien vastustuksen ja rahoitukseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Myos
eduskuntakiisittely oli viirikiis ja monivaiheinen. Tydntekijiiin eltikelaki (TEL)
vahvistettiin kestillii I 96 1 lopulta eduskunta-aloitteen pohj alta, mutta pitktlti
komitean hahmottelemien suuntalinjojen mukaisesti. Lyhytaikaisissa tyo-
suhteissa olevien tytintekijiiin eliikelaki siiiidettiin puolestaan seuraavana
vuonna siten, efft se tuli voimaan samanaikaisesti TEL:n kanssa 1.7.1962.

2.2. J arJestelmiin keskeisili piirteitii

Yksityisen seklorin tydeliiketurvan ratkaisutapaan liittyy monia merkittiivid,
osin ainutlaatuisia piirteitii, joista osa liittyy itse eliiketurvan materiaaliseen
sisiiltdrin, osan ollessa puolestaan sellaisia, ettii niillti on mitti keskeisin merki-
tys nyt kiisiteltiiviini olevan aihepiirin kannalta. Ttillaisia ovat ennenkaikkea
eriitit jiidestelmiin organisaatioon ja sen puitteissa tapahtuvaan hallintoon sekii
eltiketurvan rahoitukseen liittyviit ratkaisut.

2.2.1. Organisaatio

Asiaa komiteassa k?isiteltiiessii oli esillti kaksi peruslinjaa: keskitys ja
hajautus. Ensimm[inen olisi merkinnyt tydsuhde-eldkkeiden hoidon uskomis-
ta yhdelle ainoalle eliikelaitokselle, jollaisena liihinnii olisi tullut kysymykseen
kansaneliikelaitos.Tiillainen ratkaisu ei tyydytUinyt kumpaakaan tydmarkki-
naosapuolta.Molemmilla oli tuoreessa muistissa taannoisen kansanelikeuu-
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distuksen traumaattinen kokemus. Tulevasta maksumiehen roolistaan tietoi-
nen tydnantajapuoli katsoi, ettei valtiovallan intressiin n6in ollen kuulunut
kuin huolenpito eliikkeiden tasosta j a eliiketurvan siiilyvyydestii.

Lopputuloksena olikin, etti komitea piiiityi suosittamaan jfiestelmiille hajasi-
joitetnra organisaatiota, jossa turvasta huolehtisivat eliikevakuutusta varten
erityisen toimiluvan saaneet vakuutusyhti<it ja tydnantaja- tai tyonantajaryh-
mdkohtaiset eliikekassat ja -siitititit. Niiin myos kiiytiinnossii tapahtui.

Muutama jiirjestelmtin myrihempiiii kehitystii vasten tarkastellen mielenkiin-
toinen yksityiskohta ansaitsee tulla todetuksi. Vakuutusyhtiot suhtautuivat kie-
Iteisesti komitean tydnsii aikana niille osoittamaan tiedusteluun halukkuudesta
antaa suunnitteluapua eldketurvan toteuttamisessa katsoen, ettei lakisiiiiteisen
ry6eHketurvan toteuttamiseen liihivuo sina olisi mahdollisuuksia. Nuivan vas-
tauksen taustavaikuttimena oli raadollisempikin peruste, vapaaehtoisen va-
kuutusturvan edullisuus henkivakuutusyhtioille. Tosin vakuutusyhtitiiden suh-
tautuminen ty<ieltikejiirjestelmen luomiseen oli hallituksen esityksen antami-
seen mennessi muuttunut my6tisukaiseksi. Hajaorganisaatiota pidettiin mer-
kittiiviin[ ratkaisuna jiirjestelmiiiin muodostuvien varojen niiin jiiiidessd elin-
keinoelimiin keytt66n j a o sittaiseen valvontaan.

Toinen merkillepantava seikka on, ettl tyonantajapuoli mieluusti olisi suonut
lakisdtiteisen eltikevakuutusliikkeen hoidon olemassaoleville, lakisddteist?i ta-
paturmavakuutusliikettii harjoittaville yhtioille.Tame ratkaisumalli esiintyi ir
se asiassa my<is eduskuntakiisittelyn aloittaneessa eduskunta-aloitteessa.Ty6-
vdenasiainvaliokunta palautti ratkaisun komitean suosittelemaan muotoon
katsoen, ettei ainakaan useimmilla tapaturmavakuutusta harjoittavilla vakuut-
usyhti<iillii ole tuntemusta eltikevakuutuksesta. Se ei pitiinyt tarkoituksenmu-
kaisena elikevakuutuksen sallimista muille kuin henkivakuutusyhti6ille viita-
ten viimemainitulta osin vakuutusyhtiolain siiiinndkseen, jonka mukaan vahin-
kovakuutusta ja henkivakuutusta on ha{oitettava eri yhtidissti.

2.2. | . | . Keytennossii muodo stuneet liihtdasetelmat

Hajasijoitukselle perustuva jii{estelmi tarvitsi luonnollisesti yhteistoimintaa
ylliipittiviin keskuselimen, jollaiseksi perustettiin Eltiketurvakeskus. Sen kes-
keisiti tehtiiviti ovat mm. valtakunnallisten rekisterien pito vakuutuksenottajis-
ta ja vakuutusjiirjestelyisf2i, vakuutetuista ja heidiin eldkeoikeuksistaan seki
neuvontatoiminta, eriidt valvontatehtiviit ja luottovakuutuksen hoito, joka vii-
memainittu juuri koettujen syvien lamavuosien aikana huikeasti kohonneisiin
luottovakuutuskorvauksiin liittyneiden saneeraustoimien yhteydessii taannoin
tosin siirrettiin erilliseen Garantia-nimiseen yhtititin.

Varsinaista, vakuutusasiakkaisiin suuntautuvaa eliikevakuutusasioiden hoitoa
varten eriiiit henki- ja vapaaehtoista el[kevakuutusta harjoittaneet vakuutusyh-
ti<it laajensivat oman toimintansa kattamaan mytis lakisliiteisen ty6eldkeva-
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kuutusliikkeen. Toisena mallina oli, ettii toisiaan ainakin toiminnallisesti 16-

helld olleet henki- ja vahinkovakuutusyhtidt perustivat uuden vakuutusyhti6n
lakisliiteistii ty<ielikevakuutusliikettti varten. Jossain miiiirin yksinkertaistaen
ja kiiyttiien lyhyyden vuoksi yhtioistii niiden arkikielessti vakiinhrnutta ja ni-
menmuutostapauksissa nykyiiiin kflytdssii olevaa nimeti, liihtdasetelma muo-
dostui seuraavanlaiseksi, kun yhdeksln vakuutusyhtidtii aloitti tydeliikevakuu-
tusliikkeen harj oittamisen :

Aura-, Pohja- ja Kansa-yhtymillii oli jo piirisstiiin henkivakuutusyhtid, Henki-
Aura, -Pohja ja -Kansa, jotka kaikki laajensivat toimintansa lakisiiiiteiseen elii-
kevakuutukseen. Vahinkovakuutusyhtid Alandia perusti Liv-Alandian. Ver-
dandi laajensi toimintansa. Vahinkovakuutusyhtid Fennian omistama Patria
laajensi toimintansa. Eliike-Varma, jonka yhteistoimintayhti<iinii oli useita,
muutaman vuoden kuluttua Teollisuusvakuutukseksi fuusioituneita vahinko-
vakuutusyhti6itii, laajensi toimintansa. Uuden eliikevakuutusyhtio Ilmarisen
perustivat vahinkovakuutusyhtiot Pohjola ja Sampo sekd henkivakuutusyhtidt
Suomi j a Salama; yhteistoimintayhtidinii Ilmariseen liittyi lisiiksi lukuisia pie-
niii vahinkovakuutusyhti<iitti. Uuden eliikevakuutusyhtid Kalervon perustivat
vahinkovakuutusyhtirit Tarmo, A-vakuutus, Aarni Liikenne ja Y-vakuutus se-
kii henkivakuutusyhtiri Kaleva.

Monilla fityksilH ja yritysryhmillti oli jo entuudestaan eliikesiidtiditl ja -kas-
soja henkildkunnalle vapaaehtoisesti jtirjestetyn eltiketurvan hoitamiseksi. Ta-
vanomaista oli, ettd niiiden eliikelaitosten toiminta laajennettiin kattamaan
my6s lakisdiiteisen tyrieliiketurvan hoito. My6s uusia siiiitiditii ja kassoja pe-
rustettiin tiitii tarkoitusta varten.

Maatalous-, mets6-, rakennus- ja satama-alan lyhytaikaisia tydsuhteita koske-
van tydeliiketurvan hoitoa varten perustettiin neljti kiinte[ssii yhteistyrissii toi-
mivaa LEl-tyoeltikekassaa.

Valittua linjaa - lakisiiiiteiseen sosiaaliturvaan liittyviin eliiketurvan hoidon us-
komista yksityisoikeudellisille vakuutuslaitoksille, erityisesti vakuutusyhtidil-
le - voi tiiydellii syyllti luonnehtia omaperiiiseksi, koska ulkomaisia esikuvia ei
ollut. Ylivoimaisesti tavallisinta on edelleenkin, etti tillaisesta turvasta huo-
lehtii yksi tai useampi julkisoikeudellinen laitos.

Ratkaisua voi ainakin silloiset olosuhteet huomioonottaen pitiiii myris realisti-
sena ja kiiytiinndllisen5 olkoonkin, etfi se syntyi palkansaajien ja tydnantajien
kovan kiidenviiiinndn seurauksena, ja saattoi siten olla liki ainoa mahdollisuus.
Eriis ratkaisua puoltanut niikrikohta oli vapaaehtoisesta eliikevakuutustoimin-
taa harjoittaneista eliikelaitoksista saadut mydnteiset kokemukset. Olemassa-
oleviin organisaatioihin tukeutumalla voitiin tiiysimittaisimmin hyddynttiti el-
iikevakuuttamisesta jo olemassa olevaa vilttiimtit<intii ammattitaitoa ja koke-
musta sekii pitiiii hallintokulut mahdollisimman pienint. Tiimti el?ikevakuutus-
yhtioitii ajatellen johtui erityisesti siit6, ettl ne asiakasyhteyksissiiin saattoivat
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hrrvautua vatrinkovakuutusyhtioiden laajoihin kenttiiverkostoihin. Tyonanta-
jille hajasijoitethr organisaatio tarjosi mahdollisuuden vapaasti valita mie-
luisin eliiketurvan jiirjestiimistapa ja yhdistiiii tarkoihrksenmukaisella tavalla
lakisiiteisen sekii mahdollisen vapaaehtoisen turvan hoito toisiinsa.

2.2.2. Elflkelaitosten haltinnon siintely

Hallinnon siiiintelyyn komitea ei sanottavasti puuttunut, joten se jiii piiiiosin
voimassaolleen lainsfliidiinntin varaan. Sdnti6itii ja kassoja koskien oli vanhas-
taan olemassa niiitii elikelaitostyyppejn koskevat erilliset lait, joissa laitosten
toiminnan luonne ja tarkoitus huomioonottaen oli asianmukaisesti siinnelty
my<is vakuutettujen osallisuudesta hallintoon. Vastaavasti meneteltiin my6s
perustettuja LEl-tytteliikekassoj a koskevassa siilntelyssii.

Eliikevakuutusyhtitiistii sensijaan ei siiiidetty erillislakia, vaan niiden yhti6-
oikeudellinen siiiintely nojautui samaan lainsiiiidiinttitin kuin muidenkin va-
kuutusyhtididen eli vakuutusyhtidlakiin ja toissijaisesti osakeyhtidlakiin. Yh-
titin ylintii piiitdsvaltaa kiiyttiiv?issii orgaanissa, yhtidkokouksessa, piiiitdsvalta
oli siten osakeyhtidmuotoisessa eliikeyhtitissi sen perustaneilla vakuutus-
yhtitiilln ja keskiniiisessii eliikeyhtidssii vakuuhrksenottajilla ja yhtitijarjestyk-
sestii riippuen myds takuupiiiioman omistajilla eli eliikeyhtitin perustaneilla
vakuutusyhtioillii. Samoilla tahoilla oli luonnollisesti edustuksensa hallinto-
neuvostossa ja yhtion toimivan johdon ohella yhtidn hallituksessa.

Palkansaajien ja tyonantajien tytimarkkinajfiestdt, joiden panos koko jfies-
telmiin synnyssii oli erittiiin merkittiivii ja kiinnostus sekii intressi yhtididen
toiminnan valvontaan ja jiirjestelmiin kehittiimiseen mitii ilmeisin, olivat kui-
tenkin jo varsin varhaisessa vaiheessa jossain miiilrin mukana eliikeyhtididen
hallintoneuvostoissa ja hallinrksissa. Tyrimarkkinajfiestdjen osallistuminen
hallintoon oli kuitenkin muodollisesti tiiysin siiiintelemiitdntS, ilman edes kir-
j allista sopimuspotrjaa.

2.2.3. Rahoitus

Erittiiin keskeinen ongelma eliikejfiestelmtifl perustettaessa ja toki mydhem-
minkin on eliikkeiden rahoitustapa eli kuka tai ketkii kantavat eliiketurvasta
aiheutuvan kustannusrasituksen. Samaa voi sanoa siiti otetaanko, ja jos niin
missfl miiiirin, kulloisessakin maksutasossa etukiteen huomioon karttuneesta
eliiketurvasta tulevaisuudessa aiheutuvat el6kemenot.

Maksumiehen rooli lankesi muodollisesti tytinantajille mutta on selviii, ettii
tiimii ei ole jninyt huomiotta mytihemmissii palkkaneuvotteluissa. Ratkaisun
puolesta puhui my6s se, etti tytihtin perustuvaa eliikettii oli vanhastaan meillii
totuttu pitiimtiiin tydsuhteesta johtuvaksi tyrintekijiin sosiaaliseksi eduksi osa-
na palkkaa. Julkista rahoitusta komitea ei pitiinyt suotavana Hhinne sillii pe-
rusteella, ettei jiirjestelmii kattanut koko ammatissa toimivaa v[est66.

s42



Kysymyksen tuleviin elikekustannuksiin ennakkoon varautumisesta komitea
ratkaisi pragmaattisesti. Jaotusjii{estelmtiti, jossa maksuja keriitiiiin vuosittain
vain maksettavana olevien ellik&eiden edellyttiimii miiiirii ja jollaiseen kansan-
eliikkeiden osalta taannoin oli siirrytty, komitea piti tiimiin piiiviin kustannuk-
siksi katsottavien elikemenojen liian suurena siirtona hiimiireiin tulevaisuu-
teen. Tiimii olisi myos menojen siirto tulevien polvien maksettavaksi eikii ko-
mitea pitiinyt sitd myoskiitin liiketaloudellisesti perusteltuna. Myrisk66n $yfie
rahastointia komitea ei monestakaan syystii, rnm. alussa huomattavan kor-
keaksi nousevien maksuj en woksi, peetynyt suosittelemaan. Lopputuloksena
oli siten edellisten sekamuoto, jota kutsutaan osittain rahastoitavaksi.

Ratkaisun seurauksena eliikelaitoksiin alkoi vtihitellen kumuloitua rahastoja,
vaikka huomattava osa eliikkeisfii kustannettiinkin jaotusperiaatteella. Eliike-
turvan jiirjestiiviillii ty<inantajalla oli mahdollisuus vapaasti valita itselleenpar-
haiten soveltuva eliikelaitosvaihtoehto pientydnantajia lukuunottamatta. Niii-
den tuli hoitaa asia jossakin eldkevakuutusyhti6sse. Kun laitostyypistii riippu-
matla tydnantajilla oli oikeus ns. automaattiseen takaisinlainaukseen eli mak-
sujen osittaiseen maksamiseen velkakirjalla ja kerfyneiden rahastden takai-
sinlainaamiseen. Kun vielii eliikeyhtiriiden sijoitustoiminnassa muutoinkin
piiiipaino oli varojen ohjaamisessa sijoituslainoina elinkeinoeliimiille, oli tydn-
antajapuolikin maksajan roolistaan huolimatta t5rytyviinen toteutuneeseen or-
ganisaatio- j a rahoitusratkaisuun.

2.3 . J alkivii saita arvioita liihtotilanteesta

Kun ajattelee ty<ieliikejiirjestelmtin organisatorista, hallinnollista ja rahoitus-
teknistii liihttitilannetta eliikejtirjestelmtin hyviiltii hallintomallilta vaadittavia
ominaisuuksia vasten ja toisaalta ajattelee tyoeliikejiirjestelmin asemaa suh-
teessa finanssimaailmaan -paelyy tietoisena siite, mite kaikkea on ehtinyt ta-
pahtua jii{estelmiin tiihiinastisen elinkaaren aikana, seuraaviin johtopiiiit<ik-
siin.

J[{estelmln hajasijoitettu organisaatiomalli oli paitsi omintakeinen my<is
keytiinnonliiheinen. Se tarjosi vaihtoehtoja tydnantajakohtaisten tarpeiden ja
sidosryhmiiriippuvuuksien huomioonottamiseen eliikelaitosvalinnassa, ylliipi-
ti eldkelaitosten viilisen kilpailun seurauksena vireyttii asiakkaisiin suuntautu-
van palvelun kehittlmisessti. Esimerkiksi eliikesiiiiti<iissii ja kassoissa tydnte-
kijtit niikiviit kiiytiinn<issd mihin rahat meniviit.

Jiirjestelmiin toimintakustannukset ovat alusta alkaen olleet erittiiin kohtuulli-
set. Eliikeyhtiriiden osalta ttimii johtuu suurelta osin siitti, etteivtit ne ole tarvin-
neet omaa laajaa kenttiiorganisaatiota vaan ovat voineet markkinoinnissaan
hrkeutua omistaj a- j a yhteistoimintayhtiriidensd kenttdverkostoon.

Eltikeyhticiiden johtoon saatiin erittiiin kyvykkeite henki- ja eliikevakuutuksen
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ammattilaisia, joiden halua tyoeliiketurvasta huolehtimiseen ja kehittiimiseen
ei ole syytii eptiillii. On aihetta korostaa mm. sen yleisesti tiedossa olevan yh-
teistyrin merkitystii, jota suurimpien eliikeyhtididen - Ilmarisen, Elflke-Var-
man ja Kalervon - ylin johto yhtitriden viilisesti kilpailutilanteesta huolimatta
harrasti jiirjestelmiin alkutaipaleella. Ja syytii olikin, kun muistaa, miten armot-
tomaksi muodostui tytieliikeje{estelmiin olemassaolokamppailukahden, toisi-
aan teydentemiiiin tarkoitetun mutta keskeniidn kilpailevan eltikejiirjestelmtin
asetelmassa. Se loi pitkiksi ajoiksi poliittistakin jiinnitystii maamme eliiketur-
vaa edelleen kehitettiiessii.

Tyoeliikeyhtioiden, Eliiketurvakeskuksen ja muidenkin eliikelaitosten ammat-
titaidon ja jtirjestelmiisitoutuneisuuden ohella oli ensiarvoisen tiirketitii, ettii
sekd palkansaajien ettii tydnantajien tyomarkkinajiirjestdt alusta alkaen sitou-
tuivat myris tydeliikejtirjestelmtin edelleenkehittiimiseen se huomioonottaen,
miten tasoltaan vaatimaton ja katettaviin riskitilanteisiin sekii ammatissa toi-
miviin viiesttiryhmiin niihden suppea tydeliiketurva alussa oli. Ntiin alkoi sa-
malla sosiaalipolitiikan tyomarkkinakausi maassalnme, josta niikyviinii osoi-
tuksena ovat erityisesti olleet ne monet ty6ehtosopimusneuvotteluihin liitty-
neet sosiaalipaketit, joiden kautta eliiketurvaa on maassarnme ensisijaisesti
kehitetty.

Komitealla oli epflilemiittii yllin kyllin tytitii ja tuskaa piiiistikseen yhteisym-
miirrykseen ty6eltikejiirjestelmtin perustamisen viiltEimittdmyydestii, eliike-
turuan materiaalista sistiltoii koskevien seikkojen muotoilussa, rahoituskysy-
mysten ratkaisussa ja hajasijoitetun organisaation edellyttiimien, osin edel-
leenkin ainutlaatuisten toimintaperiaatteiden kehittelyssn. Ehktipii tiistii joh-
tuu, ettei se enerlmelti kiinnittiinyt huomiota eliikevakuutusyhti6iden eri-
tyisluonteeseen muihin vakuutusyhtidihin verrattuna, vaanj[tti eliikeyhtididen
hallinnon j a omistuskysymykset vakuutusyhti6iti yleisesti koskevan lainsdi-
diinnon varaan. Tntii pidiin valitettavana, koska - kuten tiediimme nyt - tiistii
lainsiiiidiinnollisestii puutteesta tuli tydeliikejiirjestelmiin Akilleen kantapiie,
jota on aika ajoin yntetty hieman laastaroida mutta vasta nyt pyntty todella
parantamaan.

Komitean puolustukseksi - jota monikaan sen jlsenistii ei entiii ole kaipaa-
massa ja tiedii hiintii kaivannevatko vielii keskuudessiunme olevatkaan - on
sanottava, ett6 silloiset tydeliikejiirjestelmiin toimintaolosuhteet poikkesivat
suuresti nykyisistii. Rahamarkkinat olivat tiiysin siidellyt, vakuutusyhtiot ja
pankit toimivat jotakuinkin erilliiiin toisistaan eikii vakuutusyhtitiillii ollut liki-
kii6n sellaista merkitystii rahoitusmarkkinoilla kuin nykyiiiin. Ja vaikka vakuu-
tussektorillakaan yhtiriiden fuusiot ym. uudelleenjfiestelyt eiviit tuolloinkaan
olleet tuntemattomia, mitiin siihen verrattavaa mullistusta, mikl vakuutus- ja
pankkisektoreilla tuli my6hemmin koettavaksi, ei komitean aikoihin mennes-
sd oltu koettu.

Itse asiassa johtuu eldkevakuutusyhtidihin vuosien saatossa kumuloihureista
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kansantaloudellisestikin merkittiiviin suurista rahastoista, ettii hallintomallin
mainituilla puutteellisuuksilla on niin suuri kiiytiinn6n merkitys ajatellen jtir-
jestelmiin toimeenpanosta vastuussa olevien laitosten mahdollisuuksia toimia
tehtevanse edellyttiimiillii tavalla eli pitiiii toimintansa ainoana ohjenuorana -
myds sijoitustoiminnassa - eliketurvan takaamista kaikissa tilanteissa. Nykyi-
nen finanssimaailman keskittyminen, joka varsinkin pankkien osalta on ollut
tietoisenja suunnitellunpyrkimyksen ohella syvtin lamanpaljastamientoimin-
tastrategian puutteiden seurausta, tekee kysymyksen elikeyhtididen mahdolli-
suudesta ulkopuolisista intresseistE riippumattomaan piidtdksentekoon entistii-
kin ttirketimmiiksi.

Osakeyhti6muotoiset eliikevakuutusyhti<it - edellii mainituista Ilmarinen ja
pienimmiit yhtititVerdandi, Patria ja Liv-Alandia - olivat perustajana olleiden
vakuutusyhtitiiden omistus- ja siten my6s arkipdiviiiseen toimintaan kohdistu-
van vaikutusvallan alaisia. Keskiniiiset eldkevakuutusyhti6t - Eliike-Varma,
Kalervo, Henki-Aura, -Pohja ja -Kansa - olivat asiakkaittensa ja takuuptiii-
omaa sijoittaneiden perustajayhtididen, jotka yleens[ olivat vakuutusyhtididen
omistamia. Eliike-Kansa oli alusta liihtien poikkeus, sillii sen osuudenomis-
tajia olivat osuuskaupat, OTK ja KK. Lienee selv66, ettii keskiniiisissd elii-
keyhtioissii vaikutusvalta keytAnn<issii keskittyi perustaj ayhti6ille j a suurille
asiall<aille.

Ty6eltikejerjestelmiin alkuaikoina eliikeyhtioihin kohdistuvat sellaiset intohi-
mot, jotka johtaisivat niiden jakamiseen ja fuusioimiseen, eivflt vielti ryopsiih-
tiineet valloilleen. Kuitenkin voidaan perustellusti pitiiii selvirinii, ettii vakuu-
tusyhti6, jonka kanssa yhteistydssti eltikeyhtid toimi, pyrki vaikuttamaan
eltikeyhtitintoimintaan omien intressiensi suuntaan. TiimA saattoi kiiytiinnossii
liihinne tarkoittaa asiakashuoltoon ja -hankintaan liittryie hinoituspiiiitdksiti.
Tiimiin ei tarvinnut mutta se saattoi merkit[ ratkaisuja, jotka eiviit parhaalla
mahdollisella tavalla olleet sopusoinnussa eltikeyhtidn sijoitustoiminnan tiir-
keimmiin siiiinntin - varojen turvaava ja tuottava sijoittaminen - kanssa.

Kun tiistii niikokulmasta vertailee toimintansa aloittaneita eliikeyhtiditii, ha-
vaitsee mielenkiintoisen seikan. Kolmesta suurimmasta eliikeyhtiristd varsin-
kin Ilmarisella ja Kalervolla, mutta my<is Eltike-Varmalla muutaman vuoden
ajan ja siuemmin uudelleen, oli lukuisia, osin toiminnallisesti toisiinsa niihden
erillisiii omistaja- ja yhteistoimintayhti6itii. Taasen Henki-Aura, -Pohja ja -
Kansa toimivat alusta liihtien omistuksellisesti ja toiminnallisesti tiiviiden va-
kuutusyhti<irypptiiden osina.

Kolmen suurimman eltikeyhti<in mahdollisuudet omaehtoisen toiminnan yllii-
pitiimiseen ovat eplilemiittii olleet konsernoituja eltikeyhtiditii paremmat. Nii-
den hallituksissa olivat edustettuina lukuisat taustayhtidt, joten ndiden el?ike-
yhtioiden hallintoelimissii, erityisesti hallituksissa, oli iktitinkuin sisiiinraken-
nettuna valvonnallinen elementti ajatellen liihinnii eliikeyhtirin sijoitus-
toiminnassa mahdollisesti esiintulevia taustayhtidkohtaisia intressej 6.
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3 . Tyoeliikeyhtioiden toimintaympiiristdn muutokset
Tydeltikeyhtiiiiden toimintaympiristdss6 on itse asiassa liihes alusta alkaen ta-
pahtunut muutoksia. Yleisend tendenssinii on ollut keskittyminen fuusioiden
kautta suuremmiksi yhtitiiksi ja kohti yh6 harvempia omistuksellisesti tai toi-
minnallisesti tiiviitii vakuutusyhtioryhmittymiti, jotka kykeniviit tarjoamaan a-
sia*rkailleen kaikkien vakuutusmuotojen palvelua Eriiillii muutoksilla oli pe-
rustavanlaatuista merkitystii koko vakuutuskentiin muotoutumisen ja samalla
myds yksittdisen eliikeyhtion kannalta.

Tillaisten tapahtumien perusteella aika tydeliikejiirjestelmin perustamisesta
nykypiiiviiiin on jaettavissa vaiheiksi, jotka tosin tuoreeillman historian aikana
ajallisesti lomittuvat toisiinsa. Niime ovat eliikeyhtitiiden hajautetun omistuk-
sen kautta, konsernoitumiskautta, avoimen valtapolitiikan kautta, ETA/EU-
vaihetta ja eltikeyhti6iden asemaa ja erityisluonnetta koskevan lainsiiiidiinndn
selkiintymisvaihetta. Luonnehdinnat eiviit tapahtumien monenkirjavuuden
vuoksi anna tyhjentiivii kuvaa jakson tapahtumista, vaan Hhinne korostavat
niitii vallitsevia tai uusia suuntauksia, jotka kulloinkin eniten siivyttiviit ty6elii-
keyhtioiden toimintaympiiristdii.

3.1. Hajautetun omistuksen kausi

Edes tyoeliikejfi estelmiin noin kahdenlrymmenen ensimmiiisen toimintavuo-
den aikana puhe eliikeyhti6iden hajautetusta omistuksesta ei anna aivan oikea-
ta kuvaa tilanteesta eliikeyhtiokentissd kokonaisuutena, sillii omistuksen ja
toimintaympiiristdn hajautuneisuus oli, kuten edeltiikin jo ilmeni, vallitseva
olotila vain suurimpien eliikeyhtididen, Ilmarisen, Eltike-Varman ja Kalervon
kohdalla. Niiden ylivoimainen painoarvo alalla oikeuttanee kuitenkin ajanjak-
son luonnehdinnan.

Eltikeyhtioiden omistaja- ja yhteistoimintayhtioissti tapahtui t5nekin aikana se
kii alunperin muodostuneiden vakuutusyhtidryhmittymien sisiiisiii etti myds
niiden viilisiii muutoksia. My6s muutama suoranaisesti eliikeyhtioti kosketta-
va jdrjestely toteutettiin. Kaiken kaikkiaan muutokset olivat vasta alkusoittoa
my6hemmille mullistuksille.

Ensimmiiiset muutokset liittyiv?it Eliike-Varman taustaan. Sen yhteistoiminta-
yhtitiinn oleet neljii vahinkovaluutusyhtititii yhdistyiviit Teollisuusvakuutuk-
seksi jo vuonna 1965. Nein Eliike-Varmasta, jonka asema taustayhtidihinsii
niihden on siiilynyt mm. yhtidn keskiniiisyyden turvin muita eliikeyhtitiitii riip-
pumattomampana, tuli joksikin aikaa yhden vahinkovakuutusyhtitin parina
toimiva eliikeyhtio.

Vuonna L9T 2 totentettiin tydeliikejiirj estelmiin historian ensimmiiinen, toimin-
nassa olevien eltikeyhtiiiiden viilinen kannansiirto, kun Patrian elIkevakuutus-
kanta siirrettiin Eliike-Varmalle. Mahdettiinko tapahtumaan tuolloin kiinnittiiii
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sanottavampaahuomiotamuuallakuin ammattipiireissli? Se vaikutti varasliih-
driltd eliikevakuutuskentdn keskitttimis- j a pudotuskilpailussa. Tosin virallista
liihtolaukauksen ampujaa ei koskaan olle ollut. Kun pelisiiiintojen eli lainsiiii-
diinnon puutteellisuudet ja pelin valvonta joutuivat myohemmin koetukselle
Patrian kannansiirron yhteydessti Fenniasta, Patrian omistajayhtidstii, tuli Elii-
ke-Varman yhteistoimintayhtio.

Vuonna 1972 totettettiin toinenkin eliikevakuutuksia koskeva kannansiirto,
mutta siinl oli kyse yhden ja saman yhtiriryppiiiin sisiiisestii asiasta. Henki-
Pohj an el[kevakuutuskanta siirrettiin perustetulle Eltike-Pohj alle.

Kalervon taustayhtididen vdliset muutokset rajoittuivat tarkastelujakson aika-
na Aarni-Liikenteen ja Yrittiijiiin Vakuutuksen yhdistymiseen wonna 1970.
Lisiiksi Kaleva myi takuuosuutensa Kalervosta vnowra 1972.

Ilmarisen taustalla muutokset olivat hyvin Pohjola-keskeisiii ja ajoittuivat vuo-
sille 1971 - 76. Suomi ja Salama yhdistyiviit Suomi- Salamaksi, josta tuli osa
Pohjola-yhtiditii ja pari pientd vahinkovakuutusyhtiritd, jotka olivat olleet Il-
marisen yhtei stoimintayhtioitii, fuusioitiin Pohj olaan.

Kansa-Yhtididen omintakeinen kehityslinja jatkui. Vahinko- ja Henki-Kansan
omistusta ja hallintoa laajennettiin ottamalla niiden osakkaiksi SAK ja sen
Kansan asiakkaina olevat jiisenliitot. Vuonna 1975 perustettiin El6ke-Kansa,
jonka takuupiiiioman omisti valtaosin OTK, hoitamaan mm. Henki-Kansasta
otettuj a eliikevakuutuksia.

Myohempien tapahtumien valossa kauaskantoisin tarkasteluj akson tapahtu-
mista oli vuonna 1970 toteutunut Sammon ja Thrmon yhdistyminen Sampo-
Thrmoksi (vuodesta 1976 Sampo).Fuusio sotki siihenastiset "eliikeyhtici-
reviirit" perusteellisesti. Se merkitsi, effii Sammosta, maan toisesta johtavasta
vahinkovakuutusyhtidstii, joka oli vdhemmistoosakkaana Pohjolan, vahvim-
man kilpailijansa, ja sitti liihellii olevien yhtioiden hallitsemassa Ilmarisessa,
Thrmon peruja tuli takuupdiioman omistaja Kalervossa. Siell[kin Sampo-
Tarmon oli t5rytyminen alle puoleen takuuosuuden koko miiiiriistti. Syntynyt
tilanne ei mainittujen eliikeyhtioiden kannalta ollut tukala, mutta ilmeisesti
muodostui ajan mittaan Sammon kannalta.

Vuonna 1983 tehtiin vielii ptiiit<is Fennian vakuutuskannan jakamisesta siten,
ettii Fennian suurasiakkaiden vakuutukset siirrettiin Teollisuusvakuutukseen
ptiiiosan vakuutuskannasta siirtyessii Y-vakuutukseen yhtioiden fuusioituessa
Yrittiij iiinvakuutus-Fenniaksi.

3.2. Konsernoitumiskausi

ElSkevakuutusyhti6n konserniin kuulumisesta puhuessani en tarkoita ilmaisua
otettavaksi puhtaan juridismuodollisesti, vaan kuvaamaan yleisemmin tilan-
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netta, jossa eliikeyhti6 - osakeyhtidn ohella myds keskiniiinen - on yhden taus-
tayhtidn tai yhden omistuksellisesti tai toiminnallisesti tiiviin yhti6ryppiiiin
omistuspiirissti.

Kiristymiissii oleva kilpailu asiakkaista, jossa luotonannolla oli hyvin huomat-
tava merkitys siiiinn6stellyillii rahamarkkinoilla, lis[si suuresti tyoeltikeyhtioi-
den painoarvoa vahinkovakuutusyhtiokeskeisissi vakuutusyhtioryppiiissii.
Tiihiin vaikuttaa se, ettd niiden sijoituskapasiteetti oli jo merkittiiviisti muita
vakuutusyhti<iitii suurempi. Kun ttihtin liittyen vallitsevaksi tavoitteeksi ja toi-
mintakonseptiksi koko alalla oli otettu kokonaisvaltainen asiakaspalvelu, mi-
kii luonnollisesti edellytti kykye kaikki vakuutuslajit - el[kevakuutus mu-
kaanlukien - kattavaan tuotevalikoimaan omissa nimiss6, alkoivat paineet
purkautua ketjureaktion tavoin. Tiillainen vahinkovakuutusyhtidn niikokul-
masta ihannetilalta ntiyttiivii asetelma vallitsi vanhastaan Aura-, Pohja- ja Kan-
sa-yhtioissii.

3.2.1. Elike-Sammon perustaminen ja Ilmarisen jako

Vuonna 1983 Sampo ja Pohjola sopivat Ilmarista koskevista omistusjiirjeste-
lyistii ja Sammon asiakkaiden Ilmarisen vakuutuskantaan kuuluvien eldkeva-
kuutusten siirrosta perustettavalle uudelle osakeyhtiomuotoiselle eliikevakuu-
tusyhtiolle, Eliike-sammolle. Tdmdn seurauksena Sampo ja samalla myosVar-
ma myiviit omistamansa Ilmarisen osakkeet Pohjolalle ja niiden tapaturmava-
kuutusasiakkaiden eliikevakuutukset siirrettiin Eliike-Sampoon woden 1 9 84
alusta lukien. Siirto merkitsi noin neljiinnestii Ilmarisen vakuutuskannasta.
Vuonna 1984 Ilmarisesta tuli Pohjolan tJfteryhtio eli se kuului juridisestikin
Pohjola-konsemiin.

3.2.2. Kalervo katoaa kartalta

Ilmarisen jako ja Eliike-Sammon perustaminen merkitsiviit samalla, effii Ka-
lervon piiiviit olivat luetut. Sammolla oli nyt sen havittelema oma elikeyhti<i,
jossa viihiiisellii omistusosuudella oli mukana myos Varma. Sampo oli kuiten-
kin edelleen mukana myos Kalervossa, jossa huomattava osa sen vahinkova-
kuutusasiakkaista oli j iirj esttinyt tyoeliiketurvan tyontekij oilleen.

Tilanne johti jo vuonna 1984 neuvotteluihin ja jiirjestelyihin, joiden lopputu-
loksena oli Kalervon vakuutuskannan kolmijako ja yhtion sulautuminen
Eldke-Sampoon tammikuun lopussa 1985. Sulautumisen my<itii Sammon ta-
paturmavakuutusasiakkaiden eldkevakuutukset, jotka edustivat runsasta puol-
ta Kalervon vakuutuskannasta, siirtyiviit Eliike-Sampoon. Siitli tuli niiin
kolmanneksi suurin eliikeyhtio. Konsernoitumisen suhteen Eliike- Sammolle
kiivi kuten Ilmarisellekin. Siitii tuli Sammon suvereenisti omistama, milli asi-
antilaa ei faktisesti muuttanut mydhemmin toteutettu Eliike-Sammon osakkei-
ta koskeva, Sammon ja Kalevan vtilinen jii{estely, jolla Sammon suora omis-
tus Eliike-Sammosta painui alle puoleen.
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Prosessiin liittyen Kalervon muut takuupiitioman omistajat solmivat kumpikin
yhteistydsopimuksen, Yrittiijiiin Vakuutus Eliike-Varman ja A-Vakuutus Ilma-
risen kanssa ja niiden tapaturmavakuutusasiakkaiden Kalervossa olleet el6ke-
vakuutukset siirrettiin vuoden 1985 alusta mainituille eliikevakuutusyhtidille.

3.2.3. Muita j iirj estelyj ii

Osuustoiminnalliseen elinkeinoeltimiiiin suuntautuneissa vakuutusyhtidryp-
ptiissti tapahtui eriiitti merkitttiviii muutoksia, jotka suoranaisesti koskettivat
myos eliikeyhtiditii.

Kansa-yhti<it jatkoi valitsemallaan linjalla, joka sitoi ne omistuspohjaa laajen-
tamalla yhii tiiviimmin osaksi edistyksellisfli osuustoimintaliikettii ja ty<iviien
jtirjestdjii. Kansa-yhti<iist[ muodostettiin samalla my6s vakuutusalan ensim-
miiinen todellinen konserni vuonna 1978 muuttamalla keskiniiiset yhtidt osa-
keyhtioiksi tiiysin ne omistavana holding-yhtidnii toimiva Kansa-Yhtymii
emoyhtidnii. Eriniiisten Kansa-yhti<iiden vdlisten monimutkaisten ristiinomis
tusjtirjestelyjen ja sen jtilkeen, kun Kansa- yhtiot oli siirfynyt SAK:n ja OTK:n
omistaman Kantava Oy:n piiasialliseen omistukseen Rakennuskunta Hakan
tavoin, Kansa-konsernista tuli vuonna 1983 osa juuri muodostettua EKA-yh-
rymee. T?imiin eliikeyhti6n kumuloituneine eldkevaroineen valjastaminen nii-
den ulkopuolisten intressien palvelukseen johti Eliike-Kansan my<ihemmin
ongelmiin.

Konsernoitumiskauden aikana vakuutusala myris keskittyi. Aura- ja Pohja-yh-
tididen puolitoista vuotta valmisteltu yhdistyminen Tapiola-yhti6iksi toteutui
woden 1984 alussa. Tuossa yhteydessii ryhmien eliikeyhti<iiden hoitamat ty<i-
eliikevakuutukset siirrettiin perustettuun Henki-Tapiolaan. Tapiola- yhtitiiden
erityispiirteenti hallinnollisesti oli pitkiiiin, effii toimiva johto on ollut yhteinen
kaikissa yhtidryppiidn yhtioiss[ eliikeyhti<i mukaanlukien. Jiirjestely on eliike-
yhti<in osalta perustunut STM : n mytintdmiiiin poikkeuslupaan.

3.2.4. Eliikeyhtititilanne konsernointivaiheen piiiittyessii

Tultaessa 80-luvun puoliviiliin yli puolet yhdeksiistii alunperin ty6eliikevakuu-
tusta ha{oittamaan ryhtyneestii yhtidstii oli fuusioiden ja kannanluovutusten
seurauksena siirtynyt eliikevakuutuksen historiaan. Osin ne olivat korvautu-
neet uusilla siten, ettti eliikeyhtioiden mtitirii oli pudonnut seitsemiiin. Vain
Verdandia ja Liv Alandiaa tiihiinastiset operaatiot eivlt olleet koskettaneet,
epiiilemiittii liihinne niiden pienuuden ja vain paikallisen merkityksen vuoksi.

Alkuperiiisistii eliikeyhtidistii Ilmarinen, joka kannanluovutuksissa oli menet-
tiinyt enemmiin kuin saanut, oli tiiviin vakuutuskonsernin osana. Sama asema
oli myds uusilla eltikeyhtidillii, Eliike-Sammolla ja -Thpiolalla kun taas Eliike-
Kansa yhdessii muiden Kansa-yhtididen kanssa oli runnottu periiti muuta kuin
vakuutusliikettii harjoittavan liikekonsernin osaseksi.
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Allarperiiinen elikeyhtio Eliike-Varma, joka vuosien mittaan oli napsinut va-
kuutuskantaansa palan sielti, toisen tA/d,ltJd,, oli ntiin toiminnassa olevista isoista
eliikeyhtidisti ainoa, joka keskiniiisyytenstija takuupiioman omistajien valtaa
tiukasti rajoittavien yhtitijarjestysmiiriystensii ansiosta oli snilyttiinyt verrat-
tain riippumattoman aseman vakuutusyhtiosidoksissaan. Tosin tiimti oli liihin-
ni omistuksellisesta niikdkulmasta tarkastellen. Riippuvuutta on kuitenkin
monenlaista. Eliike-Varmassa, suuryrityksiin suuntautuvassa eltikeyhtitissii,
asiakasyrityksillii on huomattavasti vaikutusvaltaa.

Eliikeyhtiriiden aseman ollessa kuvatunkaltainen erittiiin merkityksellisiksi
nousevat kysymykset vallankiiyton moraalista ja tarkoitusperistii. Thloudelli-
sessa toiminnassa raha on keskeinen tekijii ja sitii eltikeyhtidissii on Suomen
mitoissa runsaasti. Liikeyrityksen omistajien toimintakannustimena on liike-
voitto ja siiti irrotettavissa oleva tuotto sijoitetulle piiiomalle.

Eliikeyhtio on kuitenkin kaukana tavallisesta liikeyrityksest5, mitil omalta o-
saltaan kuvastaa se minimaalinen osake- tai takuuptiiioman miiiirii, jonka elii-
keyhtidn omistajatahot ovat siihen lain miiiiriiysten mukaan joutuneet sijoitta-
maan. Mutta eliikeyhtitin toiminnan tarkoituksena ei olekaan voiton ja talou-
dellisen vallan tuottaminen omistajilleen. Niiden tehtivd on vain ja ainoastaan
huolehtia eliketurvasta ja sen katteeksi kumuloituneista varoista. Joka valtan-
sa nojalla keyftiiii niiitii varoja muuhun tarkoitukseen, on unohtanut, eff5 pelaa
muiden rahoilla ja mytis sen, mihin lainsiiidiintd puutteineenkin velvoittaa.
Sisiiltiiiihiin se rlm. kiellon keyttiiii yhti<in varoja "ilmeisesti vieraaseen tarkoi-
tukseen". Sanonta on tulkinnanvarainen mutta sen henki on selvii.

4. Tyoeliikeyhtioiden hallinnon laki- ja
sopimuspohj ainen sidntely kehittry

Eliikeyhtididen erityisluonnetta ei niiden yhtiooikeudellisessa sddntelyssd otet-
tu alunalkaen eikii vuosia mytihemminkdtn huomioon. Tytimarlkinajiidest6-
jen mukanaolo yhtididen hallinnossa oli vuosikaudet ilman minkiiiinlaista
siiiintelyii. Se on itse asiassa varsin outoa. Edellii kuvattujen tapahtumien seu-
rauksena lainsiiiidiinttid hieman tarkistettiin ja tyomarkkinajiirjestojen asema
vahvistettiin sopimuksin.

4.1. Lainmuutoksista

Eliikeyhtitiiden konsernointikehitys johti vuonna 1987 vakuutusyhtitilain
muutoksiin, joiden mukaan eliikeyhtidn toimitusjohtaja ei saa olla pankin tai
toisen vakuutusyhtion taikka sen kanssa samaan konserniin laruluvan yhti6n
palveluksessa ja ettei sen hallituksen tai hallintoneuvoston enemmistd saa olla
saman pankin, vakuutusyhtidn taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvan
yhti6n palveluksessa taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jiiseniti. Pfki-
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myksenl oli niin suojata eliikeyhtidn hallinto sellaisilta riippuvuuksilta, joilla
voisi olla haitallinen vaikutus jiirjestelmdn kehittiimiskysymyksiin paneutumi-
sen kannalta, kuten lain perusteluissa kauniisti todetaan. Eliikeyhtiotii ei liioin
saanut sijoittaa toisen vakuutusyhtidn konsernitilinpiiiitrikseen.

Mydhempien melskeiden seurauksena em. lakiin otettiin wonna l99l siiiin-
nos, jonka mukaan aikeesta hankkia vakuutusyhtidn osakkeista tai takuup?iiio-
masta viihintiiiin 10 prosenttia, on etukiiteen ilmoitettava STM:lle. Samanlai-
nen ilmoitusvelvollisuus koskee myris lisihankinta-aikeita, jos omistus yltiiisi
20,33 tai 50 prosenttiin. Ministeririll[ on oikeus kieltii2i hankinta, jos se katsoo
omishtksen vaarantavan vakuutustoiminnan tervetti kehitystii ja asettaa o-
mistukselle em. niikokulmasta tarpeelliseksi katsomiaan ehtoj a.

Siiiinndkset ovat osoiffautuneet tarpeellisiksi. Mutta valitettavasti aukoton
lainsiiidiint<i lienee illuusio ja porsaanreiki[ kiiytetiiiin. Niin on kiiynyt edellis-
tenkin siiiinnosten.

4 .2 . Ty omarkkinaj ?i{ e stoj en hal I into e dustu sta
koskevista sopimuksista

Kesti niinkin pitkiiiin kuin vuoteen 1974, ennenkuin ensimmiiisen kerran kir-
jallisesti sovittiin tydmarkkinajiirjestdjen osallistumisesta ty<ieltikeyhtididen
hallintoon. Tiime tapahtui tulopoliittisen sopimuksen yhteydessii. Siinii tyo-
markl<inaosapuolten keskeiset jiiq'estot ilmoittivat yksimielisyytensii siitii, ettii
oli tarpeen kehittiiii ty6ntekije- ja tydnantajapuolen mahdollisuuksia osallistua
tyoeliikeyhti6iden hallintoon. Asia konkretisoitui seuraavana vuonna solmi-
tussa em. ty<imarkkinajiirjestojen ja eliikeyhtioiden villisessii sopimuksessa,
jonka mukaan eliikeyhtididen hallituksiin tuli valita kaksi jiisentii kummankin
ty<imarkkinaosapuolen jii{estoistii varajiisenineen ja hallintoneuvostoihin vas-
taavasti pariteettiperiaatetta noudattaen neljii jiisentii.

Vuoden 1975 sopimus korvattiin vuonna 1988 uudella, samojen osapuolten
viilisellii sopimuksella. Kummankin ty<imarkkinaosapuolen jii{estojen edus-
tus eldkeyhtioiden hallituksissa nostettiin kahdesta kolmeen ja hallintoneuvos-
toissa neljdstd seitsemiiiin. Sovittiin my6s siitii, ettd ty6eltikeyhtitit voivat li-
siiksi perustaa yhtitin vakuutettujen ja tyonantajien edustajista koostuvia
neuvottelukuntia tydeliikeyhtiotii ja tydeltikeasioita koskevan informaatioku-
lun tehostamiseksi. Tydeliikelaitosten Liiton yhteyteen soviuiin lisiiksi perus-
tettavaksi tydmarkkinaj ii{estojen ja tydeliikelaitosten vdlinen neuvottelukunta
kiisittelemiiiin ty<ieliikej?irjestelmiin kehittiimistii, sijoitustoimintaa ja hallin-
toa.

Vuoden 1991 lopulla solmittiin kahta seuraavaa vuotta koskeva tulopoliittinen
sopimus, jonka seurauksena my6s tyrintekijiit alkoivat vuodesta 1993 lukien
osallistua tytieliiketurvan kustantamiseen. Tyrimarkkinaosapuolet ilmoittivat
sopimuksessa olevansa yksimielisiii tydeliikejii{estelmdn itseniiisyyden mer-
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kityksestii. Sopimuksessa puututtiin tyrieliikeyhtididen hallintoon j a sij oitus-
toimintaan sikiili, etti sopimukseen merkittiin tiedoksi Tyoeltikelaitosten Lii-
ton em. asioita kiisitellyt muistio, jossa tydmarkkinaosapuolten todetaan olleen
yksimielisiii mm. siitii, etlii sopimuspohjaisesta tyrimarkkinajiirjestojen edus-
tuksesta eliikeyhtiriiden hallinnossa siirrytiitin menettelyyn, jossa mainitut asiat
ilmeneviit yhtioiden yhtidj erj estyksist[.

Oli erinomainen asia, etlii ty6markkinajiirjestojen hallintoedustus eliikeyhti-
<iissi niiin oli saatu edes sopimusperusteisesti stiiinnellyksi ja samalla viitoite-
tuksi kehityssuunta edustuksen titiikin sitovammaksi s6[ntelyksi. Edustavat-
han tydmarkkinaosapuolet eliikeyhti6n niitii sidosryhmiii, vakuutettuja ja va-
kuuttajia, joilla on riidaton ja selkein intressi olla vaikuttamassa yhtion piiiitdk-
sentekoon ja valvoa sen toimintaa.

5. Avoimen valtapolitiikan kausi

Suomessa elettiin S0-luvun jiilkipuoliskolla pitkiiiin jatkuneiden hyvien ta-
louswosien ilmapiirissd. Kansantuote kasvoi tasaisesti ja meitii imaneltiin
Euroopan Japanina. Raha kiersi ja investointitoiminta oli vilkasta. Prirssissd
toimivat pikavoittojen havittelijat. Kiinteistojen ja arvopaperien kurssikiiyrtit
sojottivat tanakasti yldviistoon. Suomen Pankki vapautti rahamarkkinat stiiin-
telystii ja yritykset alkoivat nopeasti ottaa lainaa ulkomailta, jossa rahan hinta
oli kotimaista tasoa alhaisempi. Pankit kiiviviit ankaraa taistoa markkinao-
suuksista ja syytiviit sitii lainoina markkinoille kiinnittiien liian viihiin huomio-
ta riskeihin. Raha- ja reaalimaailma olivat etiiiintyneet toisistaan vaarallisesti.

Muutamia vuosia kuplan puhkeamisen jilkeen maa oli wosikymmenten vaih-
teen tietiimillii vajonnut historiansa syvimpiiiin ja pisimpiiiin lamaan. Elinkei-
noelimtin pyoriit hiidintuskin pyorivtit ja varallisuusarvot ryomiviit pohjamu-
dissa. Lisiiksi maahan oli syntynyt puoli miljoonaa ty6tont6. Konkurssiaalto
pyyhki yli maan ja pankkisektori romahti jtittiien yhteiskunnalle korkoineen n.
miljardin laskun hoidettavaksi. Vakuutusyhtiot selvisivdt pankkeja selviisti pa-
remmin pienempien osakesalkkujensa ja paljon tiukempien lainavakuussiiiin-
nostensii ansiosta. Silti tilinpiiet<isten teko olikin tuskaa osakkeiden ja kiinteis-
tojen arvojen romahduksen vuoksi. Kansa-yhtidt kuitenkin - ja Eltike-Kansa
eritoten - imettiin kuiviin ja sen taru piietryi.

5. 1. Sampo muutetaan osakeyhtioksi
Syntyi suhteellisen suppeassa piirissii tapahtunut rahanvaltaa pitdvien tahojen
ohjaama niiytelmien sada. Sampo toteutti yhti<imuotonsa muuttamisen osake-
yhti6ksi syksyllii 1987. Osakkeita saivat maksutta kaikki Sammon asiakkaat
vakuutusmaksujensa miiiirtidmtissii suhteessa. Osakkeiden saajia oli sadointu-
hansin. Osakkeiden p<irssinoteeraus alkoi seuraavana vuonna, jolloin Sampo
myos toteutti kaksikin miffavaa maksullista osakeantia.
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Tilanne oli Sammon kannalta tavoiteltu mutta riskialtis yritysvaltaukselle. Tii-
miin vuoksi osakkaiden Sinioikeutta rajoitettiin sitomalla iidnioikeus makset-
tujen vakuutusmaksujen mliiriiiin, mikii stiilytti valtaa asiakkailla kuten keski-
niiisessii yhtioss[ ikeAn. Menettely osoittautuikin tarpeelliseksi, sill6 huomat-
tava osa Sammon osakkeista alkoi kasaantua yksiin kiisiin. Yhti<ijiirjestysmdii-
rlyksestii valitettiinkin tuomioistuimeen, joka julisti mtiiiriiyksen miteftdmek-
si. Tiistii piiiitdksestii Sampo puolestaan valitti vuoden 1988 lopulla hovioikeu-
teen, jossa asian ktisittely viipyi pitktiiin. Huolensa oli SYP:lliikin osasta omia
osakkeitaan. Asia ryopsiihti julkisuuteen ns. Kouri-kauppoina, joiden yhtey-
dessd sekd Sammon ettii SYP:n omistusta j?irjesteltiin uudelleen.

5.2. Finanssilaitos perustetaan ja strategioita kehitelliiiin

Prosessi johti Finanssilaitos-nimisen sijoitusosakeyhti6n perustamiseen ke-
vtiiill[ 1989. Perustajina olivat SYP ja siihen liiheisesti liittyve Pomi-Trading
ja vakuutussektorilta Teollisuusvakuutus, Eltike-Varma, Nova ja Yrittiijein
Fennia sekii Sampo-yhtioiste Sampo ja Kaleva. Kaikkien sijoituspanos oli yh-
teensi noin 2,7 miljardia markkaa, josta puolet oli osakepiiiiomana. Panostus
jakautui karkeasti puoliksi pankin ja vakuutusyhti6iden kesken. Eliike-Varma
sijoitti eliikerahoja hankkeeseen tiissii vaiheessa useita satoja miljoonia mark-
koja.

Sijoitusyhtiollii oli hallussaan noin 25 o/o Sammon ja 9 % SYP:n osakkeista.
Muualla pankin vdlittrimtissii vaikutuspiirissii oli lisiiksi noin 5 oZ Sammon
osakkeista. Merkillepantavaa on, euii sijoitusyhtion perustamisvaiheessa Sam-
mon yhtiojii{estyksen "suojasddnndstii" kosi<eva asia oli edelleen hovioikeu-
dessa, eikii Finanssilaitoksen omistamilla Sammon osakkeilla siten ollut juuri
mitiiiin diinivaltaa Sampoon niihden.

5.2.1. Valta vaihfuu Sammossa

Syksyllii 1989 - ennen kuin hovioikeus kumosi raastuvanoikeuden piiiitdksen
pitiien "suojasdiinn6stii" tiiysin asianmukaisena - Sammon yhti<ikokous poisti
mainitun siitinntiksen yhtiojiirjestyksestd. Tiillii nuijankopautuksella valta
Sammossa siirtyi SYP:lle ja sen liihipiirille.

Mitii oli suunnitteilla, tuli julki woden kuluttua, kun SYP julkisti vuoden 1991
alussa voimaan tulleen uuden organisaationsa, Unitas emoyhti6nd ja kotimaan
pankkitoimintaa harjoittava SYP er66nti sen tytiryhtitiistii. Se ilmoitti samalla
suunnittelevansa finanssipalveluryhmtiii yhteistydssd Finanssilaitoksen osak-
kaina olevien vakuutusyhtididen kanssa, joista tulisi Unitaksen osakkaita.
Unitaksella olisi tiilloin suorassa omishrksessaan liki 40 % Sammon osall<eis-
ta. Oltiin siis luomassa pankkivetoista finanssitav arataloa.

Mutta aika riensi ja Finanssilaitoksen osakkaille tuli tukalat oltavat Sammonja
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SYP:n osakkeiden arvon pudotessa nopeasti. Tiime vaati osallisilta lisipanos-
tuksia Finanssilaitokseen. Mutta laajemmatkin jfiestelyt olivat kypsymiiss?i.

5.2.2. Palkansaaj at huolestuivat

Palkansaajien keskusjiirjest<iissii ntiytiiiin olleen hyvin varhaisessa vaiheessa
tietoisia siiti, miti vaaroja eliikeyhtiolle ja sitii kautta koko tyoeliikejiirjestel-
miille voisi koitua, jos el6keyhti6 olisi nyt viilillisesti ajautunut pankin omis-
tus- ja vaikutusvallan piiriin.

Keskusjiirjest6t ilmaisivat heti vuodesta 1989 alkaen useissa kirjeissiiiin ja a-
loitteissaan STM:lle huolensa alan keskittymisriskistii, ty6eltikevarojen viid-
rinktiyttin mahdollisuudesta ja omien vaikutus- ja ministeri6n valvontamah-
dollisuuksien riittiimiittomyydestS. Ne esittivdt myos tydeliikeyhtiditii koske-
vaan lainsiiiidiintririn niiihin niikdkohtiin liittyviti parannuksia ja alan terveen
kehityksen huomioonottamista kisiteltdessii suostumusta eliikeyhti<iiden fuu-
sioon ja kannanluovutuksiin. Viimemainittu vaatimus toteutuikin. Lisiiksi ne
vaativat tyiieliikeyhti6iden hallintomallin muuttamista yhtididen riippumatto-
muuden turvaamiseksi.

5.3. Vakuutusalan rakennejiirjestely

Kesikuussa 1992 Unitas ja Finanssilaitoksen osak&aina olleet vakuutusyhtidt
Yrittiijein Fenniaa lukuunottamatta julkistivat juuri solmimansa sopimuksen.
Finanssitavaratalohankkeet olivat tissti vaiheessa jiiiineet sfjtiiin. Syyt ilmen-
neviit ainakin osittain seuraavasta. Sopimuksen mukaan

a) Sampo ja Teollisuusvakuutus yhdistyviit vahinkovakuutuskonserniksi e-
moyhti6ni yksityisvakuutuksiin keskittyvii Sampo ja sen rytiiryhtioind suur-
fityksiin keskittyvii Teollisuusvakuutus ja muita asiakasyrityksiii palveleva
Yritys-Sampo. Sammon uusiksi osakkaiksi tulevat Teollisuusvakuutuksen
osa*J<aat.
b) Unitas perustaa uuden, liihinne pankkipalveluihin liittyviin henkivakuutus-
tuotteisiin keskittyviin henkivakuutusyhtidn. Kalevan ja Novan vilisestii tydn-
jaosta sovitaan mydhemmin. Henkivakuutusyhtididen viilillti on ristiinomis-
tusta.
c) Eliike Sampo fuusioidaan Eliike Varmaan ja
d) Finanssilaitoksen talous vakautetaan Hhinne vakuutusyhtioiden varoin si-
ten, ettd Unitaksen omistusosuus laskee samalla alle 10 %:n.

Ei voi olla kiinnittAmettii huomiota siihen, etti rakennejiirjestelyn suunnittelu-
prosessiin osallistuivat kaikki ne yhtiot, joita jiirjestely koski, lukuunottamatta
Eliike-Sampoa, jonka hallintoelinten asiaa koskeva k[sittely rajoittui tiedon
vastaanottoon Eliike-Salnmon "pdiinmenoksi" jo ptiiitetystii. My6s STM sai
tiedon suunnitelmasta vasta aivan "kalkkiviivoilla."
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Mitd rakennejiirjestelyn aikatauluun tuli, Finanssilaitoksen vakautus oli saata-
va aikaan mitti pikimmin, sillii tilinpiiiit6s osoitti miljardivajetta. Vahinko- ja
eliikevakuutusyhti<iitii koskevien jii{estelyjen tarkoituksena oli puolestaan tul-
la voimaan vuoden 1994 alussa, mikii vahinkoyhtiriiden osalta toteutuikin.
Henkivakuutusyhtiot puolestaan muodostivat yhteistoimintaryhmdn.

STM : llii oli kuitenkin my6 s sanansa sanottavana rakennej iirj e stelystii.

5.3.1. Eduskunnassakin herittiin

Syyskuussa 1 992 kokoontunut eduskunnan sosiaali- j a terveysvaliokunta huo-
lestui julkisuuteen tulleista tiedoista perustaa finanssitavaratalo. Valtiopiiivd-
jii{estyksen perusteella asia otettiin esille. Valiokunta kuuli laajasti asiantunti-
joita, myos asianosaisia. Valiokuntapaattiyksimielisesti liihettiiii STM:lle seu-
raavan kirjeen:

"Sosiaali- ja terveysvaliokunta on valtiopiiiviijiirjestyksen 53 $:n 2 momentin
noj alla kiisitellyt niin sanottua vakuutusyhtiriiden rakennej drj e stelyti.

Valiokunnan yksimielisen kannan mukaan sosiaali- ja terveysministerion p?id-
ttiksenteon perustana on oltava se, ettd ty<ieliikkeiden maksaminen ja tyoeliike-
jiirjestelm?in toiminta turvataan kaikissa tilanteissa. Tyoeliikelaitosten toimin-
nassa valiokunta pitiffi tiirkeimpiinii ja keskeisimpdnd seikkana sit6, ettd eliike-
varat sijoitetaan tuottavalla ja turvaavalla tavalla, joka takaa ellkkeiden mak-
samisen lainsiiiidiinnossii edellytetyllii tasolla ja tavalla. Ttistii ndk<ikohdasta
l2ihtien on kiinnitettiivii erityist[ huomiota tydel[kej[rjestelmtin rahoitukseen,
rahastoinnin riittiivyyteen seki niihtiivissd olevien uhkien realistiseen arvioin-
tiin ja vaurioiden vdlttiimiseen.

Tyoeliikelaitosten ja siihen liitqrvelle rahoituslaitosten mahdollisilla rakenne-
jti{estelyillii ei vllttdmiitt[ ole yhteyttii varojen tuottavaan ja turvaavaan sijoit-
tamiseen. Varojen tuottava ja turvaava sijoiuaminen on yksi ttirkeii, ehkii tiir-
kein n?ik<ikulma tarkasteltaessa rakennej ii{ estelyj ii tai muita rahastointiin, o-
mistus suhteisiin j a yhti<iiden omistamiseen liittyviti kysymyksiii.

Tyoeliikevakuutuskentdn kilpailu ei perustu vakuutusmaksuihin, vaan eldke-
vakuutusyhtioiden ja niihin sidoksissa olevien muiden vakuutusyhtioiden
mahdollisuuksiin tarjota etuuksia. Tame edellyttiiti eliikevakuutusyhtididen
valvonnan tehostamista ja monipuolistamista sek6 valvonnan tarkkuutta. Sa-
malla se edellyttiiii myris sit6, ettti kilpailuaseman mahdollinen viiiirinkiiytto
voidaan ehk[istti. Tyoeliikevakuutuksen kilpailun on oltava tervettii eikii se saa
uhata eliikevaroja.

Valiokunta kiinnitttiii huomiota myos eldkeyhtioiden valvonnan ja niihin koh-
distuvan lupameneffelyn piiiitoksentekoon. Tdss[ suhteessa on varmistettava
riittiivii asiantuntemus ja toisaalta riiftAven laaja niikemys, jotta voidaan var-

555



mistaa ensisijaisena pidettiivti tavoite, eliikkeiden rahoituksen ja maksamisen
turvaaminen kaikissa tilanteissa. Valiokunta edellytt[ii lisiksi, ettii sosiaali- ja
terveysministeriri antaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle yhtioiden rakenne-
jfi estelystii koskevasta piiltoksestii selvityksen yksityiskohtaisine perustelui-
neen."

5,3.2. Sosiaali- j a terveysministeriti ryhdistiiytyy

STM kiisitteli pitkiiiin lukuisia lisiiselvityksid vaatien Eliike-Sammon fuusi-
ointiasiaa. Siinii Sampo ja Kaleva olivat Elike-Varman kanssa sopineet myy-
vtinsii omistamansa 93 o/o Eliike-Sammon osakkeista Elike-Varmalle. Suun-
nitelmaan myos liittyi viimemainitun aie hankkia Varmalta sen omistuksessa
olleet 7 % Eldke-Sammon osakkeista. STM:n klsittelyssii oli mytis Finans-
silaitoksen vakautusratkaisu, jossa Eliike-Varman ja Teollisuusvakuutuksen o-
mistus laitoksesta oli nousemassa yli 20 %o:n. STM antoi p66t6ksensii loka-
kuussa 1992.

Se kielsi Sampoa ja Eliike-Varmaa omistamasta yli 20 prosenffia Finanssilai-
toksesta. Finanssilaitos oli taloudellisessa kriisissii. Riski siirtyisi vakuutusyh-
tioille j a oli olemass a v aara riskipiiioman lisisij oittamistarpeeseen, koska tyti-
eliikevaroja ei tule sijoittaa viihdtuottoisiin, suuria riskejii sisiiltiiviin kohtei-
siin. Todettakoon, ettd Finanssilaitoksen vakautus toteutettiin vuoden lopulla
kaikesta huolimatta piiiilinjoiltaan alkuperiiisessti muodossa siten, effii omistus
piiiosin siirtyi vakuutusyhtioille.

Ministerio kielsi myos El?ike-Varman aikomuksen ostaa Eltike-Sammon osak-
keita katsoen aiotun oston vaarantavan vakuutustoiminnan tervettii kehitystii.
Ensisijaisena syynii oli eliikeyhtididen fuusioitumisesta seuraava elilkevakuu-
tustoiminnan liiallinen keskittyminen, millii olisi kilpailua rajoittava vaikutus
ja samalla syntyisi koko vakuutuskenttiiikin ajatellen poikkeuksellisen suuri
keskittymii. Paineet edelleenkeskittymiseen kasvaisivat, miki kaventaisi va-
kuutuksenottajien valintamahdollisuuksia ja johtaisi riskien kumuloitumiseen
tyoelflkevaroja sijoitettaessa. STM viittasi piiiitdksesstiiin my6s mahdollisuu-
teen, etfti keskittyminen voisi vaarantaa tyoeliikeyhtiditd koskevan neuvottelu-
tavoitteen, j osta tarkemmin j iilj empiinti.

5.3.3. Yhtitikohtaloita

STM:n kielteinen piiiit6s ei pysiiyttiinyt rakennejiirjestelyn osapuolia - tissii
tapauksessa liihinnti Eliike-Varmaa - jatkamasta Eliike-Sammon valtausta.
Juuri samoihin aikoihin, kun STM antoi kielteiset pi5toksens[, se hanl&i
omistukseensa Varmalta sen osuuden, vajaat 7 %o, Eldke- Sammon osakkeista.
Joulukuussa Kaleva piiiitti myydii omistamansa osuuden, noin 47 % Eliike-
Sammon osakkeista. Kun ostajien omistusosuudet alittivat l0 o/o:t rajan, ei
ministerio voinut puuttua asiaan. Ostajina olivat Postipankki, Schauman
Wood Metra, Thomesto ja Unitas.
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Niiin valtioneuvoston my6ntiimiin erityisen toimiluvan perusteella lakistiiitei-
sestii tydeliiketurvasta huolehtivasta eltikeyhti6stii oli tullut kaupp atavarua ja
sen omistajina olivat Sammon ohella kilpaileva eltikeyhtiri, pankki ja joukko
yksityisiii suuryrityks i ii.

Maaliskuussa 1993 STM antoi Eliike-Varmalle luvan omistaa yli kolmannek-
sen Eliike-Sarnmon osakkeista, jolloin siite tuli toiseksi suurin osakkeenomis-
taja Sammon (47 %)jiilkeen. Muina omistajina olivat Postipankki ja Schau-
man Wood. Samoihin aikoihin Eliike-Sampo ja -Varma solmivat ministeri<in
edellyttiimiin yhteistydsopimuksen, jossa ne yhteistydasioiden ohella sopivat
mm., ettei kumpikaan osapuoli ryhdy toisen itseniiisyyttii vaarantaviin toimiin.
Osa Eliike-Sammon hallituksen uusista jiisenistii oli samaan aikaan my6s Elii-
ke-Varman hallituksessa.

Vuoden 1995 aikana ilmeni, ettii suunnitelma Eliike-Sammon fuusioimiseksi
Eliike-Varmaan oli herdtetty uudelleen henkiin tiillii kertaa niin, ettd samalla
Eliike-Varmasta siirrettiiisiin Yrittiijiiin Fennian asiakkaiden eliikevakuutukset
perustettavalle uudelle eliikeyhtidlle.Tuolloin Eltike-Varmasta olisi tullut yli-
voimaisesti maan suurin ja samalla ainoa Sampo-konsernin eltikevakuutusyh-
tio.

5.4. Muita yhtiokohtaloita

Eliike-Kansa ajautui konkurssiin vuoden 1994 lopulla. Tyrieliikelainsiiiidiin-
t66n alunpitiien sisiiltyneen eliikelaitosten keskintiisen yhteisvastuun johdosta
Eliike-Kansan vakuuttamat el6kkeet - niin juoksevat kuin tulevaisuudessa
maksettaviksi tulevat - siiilyvtit muiden elikelaitosten otettua niistii vastuun.
Eltike-Kansan tappioiden kattaminen heijastuu kuitenkin tyoeldkemaksun ta-
sossa. Vahinkoyhtid Kansa puolestaan siirtyi Sammon omistukseen wonna
t995.

Varma, joka oli myynyt Eldke-Varmalle osuutensa Eliike-Sarnmon osalJceista,
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja siirtyi Pohjolan omistukseen jo vuonna
1993.

6. Uusi vilkaisu tyoeliikeyhtiriiden hallinnon
sopimuspohj aiseen sddntelyyn

Kaikki se huomioonottaen, mite eftikeyhtidkentiissii wosien mittaan tapahtui,
ei ihmetytii, ettii kysymykset eliikeyhti<iiden itseniiisen aseman tdrkeydestii,
tydmarkkinaosapuolten edustuksesta yhtididen hallinnossa sekfl yhti6iden si-
joitustoiminnan sdiintelystii ovat jatkuvasti olleet esillii tulopoliittisissa koko-
naisratkaisuissaja usein niiden yhteydessii edellytetyissii tyrimarkkinaosapuol-
ten j a eliikeyhtioiden viilisissii neuvotteluissa.
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Vuoden 1992 lopulla maan hallitus ja tydmarl'r&inoiden keskusjfiesttit toisti-
vat jo vuotta aiemmin yksituumaisesti esittimiinsii niikemykset eltikeyhtitiiden
hallinnon kehitttimisen suuntalinjoista ja asettivat tyiiryhmtin selvittiimiiiin
tytieltikeyhtididen hallinnon ja aseman kehittiimistarpeita siten, ettii yhtididen
muuttuneet olosuhteet tulevat huomioonotetuiksi. Tiimiin tytin pohjalta tytt-
markkinajiirjestdt ja eltikeyhtitit piiiityiviit rnroden 1994 alussa sopimukseen,
joka oli omiaan jiimiikoitfiimiiiin yhtididen hallintokeyfiintde.

Sopimuksessa esiteuiin, ettii elflkeyhtioiden yhtiokokoukset muuttavat yhtiti-
j fi estyksiiiiin siten, ettii

a) ty6markkinajiirjestdjen edustajat yhtioiden hallintoelimiin nimetiiiin ty6-
markkinakeskusjfiesttijen esitysten mukaisesti.Tyomarkkinajiirjestden edus-
tus on yhteensii viihintiiiin kolmannes hallituksen jtsenten lukumiiiirtistii.
b) yhtitiiden hallituksissa vaaditaan 213 mditrdenemmisto ldsniiolevista jdse-
nistii ehdotettaessa tai piiiitettiiessd osake- tai takuupiiiiomasta, fuusiosta, kan-
nansiirrosta, ylijtiiimtin kiiyttistii, toimitusjohtajan valinnasta ja sijoitustoimin-
nan periaatteista ja menettelytavoista.

Olennaista oli myos, etti sopimuksen mukaan tiirkeimmtit yhtiokokousasiat
valmistellaan yhti<in hallituksessa. Hallitus pitnttiaiija vastaa tyrJeliikevarojen
sijoiuamisesta kokonaisuudessaan ja huolehtii itseniisen sijoitustoiminnan to-
teutumisesta. Siellii kiisitelliiiin myds sUoitustoiminnan periaatteet, menettely-
tavat ja organisaatio. Sopimuksessa todetaan vielti, ettii elflkevarojen sijoitus-
toimintaan sovelletaan piitisiiiint6isesti EU:n vakuutusdirektiivien mukaisia
vastuuvelan sijoittamista koskevia miiiiriiyksiii.

Kaikki niimii hallintoa ja sijoitustoimintaa koskevat tiismennykset olivat tuiki
tarpeen. Valitettavasti tiillainen kehitys usein niin kuin nytkin toteutui vasta,
kun jo aiheutuneiden vahinkojen aiheuttama paine pakottaa tarkistuksiin.

T.ETAIEU-vaihe
7. 1 . Tyoeltikeyhtioiden erityisasemasta

Suomi liittyi Euroopan talousalueeseen (ETA) vuoden 1994 alussa ja jo seu-
raavan vuoden alussa Euroopan Unioniin (EU). Tiimiin kirjoituksen kannalta
ETA/EU-vaiheen voi kuitenkin katsoa alkaneen jo aivan vuosikymmenen
alussa, koska jo tuolloin valmistauduttiin neuvotteluihin ja miiiiriteltiin tissi
tarkoituksessa Suomen tavoitteita. Maan silloinen hallitus totesi eduskunnalle
annetussa EY-selonteossa Suomen tavoitteena olevan tytieliikevakuutuksen
pitiiminen puhtaasti suomalaisissa klsisstl.

Neuvotteluteknisesti lcysymys oli siitii, miten tydeliikeyhtidt, jotka piiiiosin
vastaavat tydeliiketurvamme hoidosta, saadaan pidettyii ensimmiisen henki-
vakuutusdirektiMn soveltamispiirin ulkopuolella. Kyseisessii direktiivissi
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miiiiritelliiiin sekd sen ettii my6hemmin tulleiden toisen ja kolmannen henkiva-
kuutusdirektiivin osalta, millaista henkivakuutusta direktiivit koskevat. Ttil-
lainen toiminta katsotaan vapaan kilpailun piiriin kuuluvaksi

Liihtdkohtaisesti ensimmtiinen henkidirektiivi ei koske lakis?iiiteisen sosiaali-
turvan hoitoa, mitii tyoeliikeyhtididemme toiminta ilman muuta on. Direktiivi
kuitenkin koskee sosiaalivakuutuslainsliidiintddn perustuvaa elinikiiiin liitty-
v66 toimintaa siltii osin kuin sitii harjoittavat vakuutusyhtiot omalla vastuul-
laan. Suomi korosti jiirjestelmiimme ainutlaatuisia piirteitii, joista monet tuki-
vat tulkintaa, etteivdt eliikeyhtidt toimi omalla vastuullaan. Yksimielisffii ei
asiassa saavutettu.

ETA-neuvotteluissa ptiiistiin kuitenkin Suomen aloitteesta kompromissiin, jo-
ka kirjattiin direktiiviin sen soveltamista koskevana poikkeuksena. Tydeliike-
yhtiot jiiiviit direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle. Mutta Suomi puoles-
taan sallii ETA-maiden yhtididen harjoittaa Suomen lainsiiiidiinndn mukaisesti
poikkeuksessa tarkoitettua toimintaa. T'dmd, tarkoitti oikeutta omistaa vakuu-
tusyhtio tai -ryhmii taikka osallistua siihen sekd oikeutta perustaa tai olla osal-
lisena uudessa vakuutusyhti<iss6 tai -ryhmtissii, eliikevakuutusyhtio mukaanlu-
kien.

Ratkaisu johti vakuutusyhti6iden ulkomaalaisomistusta koskevien siiiinnosten
kumoamiseen sekd siihen, ettii ty6eliikeyhtiriiden toiminta rajattiin TEL:iin
tehdyllti muutoksella koskemaan vain ty<ieliikelainstiiidiinndss[ tarkoitettua
toimintaa (TEL ja YEL) sekl siihen suoranaisesti liitryvee jiilleenvakuutusta.
Ratkaisu oli Suomen kannalta hyv6, koska se takasi tytieliikejiirjestelmiin toi-
minnan jatkumisen entiselliidn lukuun ottamatta tietysti ETA-maiden yhti<ii-
den oikeutta ha{oittaa kyseistii toimintaa Suomessa.

Kesiillti 1994 tilanne muuttui tiiysin. Tuolloin voimaantullut kolmas henkiva-
kuutusdirektiivi edellyttddvapaan, yli rajojen tapahtuvan vakuutuspalvelujen
tarjonnan sallimista ilman, ett?i toiminnan harjoittaminen jossain maassa edel-
lyttiiisi etabloitumista kyseiseen maahan. EU:n kanta oli nyt, ettivapaakilpai-
lu suoraan ulkomailtakin on sallittava myos Suomen tydeliikevakuutuksen o-
salta. Telldin toiminnan ja yhtion vakavaraisuuden valvonta tiiltii osin olisi en-
sisij aisesti kuulunut yhti6n kotimaan viranomaisille.

Suomi oli kiistassa sillti kannalla, ettii tulisi pysytteyffii jo kertaalleen sovitus-
sa ratkaisussa. Thustalla oli alunperin asetettu tavoite stiilyttiiii sosiaaliturvam-
me keskeinen osa koskemattomana ja ts. tietoisuus tydeliikejtirjestelmiin va-
kuutusmatemaattisten perusteiden sekti ktiytiinndn toimintaperiaatteiden ro-
muttumisesta kolmannen henkivakuutusdirektiivin edellytttimissii toiminta-
olosuhteissa. Tilannetta ei mitenk66n helpottanut Suomen kannalta, etti ko-
mission edustajat katsoivat - kaikista Suomen neuvottelijoiden esittiimistii nii-
k6kohdista huolimattat - tyrieliikeyhtioiden tarjoavan merkittiviti kilpailul-
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lista etua samaan konserniin kuuluville muille yhtidille suhteessa mahdollisiin
ulkomaisiin kilpailijoihinsa.

Syntynytte nlkemyseroa puitiin ETA-jatkoneuvotteluissa ja varsinaisissa EU-
neuvotteluissa. Molemmissa neuvotteluissa lopulta piiedyttiin liki alkuperiii-
seen, jo sovittuun lopputulokseen, ei juridismuodollisin argumentein vaan tar-
koituksenmukaisuusnflkdkohtien ja poliittisen harkinnan perusteella.

Neuvottelujen tuloksena lisiittiin ensimmflisen henkivakuutusdireltiivin tytie-
liikeyhtioitii koskevaan mukautusartiklaan pysyvii lisiiys, ettei ao. direltiivi
koske TEl-toimintaa. Samaten tuli nimenomainen toteamus vaatimuksesta
TEl-toiminnan eriyttiimiseksi, mike tuli toteuttaa vuoden 1995 loppuun men-
nessii eli vuottanopeamminkuinjo toteutetun lainmuutoksen voimaantulosiii-
doksessii oli todetnr. Kumpaankin sopimukseen liittyi Suomen velvollisuus
toimittaa miiiiriiajassa raportti TEl-toiminnan eriyttiimistoimenpiteistii, jotka
Suomi toteutti.

Eriyttiiminen tarkoitti kiiytiinntissfl, ettli henki- ja tydeltikevakuutustoimintaa
ei vuoden 1995 piiiitytty?i eniiii saanut harjoittaa samassa yhtidssii. Eliikeyhtitit
siirsiviit ennen em. ajankohtaa ns. vapaamuotoiset eltikevakuutuksensa jolle-
kin liiheisekseen tuntevalle henkiyhti6lle.

ETA/EU-neuvottelujen ja niiden lopputuloksen perusteella on todettavissa, et-
tii my6s EU-niiktikulmasta eltikeyhtididen riippumattomuuden korostaminen
kiiytiinntin toimin on tarpeellista.

7.2. Vakuutusyhtiolainsiiedanto ja kolmas
henkivakuutusdirektiivi

Tytieliikeyhtiditti lukuun ottamatta suomalaisten vakuutusyhtioiden toiminta
on henkivakuutusdirektiivien piirissii. Tiimiin vuoksi vakuutusyhtidlain ja sitii
ttiydentiivien asetusten tuli vastata kolmannen henkivakuutusdirektiivin mtiii-
riiyksiii. Uusittu lainsiiiidiintd tuli voimaan 1.4.1995. Siitii huolimatta, etti
muutokset monin osin eiviit sellaisinaan soveltuneet direktiivien ulkopuolelle
jiiiineisiin eliikevakuutusyhtioihin, lainsiiiidiintdii henkivakuutusyhtitiitii kos-
kevilta osin, sovelletaan liihtcikohtaisesti myds eliikevakuutusyhtidihin. Eliike-
yhtitiitii koskevat erityismiiiiriiykset ja poikkeukset kirjattiin piiiiosin suorzlan
tytieliikelakiin.

Arkipiiiviin toiminnan kannalta keskeisii siiiinndksiii vastuuvelan kattamisesta
ja sijoitustoiminnasta sovelletaan liihes sellaisinaan myds eltikeyhtitiissii. Sijo-
itustoimintaa koskevat uudet siiiinndkseryhdessii ministeririn tiydent[vien oh-
jeiden kanssa saattoivat sijoitustoiminnan harjoittamisen selvtisti aikaisempaa
jiimtikiimmtille pohjalle sijoitusstrategioineen ja -suunnitelmineen, riskien ha-
jautussiiintoineen ja hallitustydskentelyd koskevine m?iiiriiyksineen. Ttmi sa-
malla tehosti sijoitustoiminnan seurantaa ja valvontamahdollisuuksia.

560



STM edelleenkin ennakkovahvistaa ehdotetut laskuperuste- j a vakuutusehto-
muutokset kun taas muiden yhtididen osalta siirryttiin ilmoitusmenettelyyn.
Ministerion asemesta eltikeyhtidn toimiluvan mydntiiii edelleenkin valtioneu-
vosto, joka voi liitfiie lupaan ehtoja ja hyliitiikin hakemuksen, jos aiotun toi-
minnan katsottaisiin vaarantavan el?ikevakuutustoiminnan tervettii kehitystii.
Eliikeyhtion toimintapdiomavaatimus on merkittiivtisti muita yhti6itii al-
haisempi. Myos toimialas?iiinndissd on eroja.Eliikeyhtidn toiminta on rajattu
pelkktiiin lakisiiiiteiseen tytieldkevakuutukseen ja sen oikeus omistaa julkisen
valvonnan alaista luotto- tai rahoituslaitosta taikka rahastoyhtiotii on rajattu
muista yhtidistti poiketen edelleenkin 50 %:iin.

8. Eliikeyhtiolainsiiiidiinnon selkiintymisvaihe

Vakuutussektorin tapahtumat 9O-luvulla ja erityisesti niiihin liittyvet kahden
eliikeyhti<in kohtalot nostivat kysymykset eliikeyhti<in itseniiisyydestii ja sen
sijoitustoiminnan riippumattomuudesta alan keskeisiksi ongelmiksi. Samanai-
kaiset rahoitusmarkkinoiden suuret rakenteelliset muutokset pakottivat kiin-
nittiimiiiin huomiota eliikeyhtididen sijoitustoimintaan ja sen reunaehtoihin
yleisemminkin eikii vain riippumattomuuden niikdkulmasta. Tilanne pakotti
selvittiimii?in perinjuurin eltikeyhtididen asemaa vakuutusyhti<iryhmissti, ty6-
markkinajfiesttijen asemaa yhtididen hallinnossa sekii eliikeyhtididen asemaa
j a toimintamahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla.

8. I . Tyoeliikej iirj estelmiid koskeva selvitystehtiivii

Keviiiillti wonna 1995 julkaistiin STM:n tyoeliikejiirjestelmiin selvitysmie-
heksi asettaman ylijohtaja Tarmo Pukkilan muistio. Selvitysmiehen tuli val-
mistella esitys lakisiiiteisesse tydeliikejiirjestelmiiss?i kiireellisesti vaadittavis-
ta lainmuutoksista ja tehdti ehdotus muista liihiaikoina valmisteltavista lain-
stitidtintdhanlkeista. Muistio sisiilttid mm. laajat katsaukset ty6eliikejnrjestel-
mtin kehityksestli, eliikelaitosten omistusta ja hallintoa koskevasta lainsiiii-
ddnn6stii, sij oitustoiminnasta, varoj en omistuksesta j a valvonnasta.

Selvitysmiehen keskeiset ehdotukset olivat, ettii ty<ieltikeyhti<iistii olisi siiiidet-
tiivii erillislaki. Olisi myds kehitettiivii tytieliikejiirjestelmdi ja sen sijoitus-
toimintaa tavoitteena suomalaisen elinkeinoeliimtin tukeminen sekii tyollisyy-
den parantaminen. Lisiiksi tydeHkejiirjestelmiin valvontaa olisi kehitettiivii.

8.2. Muistio tyoeliikeyhtioistti

Kesiillti 1996 julkaistiin suoranaisena jatkona edelliselle STM:n selvitysmie-
heksi kutsuneen, eduskunnan silloisen varapuhemiehen Matti Louekosken ja
hiinen apunaan olleiden pysyvien asiantuntijoiden muistio tydeliikeyhtitiistii.
Selvitysmiehen tehtiiviinti oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laa-
dittu ehdotus laiksi tydeliikeyhtioistii tai muuten tarpeellisiksi niihtiivistii tyo-
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eliikeyhtididen asemaa koskevan lainsiiiidiinn<in muutoksista. Muistiossa lue-
tellaan tytieliikeyhti6iden keskeisinii ongelmina yhtididen hallinnon ja ptiiittik-
senteon riippumattomuuteen liitt)'vet pulmat, vakavaraisuuden riittiimetto-
myys rahoitusmarllcinoiden muuttuneissa olosuhteissa. Lisiiksi esille tuli ky-
symys kannanluovutusten yhteydessd siit5, kuka omistaa eliikeyhti6n netto-
varallisuuden seki tydeliikeyhtion konkurssia ja selvitystilaa koskevien siliin-
ndsten puutteellisuus.

Selvitettyiiiin seikkaperiiisesti mm. tyoeliikeyhtiiiiden omistukseen ja niiden
johtoon liittyvAe juridiiucaa ja muita niik<ikohtia, oikeutta yhtidn nettovaral-
lisuuteen sekd omistajien, vakuutuksenottajien ja vakuutettujen asemaa ty6-
eliikeyhtitissii, selvitysmies ehdotti erityisen tytieliikeyhtioiti koskevan lain
siiiitiimistii.

8. 3 . Tyoeliikeyhtioiden sij oitustoiminnan kehittdminen

Loppuvuodesta 1996 sai viel6 ty6nsii p66tdkseen toimitusjohtaja Kari Puron
puheenjohdolla toiminut yksityisalojen ty6eliikkeitii kiisitellyt tytimarkkinajiir-
jestdpainotteinen neuvotteluryhmi, jota sosiaali- ja terveysministeri Sinikka
Miinkiire oli pyyfiinyt selvittiimiiiin eldkevakuutusyhtididen sijoitustoimrntaa.
Neuvotteluryhmii rajasi tehtivflnsl koskemaan sijoitustoiminnan siiiidtiksiii ja
reunaehtoj a.Tarkasteltuaan rlm. rahastointia j a eliikelaitosten sij oitustoimin-
taa koskevia siiiiddksiii, sijoitustoiminnan ympiristdmuutoksia, sijoitusmuoto-
ja ja sijoitusriskejii liihinne eftikeyhtitiiden kannalta sekii ndiden nykyistii
riskinkantokykyeja sijoitustoiminnantavoitteita, tyoryhmepiietyt lukuisiin si-
j oitustoimintaa j a sen reunaehtoj a koskeviin uudistusehdotuksiin.

Keskeisimpiii ehdotetuista muutoksista on eliikeyhtididen vakavaraisuussdiin-
n<isten uudistaminen, joka tiihtia vakavaraisuuden kasvattamiseen. Tiihiin liit-
tyvii eltikeyhtioiden toimintapiiiiomaa koskeva lainsiiiidiinto ja vastuuvelan
miiiirittely tuli voimaan vuodenvaihteessa96l9T . Louekosken muistion pohjal-
ta syntyneeseen ehdotukseen laiksi tydeltikeyhtioistii sistiltyvien stiiinndsten e-
liikeyhtidn varojen omistuksesta seki eliikeyhti<in hallintoelinten kokoonpa-
noa koskeviksi muutoksiksi, katsottiin muodostavan yhdessii edellii mainittu-
jen muutosten kanssa sellaisen kokonaisuuden, ettd ne oli vdlttimiit6ntil saat-
taa voimaan samanaikaisesti. Tiiltii osin lakiehdotukseen tyoeliikeyhti6istii si-
stiltyviit siiiiddkset olivat voimassa vakuutusyhtidlakiin liitettyinii kuukausia
ennen lakiehdotuksen eduskuntakiisittelyii.

8.4. Laki tyoeliikevakuutusyhtioistii

Hallituksen esitys lukuun ottamatta eriiitii teknisil muutoksia ei juurikaan
muuttunut eduskuntakiisittelyssii.

Pidiin erittiiin merkityksellisend, ettii ty6eliikeyhtitiistii nyt on oma laki. Se ko-
rostaa tydeliikeyhti6iden muista suuresti poikkeavaa luonnetta julkista tehtii-
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v6[ hoitavina palveluinstituutioina. Olennaisinta kuitenkin on, ett[ lain sdiin-
ndkset poistavat ptiivtijti{estyksestti monta sellaista epiikohtaa, jotka wosia
ovat vaivanneet tydeliiketurvan toimeenpanosta yhtidissd vastuussa olevia ja
ainakin osaa yhtididen hallintoelimiss[ toimivia.

8.4.1. Lain tavoitteet

Hallituksen esityksessii lain tavoitteena on, etti sdInndksillti pyritiiiin lisiiti-
miiiin tytieldkevakuutusyhtioiden toiminnan, erityisesti sijoitustoiminnan, itse-
niiisyyttii samaan yhtidryhmedn kuuluviin vakuutusyhti6ihin, omistajiin, mui-
hin eliikevakuutusyhtitiihin ja pankkeihin nlhden. Samalla on tiukennettu elii-
kevakuutusyhtididen johdon pdtevyysvaatimuksia. Nyt on saatettu lakiin pe-
rustuvaksi aiemmin ministeridn otrjeisiin ja tyomarkkinajii{estrijen kanssa
solmittuihin sopimuksiin perustuneita kiiytiintdj ii

Lakiin on koottu ty6el[kevakuutusyhtiditii koskevat yhtiooikeudelliset erityis-
siiiinnokset, joten niiihin yhtioihin edelleenkin sovelletaan toissijaisesti va-
kuutusyhtidlain henkivakuutusta ja henkivakuutusyhtioitii koskevia siidnnok-
siti ja osakeyhtirilakia.

8.4.2. Lain keskeisisti siiinntiksisti

8.4.2.1. Tyoeliikeyhtiddn liittyvdt omistusta koskevat stiiinn<ikset

Siiiidokset koskevat toisaalta eltikevakuutusyhtion oikeutta omistaa muita yh-
titiitii ja viimemainittujen oikeutta omistaa eliikeyhtiotti. Kummankinsuuntai-
nen siiiintely on merkityksellistii ajatellen eliikeyhtion asemaa toimintaympii-
ristrissiitin.

Ty<ieliikeyhtidltii kielletiiiin kokonaan toisen eliikeyhtion omistaminen. Minis-
teriti voisi kuitenkin tiettyissii erityistilanteissa sallia tiillaisen omistuksen, el-
lei omistuksen katsota vaarantavan eliikevakuutustoiminnan tervettii kehitystii.
Muutosta on mytis siinti, ettii ilman ministeri6n lupaa tydeltikeyhtio ei saa
omistaa eniiti kuin korkeintaan I0 %o:a osakkeista tai diinimiiiirdstii julkisen
valvonnan alaisesta luotto- tai rahoituslaitoksesta. Rahastoyhtidssfl raja siiilyy
50 oZ:ssa. Lain voimaantulosiiiinndksessii todetaan, ettii tyoeltikeyhtio saa
edelleen omistaa ne osakkeet tai takuuosuudet, jotka se sai laillisesti omistaa
ennen tiimdn lain voimaantuloa.

Entiipii eliikeyhtion omistamiseen liitfyviit muutokset? Omistajakontrollisiiiin-
ndksiii on tiukennettu tuntuvasti. Ny on jokaisen, joka aikoo suoraan tai viilil-
lisesti hankkia tai luovuttaa tyoeliikeyhtidn osakkeita tai takuuosuuksia, ilmoi-
tettava siitii etuktiteen ministeriolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee nyt my6s
omistusoikeuden luovuttamista eikd vain hankintaa. Ilmoitusvelvollisuus ei
eniiti liioin mitenkiiiin riippuisi kaupan kohteena olevan omistusosuuden miiii-
r6st6 tai vaikutusvallasta kuten t[hiin asti.
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8.4.2.2. Yhticin hallinto

Yhtion hallintoon liiftyvet s66nnokset koskevat hallitusta, hallintoneuvostoaja
toimitusjohtajaa, em. elinten kokoonpanoa ja jiisenten kelpoisuusvaatimuksia
sekii hallituksen toimintaa.

Tyoeliikeyhtidllii on oltava yhtidkokouksen valitsema hallintoneuvosto, joka
nimittiie viihintiiiin kolmijiisenisen hallituksen. Hallituksessa ja hallintoneu-
vostossa on oltava vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia,yhtAmonta
kumpiakin ja heidiin yhteismiiiirinsl viihintiiin puolet kummassakin hallinto-
elimessfl sen koko jiisenmiiiiriistii. Mainittujen ryhmien edustajat on valittava
keskeisten tydnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjiirjestdjen ehdot-
tamista henkil6istii. Tydmarkkinajtirjestojen hallintoedustus perustuu nyt la-
kiin Samalla niiden edustajien yhteismliirii suhteessa hallituksen koko jiisen-
mtiiiriiiin kasvoi. Tytieliikeyhti6ll[ on oltava edelleen hallituksen tai hallinto-
neuvoston nimitttimii toimitusjohtaj a, jonka nimittiimistii ja erottamista koske-
va pliitds on tehtiivi kahden kolmasosan enemmistollii annetuista iiinistii.

Toimitusj ohtaj alla on oltava riittiivii sij oitustoiminnan j a liikkeenj ohdon sekii
ty<ieliikevakuutustoiminnan tuntemus, mitii edellytetiiiin myos hallituksen jii-
senelta j a sij oitustoiminnan osalta hallitukselta kollektiivina. Hyviimaineisuu-
den vaatimus koskee kaikkia. Niin toimitusjohtajaa, hallitusta, hallintoneu-
vostoa ja sen jiiseniii. Laissa on myos erilliset, seikkaperiiiset siiiinnokset, joi-
den tarkoituksena on huolehtia yhtidn hallinnon riippumattomuus toiseen el6
keyhtiririn, muuhun vakuutusyhti6dn seki luotto- ja rahoituslaitokseen tai tel-
laisten konserneihin kuuluviin yhtitiihin niihden.

Hallituksen toiminnasta puolestaan on stiiidetty, ettii hallituksen pdifftiessii tai
tehdessii ehdotusta eriistii keskeisistii yhtititti koskevista asioista, pdiitds on
tehtdvii kahden kolmasosan enemmist<illii annetuista diinisfii. Asiat ovat samat,
j otka ki{ attiin vastaavassa yhteydessd ty<imarkkinaj iirj est6j en j a eliikeyhti6i-
den vdliseen sopimukseen vuonna 1994. Merkittiiviiii on lisiiksi, ettii yhtioko-
kouksessa kiisiteltiiviit asiat on valmisteltava hallituksessa, jonka jEsenille on
myds varattava tilaisuus olla l6sni sekti kiiyttiiii puheoikeutta yhti<ikokoukses-
sa.

Tiirkeiiii on, effi tydnantajien ja palkansaajien keskusjiirjestdillii on oikeus vaa-
tia yhden tilintarkastaj an asettamista osallistumaan tilintarkastukseen.

8.4.2.3 . Voitonjako, kannanluowtus

Voitonjakoa koskevista siinnriksistii tiirkein miiiirittelee, kuka omistaa tyti-
eliikeyhtion nettovarat. Stiiinnds on tarpeen ltihinn[ yhtion selvitystilan, pw-
kamisen ja vakuutuskannan luovutuksen yhteydessii. Tiillaisissa tilanteissa
eliikeyhtion velat ylittiivistti varoista kuuluu osakkeen- tai osuuksien omistajil-
le osakkeita tai osuuksia vastaava osuus yhtidn omaan piiiiomaan tehdyistii
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sijoituksista ja niille laskettu kohtuullinen tuotto. Muu osa nettovarallisuudes-
ta kuuluu vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa. Tdmd kirjaaminen la-
kiin oli yksi tiirkeitii kompromisseja eri intressipiirien kesken. Vastapainoksi
palkansaajien asema vahvistui hallinnossa.

Mytis el?ikeyhticin kannanluovutusta koskevia stitinnriksid on tiiydennetfy. Mi-
nisteridn suostumuksen antamisen muiden edellytysten ohella vakuutus-
kannan luovuttamiseen olisi ministerion harkinnan mukaan oltava tyoeliikejiir-
jestelmdn toimeenpanon kannalta perusteltua, jotta suostumus voitaisiin antaa.
Suostumus edellyttiiii my6s laskelmaa luovuttavan yhtion vastuuvelasta ja sen
katteesta sekii yhtidn toimintapitomasta. Laskelman avulla voitaisiin mtiiiri-
tellii nykyistd tarkemmin, mikii osa yhti6n omaisuudesta on luovutuksen koh-
teena olevaa kateomaisuutta ja velat ylittlvii[ nettovarallisuuffa. Niiin on
varmistettavissa, ettd siirtryiitin vakuutuskantaan liittyviin kateomaisuuden li-
sdksi vastaanottavaan yhti66n siirret[dn my<is mainittuun kantaan kohdistuva
osuus luovuttavan yhtirin neffovaroista.

8.4.2.4. Sij oitustoiminta

Viimeisimpiini mutta ei vtihiiisimpiinii siiiintelyalueena on sijoitustoiminta, jo-
ka on ollut erityisen korostuneesti esillti keskusteltaessa eliikeyhtion riippu-
mattomuudesta. Laki ldhtee siitii, effii eltikeyhti<in kaikki varat, myos katteen
ylittiiviit varat, on sijoitettava mahdollisimman tuottavasti mutta samalla liian
suuria riskej ii vtilttiien.

Eliikeyhtion sijoitustoiminnan on oltava itseniiistI ja tapahduttava yhtion
omista liihtokohdista, joiden taustalla on luonnollisesti eliiketurvasta huolehti-
minen. Tiist[ syystii yhtiollii on oltava myris riittiiviisti omaa henkikist<iii siten ,
ettii se piiiisiiiintoisesti pystyy itse huolehtimaan kaikista varojen sijoittamisen
osatoiminnoista. Yhti6 voi kuitenkin hallituksen ptititoksellii ostaa varojen-
hoito- ja sijoitusasiantuntijapalveluja sekd erilaisia sijoitustoimintaan liittyviA
aputoimintoja yhtion ulkopuolelta, kunhan niiin ei vaaranneta sijoitustoimin-
nan itsen[isyyttii.

Eliikeyhtion raha- ja muut varat on pidettiivii erilltitin muiden yhteis<)jen va-
roista. Sen varainhalliruran ja maksuliikenteen jiirjestdminen yhteisesti jonkin
toisen yhteisdn kanssa kielletiiiin.

Eltikeyhti6n hallintoelimet eiviit saa luowffaa piiiit<isvaltaansa yhtion sijoitus-
asioissa yhtion ulkopuolisille henkildille eiviitkii sijoituspiiiitdksiti valmistele-
vat henkilcit saa olla missiiiin riippuwussuhteessa muuhun yhteis66n.

Aikaisemmin ministeri<in ohjeisiin perustunut velvollisuus sijoitussuunnitel-
man laadintaan perustuu nyt lakiin. Sen laatii hallitus ja sen laatimisperiaatteet
saatetaan wosittain hallintoneuvoston vahvistettavaksi. Sijoitussuunnitel-
maan liitetean yhti<in vakuutusmatemaatikon lausunto suunnitelman soveltu-
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vuudesta vastuuvelan luonteen asettamiin vaatimuksiin nihden. Suunnitel-
masta on myos ilmettiivii yhtidn toimintaperiaatteet erdiden erityiskysymysten
suhteen.

8.4.3. Tilanteen aryiointia

Uusi nimenomaan eliikeyhtitiiden toimintaolostrtrteiden pohjalta liihtenyt ja
niiden riippumattomuusmahdollisuuksien parantamiseen tiihdiinnyt lainsiiii-
diinto luo aikaisempaa otollisemmat puitteet tiimih tavoitteen saarnrttamiseen.
Mitii lailla luotujen toimintarajojen puitteissa kii;;tiinn6ssii tapahtuu, riippuu
suuresti toimijoista ja heidiin intresseistiiin niin eliikeyhtitiissii kuin niiden yh-
teistoiminta- ja varsinkin omistajayhtitiissii.

Eliikeyhtidt ovat toiminnallisesti ensisijaisesti sidotut muihin vakuutusyhtidi-
hin niiltii saamiensa asiakaspalvelun ja -hankinnan kannalta viilttiimflttdmien
kenttiiorganisaatiopalvelujen vuoksi. Tetii riippuvuutta saattavat lieventiii
muut kehittymissii olevat jakelutiet, joilla on myds ongelmansa. Muiden yhti-
6iden riippuvuus eltikeyhtioisti perustunee konserni-imagon kannalta tarpeel-
lisena pidettyyn kykyyn tarjota asiakkaille kaikki vrrkuutuslajit kattavaa koko-
naispalvelua. Merkityksellisintii eliikeyhtirissti on laritenkin sen rahoitus-
potentiaali ja mahdollisuus sen hy6dyntiimiseen. lloivon hartaasti, etti tissii
vakuutustavaratalotilanteessa uusi lainsiiiidiint6 eliminoi ongelmia ja jettbii
jiiljelle positiiviset puolet, jotka aikoinaan tydeliikeifiestelmiiii luotaessa oli-
vat vaikuttimina hajasijoitetun toimintamallin kiiyttitt nottoon.

9. Eliikeyhtittko finanssitavarataloon?

Tytieliikejfiestelmiin erds peruskonsepti - hajautettu organisaatio, joka mah-
dollisti olemassaolleen henki- ja eliikevakuuhrsasia:ntuntemuksen ja asiakas-
palveluverkoston hy6dyntiimisen-oli hyvimuttanegatiiviset lieveilmidt ovat
aikaa my<iten - korostuneimmin aivan viime vuosina - alkaneet siivyttiiii ko-
konaiskuvaa. Kiinteentekevii muutos tydeliikeyhtidkentiissii oli konser-
nointivaihe. Vierastan moitteettomasti julkista tehtiiv?i[nsii hoitaneen, suhteel-
lisen riippumattomassa asemassa olleen eliikeyhtitin silpomistamuidenyhti6i-
den intressien perusteella. Lopputuloksena olisi eliikeyhti<ikentiin liihes tiiy-
dellinen konsernoituminen.

Eliikeyhtididen eri vaiheet ja niiden vuoksi juuri saatu. uusi lainsiiiidiint<i todis-
tavat vastaansanomattomasti, euei eliikeyhtitiillii aina, ole helppoa hoitaa saa-
maansa tehtiiviiti vakuutustavarataloissa. Muuttuisiko tilanne jotenkin parem-
maksi osana finanssitavarataloa, siis vielii pankinkin kupeessa? Mitii hyotyn
tiistd voisi eliikeyhti6lle olla?

Kannattaa kuitenkin mielikuvitella, millaiseksi eliikeyhtidn asema finanssita-
varatalossa muodostuisi. Aikaisempiin kokemuksiinhrur tiissti ei voi hrkeutua,
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ei meilti eikii muualta. Sivuutan finanssikonglomeraattien muodostamiseen
liittyvet jwidiset kysymykset, mitd omistuksellisia rajoitteita jii{estelyyn liit-
tyy. Mutta korostan niitii ominaispiirteit?i, jotka pankki- ja vakuutussektoreilla
Suomessa on tiillii hetkellii.

9.1. Finanssitavaratalosta, sen syistii ja seurauksista

Finanssitalon mtiiirittelen pankin ja vakuutusyhtidn - suomalainen todellisuus
huomioonottaen ldhinnii vakuutusyhtioryhmittymiin ptiiiyhtidnii olevan vahin-
kovakuutusyhtirin - tavalla tai toisella tapahtuvaksi kiinteiiksi yhteistoi-
minnaksi. Siinii tavaratalo pyrkii pankki- ja vakuutuspalvelujen kaikenkat-
tavaan kokonaispalveluun asiakkailleen. Yhteistoiminta voi liiton ollessa
loyhimmilliiiin perustua sopimukseen yhteistoimintamuodoista tai perustua
eriasteisiin omistuksellisiin yhdentymisj tirj estelyihin.

Suomen pankki- ja vakuutussektoreita ajatellen eliikeyhtid voisi tulla kytke-
tyksi finanssitavarataloon vain siten, etrd se joutuu sinne liiheisen vakuutusyh-
tidryhmiin ja pankin liiton seurauksena. Eliikeyhtion kannalta nden tilanteen
ongelmallisimpana, jos liitto perustuu omishrkselliselle ja - kuten kiiytiinnossii
todenniikdisesti olisi - pankkipainotteiselle pohjalle. Telldin kuten vakuutus-
sektorin kokemuksista hyvin tiedtimme, eliikeyhtidn sidos ryhmittymiiiin on
tiukimmillaan.

Mihin finanssitavaratalohankkeella pyritiiiin ja kenen intressejii se palvelee?
Ainakin meillii Suomessa aloitteet ovat olleet pankkiliihtdisii. Perusteluina on
esitetty ainakin n[in saavutettaviksi katsotut kustannusstiiistot ptitillekkiiistoi-
mintoja rationalisoimalla, laajan jakeluverkon muodostuminen sekd suuruu-
den tuoma lisiivoima ajatellen ulkomaisen kilpailun tuloa Suomeen.

En voi kiistiiii, effeik6 mahdollisuuksia kustannustehokkuuden lisiiiimiseen
voisi olla. Mutta pankki- ja vakuutustoiminta eroavat niin merkiffiiviisti liih-
tokohdiltaan ja toiminnoiltaan, etten usko siiiist6jen voivan muodostua kovin-
kaan mittaviksi. Ulkomaista kilpailua ei vakuutussektorilla ainakaan toistai-
seksi ole sanottavasti esiintynyt, pankkisektorilla kylltkin. Lisiivoima ulko-
maista kilpailua ajatellen ntiyttiiisi liihinne pankin intressiltii, muffa yhdiste-
tyinkin voimin suomalainen finanssitavaratalo olisi edelleenkin pikkunappula.
Kysymys jakelutieverkosta ei kiisittiiiikseni ole olennainen jos liitto koskisi
pankkia ja vain vahinkovakuutusyhtiotI.

Luulisin, effd ne kaksi toiminta-aluetta, joihin sekii pankilla ettii vakuutusyh-
tioryhmtillti liitt),y huomattavia intressejti, ovat varojen sijoittaminen ja henki-
vakuutustoiminta.

Sijoitustoiminta yhteistyoalueena on sikiili ongelmallinen, ettd varojen sijoit-
taminen on pankille yhteiskunnan rahoituksenviilittiij ?inii sen keskeisintii toi-
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mintaa. Sen sijaan vakuutusyhtidlle riskien tasaajana ja turvallisuudentunteen
kauppiaana sijoitustoiminta on tirkedstii merkityksestiiiin huolimatta p?iiitoi-
minnan seurausilmio. Se on niin tiirkeii, etti vahinkoyhtidt nykyiiiin liihes jtir-
kiiiiin tekevit tuloksensa sen varassa. Panlki on luonteeltaan riskirahoittaja,
mutta vakuutusyhtitin sijoitustoiminnan liihttikohdat ovat turvaavuus ja tuotta-
rnrus. Suomessa lakisiiiiteisillti vakuutuksilla on huomattava merkitys muissa-
kin kuin eliikeyhtitiissfl, joten asialla on huomattavaa yhteiskunnallistakin
merkitysti.

Henkivakuuhrksessakin on yhteistytihtin liittyvit ongelmansa. Henkivakuu-
tusyhtitit eliivdt parhainta kauttaan pitkiin aikoihin. Vakuutusyhtidtii kiinnos-
taa tissi yhteydessii pankin konttoriverkosto jakelutienii. Pankin kannalta ra-
havirta pankkitileiltii vakuutusyhtion knyttddn on huolestuttava ilmiti ja johta-
nut pankkien omistamien henkivakuuflrsyhtitiiden sptyyn.

En oikein ymmtinti mistii muualta pankkien into finanssitavaratalon synnyt-
tiimiseen voisi kummuta kuin halusta aikaansaada sellainen liitto, jossa pankki
omistusjfiestelyinpiiiisee finanssitavaratalossamdiiriidviin asemaan. Siten se
kontrolloisi finanssitavaratalon rahavirtoja mytis vakuutuspuolella.

Jos finanssitavaratalo syntyisi, pitiiisin erdiini todennflkdisen[ vaarana, etlii
rahanteko varoja sijoittamalla saisi entisti huomattavamman merkityksen
my6s vakuutuspuolella. Finanssitavaratalon ideologia ja toiminta-ajatus pe-
rustuu finansseille.

9 .2. Elakeyhtiti finanssitavaratalossa

Mikii olisi el?ikeyhtitin asema finanssitavaratalossa ja millaiset sen mahdol-
lisuudet toimia lakisiiiiteisen eliiketurvan huolehtiiana? Nflen eliikeyhtion kan-
nalta kaksi sen kannalta vihemmtln miellyttiivtiii s-uhtautumistapaa-sen toimin-
taa kohtaan, jotka ovat jossain miiiirin olemassa jo vakuutuskonsernin puitteis-
sa ja pelkiiiinpd, etfii tilanne huononisi finanssitavaratalossa entisestiin.

Jo nykytiiinkin tilanne eltikeyhtidn kannalta on sikiili viihintiiiinkin vaivaava,
ettii sen yrittiiessii parhaansa mukaan huolehtia lakisiiilteisesti eltiketurvasta,
saman yhtitiryhmiin henkivakuutusyhtiti myy tuotteitaan jokseenkin avoimesti
argumentoiden lakisi[teisen eltikenrvan odotettavissa olevalla tai ainakin
mahdollisella alasajolla. Standardimuotoisessa lakisiiteisessii bulkkituottees-
sa ei ole sitii hohtoa kuin itse riititiildidyissfl yksildllisissii henki- ja eliikevakuu-
tustuotteissa. Tiillaisissa oloissa lakisiiiiteise[e rydeliikevakuutuksella on ld-
hinne viilinearvoa, joskin erittein suurta, sen rahavarojen perusteella.
Finanssitavaratalossa korostuisi sijoittamiseen liittyvien toimintden painoar-
vo nykyisestiiiin myos vakuutuspuolella, mikii sekin olisi vahvistamassa laki-
s66teisti eliiketurvaa hoitavan yhtitin vain viilineellistii merkitysti. Miljardien
ktiyttely olisi se, mike kiinnostaa. Tilanne ei todellakaan olisi terveellinen ja
vireyteen kannustava eliikeyhtidn nflkrikannalta. Eliikeyhtid ei poikkeavan
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luonteensaja tehtiiviinsd vuoksi todellakaan sovellu eikii saa kuulua mihinkiiin
finanssitavarataloon.

Onneksi uusi laki tydeliikeyhtidistii niiyttiiisi antavan ministeridlle paljon ai-
kaisempaa paremmat aseet huolehtia eliikeyhti<iiden itseniisyydestii. Eliikeyh-
ti6t ovat viime vuosina olleet - mikti enemmdn, mikd vdhemmdn - vaarassa
luisua liian tiukkaan konsemisyleilyyn. Nyt on huolehdittava siitti, ettii niiden
itseniiisyys nykyisestiiiin lujittnu. Se olisi vakuutettujen - eliikevarojen ensisi-
jaisten omistajien - sekd vakuutuksenottajien ja yhteiskunnan edun mukaista.
Valvojien on tarkkaan seurattava tilannetta.

I 0. Eduskunnan kannanotot

Suomessa 1990-luvun alkupuolella knytiin vilkasta keskustelua finanssitava-
ratalojen klytiinn6n toteutuksesta. Asioista tehtiin erilaisia selityksiti ja am-
mattilehtien lisiiksi keskustelua klytiin muiden tiedotusviilineitten puitteissa.
My6s eduskunnassa aleffiin kiinnittiiti huomioita Suomen kansantalouden ja
sosiaaliturvan kannalta merkittiiviin tyoeliikeyhtiriihin ja niiden asemaan mah-
dollisissa finanssitavarataloissa. Eikii Suomi ollut yksin. Keskeisessii Euroo-
passa, tiirkeimmissti EU-maissa, Saksassa ja Ranskassa kiiyiin vastaavanlaista
keskustelua.

Vuonna 1992 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta valtioptiivljii{estyk-
sen perusteella otti kiisiteltiivtikseen finanssitavarataloihin liittyvtit ongelmat.
Valiokunta kuuli laajasti asiantuntijoita ja pdatti liihettiiii asiasta kirjeen sosiaa-
li- ja terveysministeri<ille kuten aiemmin on kerrottu.

Vuoden 1995 loppupuolella tytieliikeyhtiditten asema otettiin je[een esille e-
duskunnassa ja sen sosiaali- j a terveysvaliokunnassa. Tiill<iin tyoeltikej iirj es-
telmiin merkitystti kiisiteltiin vuoden 1992 sosiaali- ja terveysministeridlle lii-
hetetyn kirjelmiin valossa. Tiit[ tukivat my<is valiokunnan edellisen eduskun-
nan aikana erilaisissa yhteyksissl otetut kannanotot. Tuolloin tilanne eliikeva-
kuutusyhti<iitten fuusioitumisessa niiytti rauhoiffuvanja valiokunta tyytyi tote-
amaan aikaisemmin ministeridlle liihettiimtinsti kirjelmiin olemassaolon. Sosi-
aali- ja terveysministeridn vakuutusosastolle ja ministeridn johdolle tehtiin
selviiksi, ettd eduskunta tulee seuraamaan tydeliikejiirjestelmiin pdiitavoitteen
toteuttamista ja siihen liittyvien vieraitten toimintojen valvontaa ministeridn
toimesta.

10.1. Kaksi hallituksen esitystd
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitys tydeltikeyhti6itten vaka-
varaisuudesta tuli loppuvuodesta 1996. Aikaa asian kiisittelylle j[i viihiin. Va-
liokunta halusi ktisittelyn aikana varmistaa sen, ettii tydeltikeyhtiditten hallin-
toa koskeva esitys saadaan eduskunnalle, ennen kuin sijoitustoimintaa koske-
va lainsiiiidiintri on hyviiksytty eduskunnan tiiysistunnon kolmannessa kiisitte-
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lyssii. Eduskunnan puhemiesneuvoston ptitit<iksellii jouduttiin lakiesitysten
kolmatta kiisittelyii siirtim66n, koska hallituksen esitys selvitysmies Louekos-
ken esityksen pohjalta saapui eduskuntaan odotettua mydhemmin.

T!<ieltikeyhtiditten hallintoa koskevan lainsiiiidiinntin kiisittelyn yhteydessii
kiivi selvdsti ilmi se, ettii ty<ieliikeyhtiditten vakuutusmaksutulo konsernien si-
s?illii on erittiiin merkittiivti, huomattavasti korkeampi kuin vahinkovakuutuk-
sen ja henkivakuutuksen yhteensii. Esimerkiksi vuonna 1995 Pohjola-yhti6ssfl
vahinkovakuutuksen maksutulo oli noin 2,5 miljardia markkaa ja henkivakuu-
tuksen noin 1,8 miljardia markkaa sekii eliikeyhtiti Ilmaisen 7,2 miljardia
markkaa. Vastaavasti Thpiola-yhtitissfl Vahinko-Tapiolan maksutulo oli 1,4
miljardia ja henkivakuutuksen noin 700 miljoonaa markkaa, mutta Eliike-Ta-
piolan liihes 3 miljardia markkaa. Sampo-ryhmlss6 vahinkovakuutustulo oli
yhteensii 3,2 miljardia ja Eliike-Sammon osuus maksutuloista 4,6 miljardia.
Eliike-Varmassa Novan vakuutusmaksutulo oli 2,8 miljardia ja Ellike-Varman
6,4 miljardia markkaa. Pienessi Verdandissa, Pensions-Verdandin eliikemak-
sutulo oli 745 miljoonaa ja muiden siiniikin huomattavasti viihemmtin. Alan-
dia-yhtirin osalta Pensions-Alandia kerdsi vakuutusmaksutuloja 64 miljoonaa
ja vahinkovakuutus 27 miljoonaa markkaa. Tefii taustaa vasten ymmtirtiiii hy-
vin konsernien piiiijohtajien mielenkiinnon tyoeliikeyhtiditii kohtaan.

Eduskunnan vastauksessa hallitukselle huhtikuussa 1997 pontena edellytet-
tiin, "ettii sosiaali- ja tenreysministeridn mahdollisuudet valvoa tyrielikeva-
kuutusyhtiriitii ja koko yhtidryhmiiii on turvattava myrjs siinii tapauksessa, kun
yhtidryhmtissi on holding-yhtidrakenne tai kyseessii on yhtiii, joka muutoin ei
ole ministeridn valvonnassa". Tiillti ponnella eduskunta haluaa tukea ja toi-
saalta vaatia sosiaali- ja terveysministeridtii valvomaan tydeliikeyhtioitiija nii-
den asemaa siten, etti missiiiin tilanteessa tydeliikeyhtiditten itseniiisyys ei
va,rannu. Valiokunnan niik6kulmasta on edelleen tiirkeintii se, ettii ty6eliike-
jiirjestelmiin keskeinen ja tiirkein tavoite turvata tydeliilt<eitten maksaminen
kaikissa tilanteissa kiiytiinnossii todella hoidetaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa keskusteltiin tytieliikeyhtioitten itseniisyy'
den ja toimitusjohtajan aseman ohella myds palkansaajien vahvistuvasta ase-
masta turvata vakuutuksenottajien vaikutusvalta tydeliikeyhtitiissii. Tltieliike
on palkan jatke, osa palkkaa. Tiimii tytieliikejiirjestelmin alkuper[inen totuus
tahtoo htimiiftye. Suomessa sosiaaliturva perustuu hyvin pitkille palkkaperus-
teiseen ty6ntekoon ja siitii johtuvaan tydnantajien maksamiin sosiaaliturva-
maksuihin sekii yhii eneneviissii miiiirin ty6ntekijiin itsensi maksamiin sosiaa-
liturvamaksuihin. Tyrintekijiin TEl-vakuutusmaksun syntyminen on vuosi
wodelta listinnyt palkansaajien intressiti olla vahvasti mukana tytieliikeyhtidir
ten hallinnossa. Teollisuuden ty<inantajaliiton TT:n ja palvelutyonantajien
PT:n lisiiksi SuomenYrittiijet ovat esittdneet vaatimuksia piiiistii mukaan ty6-
eliikeyhti<iitten hallintoon jdrjestciinii. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaltio-
kunta ja myrihemmin eduskunnan tiysistunto edellytti, "etti tyoelikeyhti<iiden
hallinnossa taataan pienyritysten edustus, jotta pienyrittiijiit ja pienyritykset
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riittiiviissii miirin otetaan huomioon mm. takaisinlainaus- ja sijoitustoimin-
nassa".

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ndhty elinkeinoeltlmiin kan-
sainvdlistyminen. Samaan aikaan mm. 1990-luvun yritykset Pohjola-konser-
nin piirissii jiirjestiiii hallinto tydeliikeyhtid Ilmarisen kannalta epiiedullisesti
on johtanut eduskunnan taholta tiulJcoihin vaatimuksiin. Ihmisten mielikuvi-
tus on kuitenkin hyvin rikas Suomessa ja my6s ulkomailla, joten holding-yhti-
ditten perustamisen sijasta kekseliiiisyys voi johtaa toisentyyppisiin yhtitira-
kennelmiin. Ntiissii suunnitelmissaja kiiytiinndn toteutuksissa tydeliikeyhti6it-
ten itsendisyys ja sosiaali- ja terveysministeritin valvonta yritetiiiin heivyttiie.
Tiitii eduskunta ei voi hyviiksyii.

Suomessa I 980Juvun lopussa tapahtuneitten pankkiepdonnistumisten jiilkeen
eduskunnassa ollaan huolestuneita tytiel?ikeyhtiriitten asemasta. Eduskunta on
suonut lakeja muuttamalla ty<ieliikeyhtidille entisti monipuolisemman mah-
dollisuuden sijoitustoiminnalle. Mihin tiimfl tulee johtamaan, vasta kefiintd
osoittaa sen. Samaten hallinnon osalta voi tulla ongelmia, joita etukiteen ei
voida ennakoida. Samoin ulkomaiden paineet voivat kasvaa. My<is EU:n pii-
rissi eliikkeitten rahoittamisessa ja vastuiden kattamisessa voi tulla uusia di-
rektiiviehdotuksia. Niiiden kaikkien epiivarmuustekijoitten vuoksi eduskunta
edellyttiiii, "etl5 eduskunnalle annetaan selvitys vuoden 1998 loppuun mennes-
si sijoitustoimintaa ja tydeliikeyhtiditten hallintoa koskevien lakiuudistusten
toteutumisesta ktiytiinndssd". Niiin eduskunta omalta osaltaan haluaa korostaa
sosiaali- ja terveysministerion vasfuuta, konsernien johdon vastuuta, tyoeH-
keyhtitiitten vastuuta mutta myds omaa vastuutaan tytieliikejiirjestelmin p?i?ita-
voitteen toteutumisesta, eli tydeliikkeitten maksamisen turvaamisesta kaikissa
tilanteissa.
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Taustaa

S
uomessa harjoitetun ellikepolitiikan polku on ollut mutkikas ja kivinen.
Eliikejfiestelmiii kehitettiiess[ ei aina ole kuljettu kovin suunnitelmalli-
sesti kohti hyviiksi niihtyli p[iim[2irii[. Lopputulos ei ole kenenkiiiin pii-

rustusten mukainen, vaan pikemminkin erilaisten ndkemysten kompromissi

Koko ajan on keskusteltu siitti, onko kansantaloudella varaa luvattuun eliike-
turvaan. Kysymys esitettiin jo silloin, kun ellikemenojen osuus bruttokansan-
tuotteesta oli vain murto-osa nykyisestiiiin. Talouttamme kohdannut syvii ja
pitk[ lama nosti teeman jiilleen esille 1990-luvun alkupuolella.

Keskustelu pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja eHkejiirjestelmien tulevai-
suudesta on erityisen ajankohtaista nyt, kun taloudellinen integraatio Euroo-
passa syvenee ja Itit-Euroopassa tapahtuva suuri murros on muuttamassa
yhteiskuntien sosiaalisia rakenteita ja institutionaalisia jiirjestelyji. Pystyykii
Suomi s[ilyttiim[fln hyvinvointivaltion erityispiirteensiiEU:n yhdentymispro-
sessissa vai johtaako integraation syveneminen viiitjiiiimiittdmiisti sosiaalitur-
van harmonisointiin?

Kysymykset koskevat erityisesti eliikkeitli, jotka rahalla mitattuna ovat suo-
malaisen hyvinvointivaltion laajin tulonsiinojtirjestelmii. Viiestcin ikilntymi-
sen mydtii eliikejtirjestelmien painoarvo korostuu tulevaisuudessa entisestean-
kin.

Ensimmiiinen varoitus

Sosiaaliturvan rahoitus joutui kriittisen arvioinnin kohteeksi ensimmiiisen ker-
ran 1970-luvun loppupuolella. Tuolloin havahduttiin siihen tosiasiaan, ettii
elttkemenojen kasvu jatkui voimakkaana talouden taantumasta huolimatta.
Vielti aivan taantuman kynnyksellii - vuonna I975 - yksityisen sektorin tyd-
eltikkeiden karttumaa nostettiin osana tulopoliittista kokonaisratkaisua kerta-
rysiiyksellti 50 prosentilla (1 prosentista l7z prosenttiin vuodessa).

Tydryhmien pohdintojen tuloksena pii[dyttiin kuitenkin kaikkia osapuolia
rauhoittavaan arvioon, jonka mukaan sosiaalimenojen kasvu ei johda rahoi-
tuksen ntikdkulmasta kesttimtittrimliin tulokseen, jos talouden kasvu pysyy
kohtuullisena. Laskelmat tosin osoittivat, ettti eltikemaksuja jouduttaisiin mer-
kitt[vAsti korottamaan pitkiill[ aikaviilill [.

"Maailmanlopun meininki" 1980-luvulla

Kun 1970-luvun jiilkipuoliskon taantumasta selvittiin, ei l980luvulla oltu
kdyhiA eikii kipeit[. Kansantuote ja kotitalouksien reaalitulot kasvoivat tasai-
sesti 3 - 4 prosenttia vuodessa. LiihestyttAessA vuosikymmenen loppua julki-
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nen sektori oli jopa tuntuvasti rahoitusylij[iimtiinen - tulot olivat selvdsti me-
noja suuremmat eikli velkaa ollut juuri nimeksikiiiin. Ty<itt0myys oli viihiiistti,
tycivoimasta oli jopa pulaa 1980Juvun viimeisinti vuosina. Liihes olematonta
ty0tttimyyttii torjuttiin viitirin liiiikkein; siiiidettiin vuosikymmenen puoliviilis-
sti tytillisyyslaki velvoitteineen ja pudotettiin yksiltillisen varhaiseliikkeen ikli-
raja 55 woteen.

Hyvtissii uskossa taloudellisten voimavarojen riittiivyyteen 198O-luvulla toteu-
tettiin useita mittavia sosiaaliturvan uudistuksia. Niiitii olivat mm. kansanelfl-
keuudistus, SOVE-uudistus, joustavien ja anteliaiden varhaiseliikejiirjestel-
mien luominen sek[ tytittcimyysturvan uudistaminen. Tiimiin lisiiksi kehitettiin
muun muassa perhepolitiikkaa j a toimeentulotukea.

Talouden nlenniiisesti myrinteinen kehitys teki mahdolliseksi sen, ettti uudis-
tuksista huolimatta sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousi vain
viih[n 1980-luvulla; vuosikymmenen viimeisinti hulluina vuosina eliike- ja
muiden sosiaalimenojen bruttokansantuoteosuus jopa aleni.

Eltiketurvan rahoitusta ei I 98O-luvulla pidetty miniiiin merkittiiviinti ongelma-
na. Valtiovarainministeri<in virkamiehet koettivat jamrtella uudistuksia, mutta
poliittiset paineet lOiviit yli - joskus kipe[stikin. Eliikeiiin alhaisuus aavis-
tettiin toki ongelmaksi sekii lyhyelli etta erityisesti pitemmiillii aikaviilill[
Eliikekomiteat 1987 ja 1990 keskittyivfltkin muun muassa sen selvittiimiseen,
miten todellista eliikkeelle siirtymisikiiii voitaisiin nostaaja mitii muita keinoja
tarvittaisiin tiedossa olevan eliikemenokehityksen hoitamiseksi. Riittavina
keinoina nehtiin todellisen eliikeitin nostaminen asteittain 3 vuodella 58 vuo-
desta 61 vuoteen, ellikkeiden rahastoinnin lisiiiiminen suurten ikiluokkien
eltikkeiden rahoitusongelman hoitamiseksi sekti vierastyrivoiman maahan-
muuton lisiiiiminen siinii vaiheessa, kun tycivoimasta alkaisi ilmet[ pysyviiii
niukkuutta.

Velkakuplan puhkeaminen

Vuosikymmenen lopulla asiat niiyttivAt - mutta vain niiyttiviit - olevan erin-
omaisessa kunnossa. Kansalaisten elintaso ei kuitenkaan eniiil moneen vuo-
teen ollut kestttviill[ pohjalla. Kansantalouden n[enntiisesti hyvii maksukyky
ja kansalaisten korkea elintaso perustuivat massiiviseen velanottoon ulkomail-
ta, osittain myris yliarvostettuun markkaan ja ulkomaankaupan vaihtosuhteen
poikkeuksellisen myrinteiseen kehitykseen. Todellisuudessa kansantalous oli
ajautunut romahduksen partaalle. Suurimmat virheet oli tehty jo heti 1980-
luwn puoliviilin jiilkeen, kun rahamarkkinat vapautettiin eikii tarpeellisia
muutoksia mm. talletusten verokohtelussa ja velkojen korkojen v?ihennys-
oikeuksien rajoittamisessa tehty. Nyt tilanne oli ry<istiiytymtissii kiisistii.

Velkakuplan puhkeaminen, mitii mm. Neuvostoliiton hajoaminen joudutti,
johti Suomessa itseniiisyysaikamme syvimptiiin lamaan ja suurtytittdmyyteen.
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Muutamassa vuodessa j eatiin kansantuotteen aiemmalta kasw-uralta j iilkeen
noin 25 prosenttia. Kuoppa muodostui niin syviiksi, etfii vasta vuonna 1997
reaalinen bruttokansantuote ylsi ensimmdisen kerran tasolle, jolla se oli jo seit-
semdn vuotta aikaisemmin vuonna 1990, ennen kuin talouden sy6ksykierre
liihti liikkeelle.

Massatyottomyys nosti huoltosuhteen - ty6eliimiin ulkopuolella olevien mi^6-
rdn suhteessa ty<illisten miitirtiiin - nopeasti tasolle, jolle tasaisen talouskasvun
vallitessa olisi tultu vasta vuosikymmeniii myohemmin, kun suuret ikiiluokat
ovat siirtyneet eliikkeelle.

Lamaheijastui suoraviivaisesti myos eliikkeiden rahoitukseen. Rahoitusongel-
maa pahensi se, etlii samanaikaisesti kun eliikemenot jatkoivat kasvuaan, nii-
den rahoituspohja - kansantalouden palkkasumma - pieneni kymmenekselli.
Eliikemenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousi muutamassa vuodessa I 0
prosentista 14 prosenttiin, mikli johti myos ellkemaksujen korotuksiin. Vuon-
na 1992 tyriel2ikemaksua tosin alenneffiin parilla prosentiyksik<illti tavoitteena
ty6voimakustannusten leikkaaminen. Tydeliikemaksun alentaminen oli o sa
"sisiisen devalvaation" hanketta. Maksun alennus kostaufui myohempinii
vuosina entistii suurempina maksunkorofuksina.

Elikemenojen kansainvdlisissi vertailuissa Suomi kiri parissa kolmessa vuo-
dessa aivan kiirkisijoille, vaikka vanhusten osuus viiest<istii oli viel?i vemattain
pieni ja suuret ikiiluokat olivat parhaassa tyoiiissii, valitettavan moni niihin
kuuluvis kuitenkin ilman tydte.

Tyottomyyden ja sosiaalimenojen jyrkkii kasvu nosti veroastetta ja johti val-
tiontalouden suuriin alijiiiimiin ja valtionvelan kasvuun. Viidessii vuodessa
(1990 - 1995) valtion velka kasvoi noin 300 mrd. markalla eli jokaista tyriss6-
kiiyvfln kohti noin 150 000 markalla.

Laman aikana toteutettu "velkaelvytys" oli kuitenkin perusteltua, koska ilman
sitii talous olisi ajautunut vielii pahempaan sydveriin. Verotusta ei voida kui-
tenkaan loputtomasti siirtiiii tulevaisuuteen lasten ja lastenlapsien maksetta-
vaksi. Yhteiset menot on pakko mitoittaa yhteisten tulojen mukaan.

Nopeasti suureksi paisunut valtionvelka ja siit[ aiheutuvat suuret korkomenot
pitiiviit yllti kireiiii verotusta ja rajoittavat muiden julkisten menojen kasvuva-
raa vielii pitkiiiin.

Uusi kurssi harjoitettuun politiikkaan

Vielii laman alussa monelle oli tuskallisen vaikeaa hyviiksyii sitd tosiasiaa, etti,
1980-luvun lopun elintason ylliipittiminen oli mahdotonta tilanteessa, jossa
kansantuote oli pudonnut neljiinneksen aiemmalta kasvu-uralta. Itse asiassa
kansantulo, josta viime kiidessd myds eldkemenot rahoitetaan, oli kutistunut
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vielii tiitiikin enemmtin ulkomaisen velan suureksi kasvaneiden korkomenojen
takia.

Viihitellen alettiin kuitenkin hyvtiksyti taloudelliset tosiasiat. Lama oli opetta-
nut, ettli niin el?ike- kuin muunkin sosiaaliturvan rahoitusmahdollisuudet riip-
puvat viime kldessi kansantalouden maksukyvystii eli siitii, missii kunnossa
talous on.

Laman seurauksena sosiaaliturvaetuuksia on ollutpakko leikata. My6s muissa
EU-maissa toteutetut reformit ovat viime aikoina olleet samansuuntaisia. Tii-
mii on yritetty panna EMu-hankkeen "syryksi". Mutta ilman EMU-hankettakin
julkisen sektorin velkaantuminen olisi toki pitiinyt lopettaa niin meillti kuin
my6s muualla Euroopassa.

Suomen eliikepolitiikassa on osoitettu kiitettiiviiii vastuuntuntoa ja valmiutta
muutoksiin. Jo l99OJuvun alkuvuosina korjattiin julkisen sektorin eliikkeitii
ja varhaiseliikkeitii menoja karsivaan suuntaan. Tiirkeimmiit rakenteelliset uu-
distukset tehtiin kuitenkin vuoden 1995 toukokuussa, kun tyomarkkinajfies-
ttit piiiisiviit sopimukseen tytieltikejfiestelmiin rahoituksen ja etujen tasapai-
nottamisesta. Ty<ieliikemenoja uudistuksen on arvioitu viihentiiviin pitkiillii ai-
kaviilillii kymmeneksellti. Reformi on osaltaan vahvistamassa myos talouskas-
vun edellytyksi5 pienentiiessdin merkittiiviisti tydeliikemaksun nousupaineita.
Verotuksen - erityisesti tydn verottamisen - kiristiimiseen ei ole eniii varaa.

Yuoden 1995 toukolatussa tyiimarkkinajtirjestdt sopivat tydeldkcjdrjestelmdn mhoituksen ja
etujen tasapainottamisesta. Uudistuksen on arvioitu vdhenttivdn tydeldlemenoja pitkiilld
tdhtdimelld lEmmenykselld. Kpa allekirjoitustilaisuudesta 8.6.1995 Tbollisuudenia
I)tdnantajain Keshtsliitossa. Alarivissii: puheenjohtaja Esa Swanljung (STTK), toimitusjoh-
taja Jarmo Pellilrlra (LTK), puheenjohtaja Lauri lhalainen (SAK), varutoimitusiohtaja
Tapani Kahri (77) ja puheenjohtajaYoitto Ranne (AKAI/A). Yldrivissd: pdtisihteeri Seppo
Junttila (STTK), johtaja Pekka Merenheimo (LTK), johtaia Raimo Kantola (SAK), toimitus-
johtaja Pentti Kostamo SELA), Ilmarisen toiminsjohtaja Kari Puto (TELA),iohtaia Lasse
Laatunen (fT) ja pddsihteei Risto Piekka (AKAIIA)
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Nykyisillii veroasteilla osa toimeliaisuudesta on jo siirtynyt harmaan talouden
piiriin. Verotuksen suunnan 6ytyy olla alaspiiin.

Merkittiiviinli saavutuksena ja er?iiinlaisena "piidnavauksena" voidaan pitiii
myds tydeliikkeiden muodollisen rahoitusvastuun osittaista siirtiimist[ tyrinte-
kijtiille vuodesta 1993lahtien, kun palkansaajien tycieliikemaksu otettiin kiiyr
t66n. Uudistukselle oli tuolloin ns. sosiaalinen tilaus. Tycivoimakustannuksia
piti saada alas nimellispalkkoja alentamatta. Siperia oli opettanut. Kun nimit-
tiiin seppo Lepplsen johtama talousneuvoston tydryhml esitti samaa v. 1989,
tyrmlttiin hanke aikailematta. Muutos oli myris sopusoinnussa eurooppalaisen
sosiaaliturvan rahoitusrakenteen kehityksen kanssa, jossa tycinantajien suh-
teellinen osuus on viihentynyt ja vastaavasti vakuutettujen suhteellinen osuus
lisiiitntynyt.

Muutospaineet

Eliikepolitiikassa 1990-luvulla toteutetut uudistukset osoittavat, ettA tarvitta-
essa pystyttiiin tekemiiiin my<is vaikeita ratkaisuja. Olisi kuitenkin vaarallista
tuudittautua ajatukseen, ettA eliikejfiestelmiimme olisi nyt ttiysin valmis, eikii
kaipaisi en[[ koskaan muutoksia. Maailma muuttuu kiihtyvAile vauhdilla ja
"pysyiikseen hengissii" j[rjestelmien on sopeuduttava muutoksiin. Vaatimus
koskee myds eliikejiirjestelmiii. Pysyviiii maailmassa niiyttiiisi olevan vain
muutos.

Suurimmat muutospaineet eliikejiirjestelmii2imme kohtaan tulevat ylikireiin
verotuksen ja Liinsi- Euroopan taloudellisen integraation syvenemisen kautta
olkoonkin, ettei EU ole pyrkimiissfi suoranaisesti muuttamaan jiisenmaidensa
sosiaalipolitiikkaa. Pfliittisvalta sosiaaliturvan sisiillcist[ ja laajuudesta on kul-
lakin jiisenmaalla. Muutospaineet sosiaaliturvaan tulevat viilillisesti verotuk-
sen kautta. Integraation syventymiseen ja sisiimarkkinoiden luomiseen liittyy
pyrkimys verotuksen yhteniiistiimiseen. On odotettavissa, ettii lisiiiintyvii veio-
kilpailu ajaa maita lflhemmtiksi toisiaan. Verokilpailun vanavedess[ mycis so-
siaalinen kilpailu lisiitintynee. Tiimiin ei kuitenkaan tarvitse merkitii sosiaalista
dumppausta eli sosiaaliturvan polkumyyntiii.

Verotusta on joka tapauksessa kevennettiivii riippumatta taloudellisen integ-
raation asteesta. Esimerkiksi EMU-hanke toimii pikemminkin ratkaisujen jou-
duttajana kuin niiden aiheuttajana. Verojen alentaminen voi kuitenkin onnis-
tua vain, jos julkiset menot saadaan pidetyksi kurissa ja velka kii2innettyii pysy-
vtisti laskuun. EU ei sanele, mihin sii[stcit olisi kohdennettava. EMU-ehtojen
toteuttaminen riippuu jtisenmaiden omista valinnoista ja piiiitoksistii.

Eliikej Zirjestelmiit j a EMU-prosessi

EMU-junasta poisjfliiminen ei mitenkiitin helpottaisi el2ike- ja muun sosiaali-
turvan rahoitukseen kohdistuvia paineita. Ne saattaisivat tuolloin pikemmin-
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kin lisliintyti. Jos talous- ja rahaliiton jiisenyyydellti saadaan lisii[ vakautta ja
tehokkuutta talouteen, se voi jopa viihentdii sosiaaliturvaan kohdistuvia pai-
neita. Eltike- ja muun sosiaaliturvan rahoituksen kannalta on tiirkeintii se,
kuinka kansantalous ja erityisesti tyOllisyys kehittyv[t. Vaikutussuhde on
my<is toiseen suuntaan siten, ettii sosiaaliturvajitrjestelmtit vaikuttavat talou-
teen joko edist[en tai heikent?ien talouskasvun edellytyksiit.

Elitke- ja muut sosiaaliturvajiirjestelmlit toimivat hyvinkin erilaisilla periaat-
teilla eri EU-maissa. Vaikka yleinen hokema onkin ollut, ettlt sosiaalipolitiikka
pysyy my<is jatkossa kansallisena asiana, on kuitenkin todenniik<iistit, ettii in-
tegraatioprosessin syventyminen EMU:n kolmannen vaiheen kautta liihentiiii
j iisenmaiden sosiaaliturvaj itrj estelmi[. On vaikea niihdii, kuinka sosiaalipoli-
tiikka voisi eliili irrallisena saarekkeena tiiysin erossa siitA, mita tapahtuu ylei-
sess[ talous- ja veropolitiikassa, joka EMU:n kolmannen vaiheen mytitii tulee
v?iistiimiittii viihitellen yhdenmukaistumaan talous- ja rahaliiton j [senmaissa.

Lakisiiiiteisen tytieliikejiirjestelmlin kuuluminen kansantalouden tilinpidossa
julkiseen sektoriin on Suomelle merkittiivf, "apu" EMU-ehtojen saavuttami-
sessa. Ilman ty6eliikejiirjestelmiin noin 20 mrd. markan vuotuista ylijiiiim[ii
(3 7z prosenttia bruttokansantuotteesta) Suomen mahdollisuudet t[yttiiii julki-
sen talouden 3 prosentin alijfliimiikriteeri v. 1997 olisivat ilman lisiitoimen-
piteitii olemattomat. Tydeliikesektori on helpottanut merkittiiviisti myds julki-
sen talouden velkakriteerin saavuttamista sijoittamalla viime vuosina lllhes
kaikki liikeneviit varansa valtion velkakirjoihin. Julkisen sektorin sulautuksen
takia tfite osaa valtion velasta ei lueta ns. EMU-velkaan.

Rahastoivan tyt eliikejiirjestelmitn ansiosta Suomelle niiyttiiisi jliivitn v. 1998
aito valinnanmahdollisuus sen suhteen, liitymmekci ensimmiiisten jiisenmai-
den joukossa Euroopan talous- ja rahaunioniin vuoden 1999 alussa, jolloin sen
kolmas vaihe alkaa, vai jiiiimmekti sen ulkopuolelle. Vuosi 1997 on tiirketi,
sillii talous- ja rahaliittoon kelpaavat maat valitaan vuoden 1998 huhtikuussa
vuoden 1997 tilastolukujen perusteella.

Talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa yhteistille on kaavailtu hyvinkin
jiireite keinoja budjettikurin turvaamiseksi. Rahaliiton kolmannessa vaiheessa
julkisen talouden liiallinen alijiiiim[ johtaisi sanktioiden langettamiseen j?isen-
valtiolle. Ensi vaiheessa sanktiona toimisi koroton talletus, jonka korkotuotot
menisiviit EU:n budjettiin. Talletuksen yliirajaksi on esitetty summaa, joka
vastaa Yz Vo bruttokansantuotteesta. Talletus palautettaisiin kuitenkin edel-
lyttiien, ettii jlisenvaltio ryhtyy riittAviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamisek-
si. Siinfl tapauksessa, ettiijtisenvaltio ei olisi ryhtynyt riittaviin toimenpiteisiin,
yhteisd voisi ottaa k[ytt66nsii jiireimmiin aseensa, eli talletuksen muuttamisen
sakoksi. Jtisenvaltioon ei kuitenkaan kohdistettaisi kumpaakaan niiistii sank-
tioista, jos julkisen talouden 3 prosentin alijiiiimiitavoitteen ylittyminen on joh-
tunut jiisenvaltiota kohdanneesta poikkeuksellisen vakavasta taloudellisesta
htiiricitilasta tai suhdannetaantumasta, joka tuntuvasti ylittiiii normaalin suh-
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dannevaihtelun ja johon jdsenvaltio ei pysty omilla toimillaan juurikaan vai-
kuttamaan.

EMU vaikuttaa jo nyt eliikejiirjestelmiiiin

EMU:n vaikutus ntikyy jo nyt eliikejiirjestelm[sstirrme. Sitoutuminen EMU-
hankkeeseen on myotiivaikuttanut korkojen laskuun ja pitiinyt hinta- ja kustan-
nuskehityksen erittiiin maltillisena. Ty6eliikejlrjestelmdmme pitkiin aikaviilin
rahastoinnin ntikdkulmasta matala inflaatio on mydnteinen asia, koska se tur-
vaa parhaiten rahastojen reaaliarvon siilymisen. TEL:n rahastointitekniikka
on johtanut siihen, ettii siirryminen matalaan inflaatioon on merkittdvdsti nos-
tanut ty<ieliikkeiden rahastointiastetta.

Lyhyell[ aikavtililH infaation hidastuminen ja nimelliskorkojen tuntuva alene-
minen ovat kuitenkin lisiinneet paineita eliikemaksujen korotuksiin, kun el[-
kerahastojen sijoitustuotoista entistd pienempi osa on jeenyt kiiytetttiviiksi
juoksevien eliikkeiden rahoittamiseen. Eliikerahastojen minimituottovaati-
muksen (ylempi laskuperustekorko) ja rahastokoron (alempi 5 prosentin las-
kuperustekorko) vtilinen ero on supistunut liihes olemattomaksi. Yleisen kor-
kotason lasku viiden prosentin tuntumaan johti tarpeeseen arvioida tyrieliike-
jiirjestelm[n rahastointitekniikka kokonaan uudelleen. Uudistus toteutettiin
vuoden 1997 alusta. Uudistuksenmydtii eliikemaksu ei en[ii lyhyellti aikaviilil-
lii riipu rahastojen tuottoasteesta. Pitkiillii aikaviilillii koron ja maksun yhteys
on kuitenkin yhti voimassa ja merkittiivii. Samalla katkaistiin myris aiempaan
tekniikkaan liittynyt ongelmallinen rahastointiasteen inflaatioriippuvuus.

Rahastoinnin viihentiiminenkiiiin ei tiiysin ongelmatonta

Mitii rahastoinnille pitiiisi konkreettisesti tehde siini vaiheessa, kun suuret ikd-
luokat alkavat siirtyii eliikkeelle? Aikaa siihen on endd vain 10 - 15 wotta.
Ajatuksenahan on ollut, ettd rahastointia alettaisiin viihentiiii tai rahastoja mah-
dollisesti jopa purkaa suurten ikdluokkien siirtyessii eldkkeelle. Rahastojen
purkaminen vaimentaisi tuolloin tehokkaasti viiesttin ikiirakenteesta johtuvaa
eltikemaksun korotustarvetta.

Tyrieliikkeilli rahastoimalla on voitu osittain korvata sitii yksityisen siitistiimi-
sen supistumista, mikii on aiheutunut annetuista eldkelupauksista. Lakisiiiitei-
nen eliiketurva on merkitt[viisti viihentiinyt tarvetta varautua yksityisellii siitis-
t?imisellii tulevaan eliikeaikaan. Ilman tyoeliikkeiden osittaista rahastointia
kansantalouden siiiistiimisaste olisikin jfliinyt toteutunutta matalammaksi.

Kansantalouden kokonaissiiiistiimisen jajulkisen talouden tasapainon kannalta
tilannne voisi kuitenkin kehittyii ongelmalliseksi siinii vaiheessa, kun rahas-
tointia alettaisiin viihentiiii puhumattakaan tilanteesta, jossa rahastoja purettai-
siin. Rahastointiasteen alentaminen merkitsisi miiiritelmdllisesti eliikesdiis-
tiimisen vdhenttimistii ja rahastojen purkaminen negatiivista s?iiistiimistii eli
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varallisuuden "sydmistii". Rahastojen purkuvaiheessa kansantalouden siiistii-
misaste todenniikriisesti laskisi, mikti saattaisi vaikeuttaa investointien rahoi-
tusta ja niin ollen my6s talouden pitktin aikaviilin kasvumahdollisuuksia.

Tyoeliikkeiden rahastoinnin viihenliiminen tulisi heikentiimiiiin julkisen sekto-
rin rahoitusasemaa. Rahaliiton jdsenenii Suomella ei varmastikaan olisi mah-
dollisuuksia lipsua 3 prosentin alijiiiimtikriteeristi timen takia, koska kysymys
ei olisi sellaisesta taloutta kohdanneesta vakavasta h[iridtilasta, johon jtisen-
valtio ei omilla toimillaan voisi vaikuttaa. Riippumatta siit6, onko Suomi Eu-
roopan talous- ja rahaliiton jiisen tai ei, edellii kuvattuun tilanteeseen on aletta-
va varautua.

Valtiontalous on paras viiline, jolla voidaan varautua ajanjaksoon, jolloin elflk-
keidenrahastointia aletaan vtihentdii. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tar-
vitaankin tiukkaa budjettikuria, jotta valtiontalous saataisiin ensin tasapainoon
ja sitten selviisti ylijtiiimiiiseksi ja valtion velka olennaisesti nykyistii pienem-
miiksi. T[11[ tavoin luotaisiin julkiseen talouteen rahoitustilaa viiestdrakenteen
muutoksen aiheuttamalle eliikemenojen kasvulle. Samalla voitaisiin estiiii lii-
allisten alijiiiimien syntyminen julkiseen talouteen siinii vaiheessa, kun ra-
hastointia aletaan vthentiiii. Ktiytiinndssii tiimil merkitsisi sita, ettti koko julki-
sen sektorin tulisi olla selviisti rahoitusylijiiiimiiinen seuraavien 10 vuoden ai-
kana, ennenkuin suuret iktiluokat alkavat siirtyii eliikkeelle.

EMU:n julkista taloutta koskevan 3 prosentin alijiiiimiikriteerin tiiyttiimisen si-
jasta Suomen tulisi pikemminkin tavoitella julkisen talouden hoidossaan kol-
men prosentin ylijtitimii suhteessa bruttokansantuotteeseen. Niiin saataisiin
tarvittava pelivara julkiseen talouteen siinii vaiheessa, kun suuret ikflluokat
siirtyvtit eliikkeelle.

Rahastojen nopea purkaminen voisi aiheuttaa heirittitii kotimaisilla raha- ja
piiiomamarkkinoilla ja tuottaa tappioita eliikerahastoille. Raha- ja piiiioma-
markkinoiden syventynyt kansainviilinen integraatio tosin pienentiii todennti-
kdisyyttii htiirididen syntymiseen. Rahastoinnin viihentiimhen johtanee joka
tapauksessa kansantalouden kokonaissiiiistimisen laskuun.

Eldkerahastot EMU-puskurina?

Euroopan talous- ja rahaliiton jiisenyys edellyttiiti taloudelta uusia sopeutumis-
keinoja mm. suhdannevaihteluja vastaan, koska perinteistd devalvaatiokorttia
ei eniiii ole kiiyt6ss6. Talouden lamansietokyky rahaliitossa on sitii parempi
mitd vahvemmat rahoitusrakenteet sen yksittiiisillii toimijoilla ovat. Vahvat
rahoitusrakenteet ovat paras puskuri EMU-oloissa. Yksityisen seklorin - yri-
tysten ja kotitalouksien - "taseet" alkavatkin olla jo EMU-kunnossa. Myos
kuntien rahoitusasema on hyvii. Piiiihuomio tuleekin kiinnittiie valtiontalouden
vahvistamiseen, j olla luodaan tilaa finanssipolitiikan kiiytdlle erityisesti mata-
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lasuhdanteessa. Paras puskurirahasto rahaliiton olosuhteissa on vahva valtion-
talous.

Tydeliikejiirjestelmfln laajamittainen kiiyttti suhdanteiden tasaajana ei ole pe-
rusteltua. Tydeliikejiirjestelmtin ensisijainen teh6vA on eliiketurvasta huolehti-
minen eik[ suinkaan suhdannepolitiikka. EMU-oloissa olisi kuitenkin perus-
teltua pyrkiii viihentiimii[n yksityisen tydeliikejiirjestelmiin suhdanteita voi-
mistavaa vaikutusta. TEl-tyoelitkejfiestelm[n puskurirahaston - tasausra-
haston - kautta olisi periaatteessa mahdollista varautua pahojen piiivien varal-
le kasvattamalla sitd nousu- ja korkeasuhdannevuosina.

Kun hyvinii vuosina palkkasumma yleensii kasvaa nopeasti, tiistti rahoitukseen
syntyv[ liikkumavara voitaisiin kflytt[ti tasausrahaston kasvattamiseen eikii
eltikemaksun alentamiseen (maksun korotuksen minimointiin). Vastaavasti
lasku- ja matalasuhdanteessa tasausrahastoa purkamalla voitaisiin alentaa ty<i-
elilkemaksua tai pienentiiii sen nousua. Niiin saataisiin matalasuhdanteessa
ty<inantajan ty6voimakustannuksia pienemmiksi ja tydntekijciiden nettopalk-
koja suuremmiksi.

Rahastointitekniikkansa puolesta Kuntien eliikerahasto sopisi suhdannehiiiri-
6iden pehmentiimiseen paremmin kuin TEl-rahastot, koska kuntien eliikkei-
den rahastointi on luonteeltaan puskurirahastointia, joka rahoitetaan verova-
roilla ja joka ei perustu yksilOllisiii tai tydsuhdekohtaisia vastuita kirjaavaan
menettelyyn, kuten yksityisellii tydeliikesektorilla.

Mitaan suuria suhdannepuskureita ei kuitenkaan tulisi keriitii tydeliikejArjestel-
mien sisiiiin. Myrisk[[n pitk[n aikaviilin rahastointitavoitetta ei mahdollisilla
suhdanneoperaatioilla saisi vaarantaa. Tydel[kejiirjestelmien tulisi pyrkiii ta-
saiseen menokehitykseen yli suhdannekierron riippumatta siitii, ollaanko
EMUssa vai sen ulkopuolella.

Eliikesektori - veroaste

Viime vuosina on eliikepolitiikassa tehty paljon sen eteen, ettii eliikejiirjestel-
mien rahoitus ja maksettavat etuudet saataisiin tasapainotettua. 1990-luvulla
toteutettujen uudistusten onkin arvioitu vtihentiiviin eliikemenoja pitkiillii aika-
viilill[ 10 - 15 7o. Lisitksi uudistuksilla on tiihdiitty siihen, etta jiirjestelmiit
olisivat oikeudenmukaisia ja palkitsisivat aiempaa paremmin tydntekoa.

Eliiketurvakeskuksen tekemien uusien laskelmien mukaan tycieliikemenot
suhteessa palkkasummaan nousevat vuoden 1995 22 prosentista 33 7z prosent-
tiin vuonna 2O3O. Vaikka tytielltkkeiden osittaisen rahastoinnin ansiosta eliike-
maksun korotustarve j[iikin muutaman prosenttiyksikdn pienemmiiksi, el?ike-
menojen kasvu uhkaa pitiiii verotuksen tappavan kireiinti hamaan tulevaisuu-
teen.
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1995 r9,3 27,5
2000 t9,3 31,12005 2t,2 33,120t0 23,9 35,72015 26,5 37,72020 28,4 38,62030 3t,6 37,9
Liihde: Eliiketurvakeskus

Taulukko : Ty ri e ltike meno t, Vo p alko i s ta

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori

YhteensI

2r,9
22,6
24,5
27,2
29,6
31,3
33,5

Teoriassa lakistiiitei sten el iikemenoj en kasvu on rahoitettavissa j oko :

- korottamalla jo ennestiiiinkin korkeaa veroastetta
- kasvattamalla jo ennestiilnkin suurta julkista velkaa tai
- syrjiiyttiimiillti tuntuvasti muita julkisia menoja

Jos vaikutus kohdistuisi pelkiistiiiin veroasteeseen, niin nykylainsfitidiinnrin
mukainen eliikemenojen kehitys nostaisi veroastetta - verojen osuutta brutto-
kansantuotteesta - vuoteen 2030 mennessii 3 - 4 prosenttiyksikktiii, mikfl vas-
taisi liihes tamAnhetkistti valtion velan korkomenojen suhdetta bruttokansan-
tuotteeseen. Eliikemenojen ohella viiesttin ikfiiintyminen lisii[ nousupaineita
myds muihin julkisiin menoihin, kuten vanhusten terveydenhoitoon.

Koska liikkumavaraa kokonaisveroasteen nostamisen suuntaan ei ole, muuta
verotusta olisi kevennettivii eliikemaksujen korotustarpeita vastaavasti. Kun
kokonaisveroastetta itse asiassa pitiisi saada alas, muuta verotusta olisikin
alennettava enemmiln kuin 3 - 4 Vo bruttokansantuotteesta. Kiiytiinndssii mycis
titmii tie johtaa umpikujaan - eli julkisen velan kasvuun - mikiili julkisen ta-
louden muiden sektoreiden menoja ei pystytii merkittiivtlsti supistamaan.

Ennen el?ikemenojen kasvun nopeinta vaihetta valtiontalous olisi saatava yli-
jit[m[iseksi ja valtion velka olennaisesti nykyist[ pienemmtiksi. Korkomeno-
jen supistuminen tekisi tilaa muiden kuin eliikkeiden rahoittamiseen ktiytettii-
vien verojen alentamiselle. Jotta tAhiin piiiistiiisiin, talouskasvun pitiiisi olla
kohtuullisen ripeii5 seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Ei kuitenkaan riitii, ettii tiilla hetkellti aldiiiim[inen valtiontalous saadaan ter-
veeksi ennen elitkemenojen kasvun nopeinta vaihetta. Tekoja veroasteen alen-
tamiseksi tarvitaan vielti mycis nykyisin ylij[iimiilsellti elii.kesektorilla.

Eliikemaksujen nousupainetta voidaan pyrkiti vtihentiimiiin joko:
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- hidastamalla huoltosuhteen - eliikeliiisten mtiiirii / tyollinen
tydvoima - nousua

- hidastamalla korvaussuhteen - elike / palkka - nousua
- nostamalla eldkerahastojen tuottoastetta

Talouskasvulla huolto- ja korvaussuhdetta alas

Tehokkaimmin huoltosuhdetta voidaan parantaaripeiin talouskasvun ja mydn-
teisen ty6llisyyskehityksen avulla. Lisiiksi huoltosuhdetta tulee pyrkiii paranta-
maan myohentiimiill[ eliikkeelle siirtymisikiiii nykyisestii 58 - 59 vuodesta.
Tame on erityisen ajankohtainen nyt, kun sodan jiilkeen wosia 1946 - 1950
syntyneet suuret ikiiluokat liihestyviit ikiiii, jolloin erilaiset varhaiseliikejiirjes-
telyt tulevat heille mahdollisiksi. Jos ndmd iktiluokat - kooltaan l6hes kaksin-
kertaiset tavanomaisiin ikiikohortteihin verrattuna - siirtyv?it tyoeliimiistii eliik-
keelle yhti varhain kuin nyt tapahtuu, pelkiistiiiin 50 - 64 wotiaiden "nuorten"
eliikeliiisten miiiirti kasvaisi vuoteen 2010 mennessii liihes 170 000:11a, mikd
vuositasolla lisiiisi eliikemenoja noin 12 mrd. mk (vuoden 1997 rahassa).

Tiillii vuosikymmenelli jo toteutetut mittavat eliikepoliittiset uudistukset hi-
dastavat merkiffiivdsti korvaussuhteen nousua. Korvaussuhdetta ovat alenta-
neet mm. julkisen sektorin tyrieliik&eiden "alasajo" yksityisen sektorin tasolle,
tytieliikeindeksin uudistaminen, elikepalkan laskusiiiinn<in muuttaminen sekd
ns. tulevan ajan oikeuden kaventaminen. Aivan samoin kuin huoltosuhdetta
myris korvaussuhdetta voidaan tehokkaimmin alentaa ripeiin talouskasvun
kautta. Mili nopeampaa talouskasvu on, sitii suuremmat reaalipalkkojen koro-
tukset ovat mahdollisia ja sitti pienemmtiksi muodostuu korvaussuhde. Tiime
aiheutuu eliikkeisiin sovellettavasta indeksitekniikasta; kansaneldkl<eissii in-
deksikorotukset siilyttiivdt eliikkeen reaaliarvon, tyrieldkkeissii indeksiko-
rotukset antavat vanhuuseliikeliiisille 20 prosenttia reaalipalkkojen noususta ja
ty6k) ryttdmyys- sekii tyottomyyseliikeliiisille (alle 65 vuotiaille) 50 prosent-
tia.

Eliikemaksun korotuspainetta pienemmiiksi rahastoj en tuottolla

Tydeliikemaksun nousupainetta voidaan vdhentiid myris eltikerahastojen sijoi-
tusten tuottoastetta nostamalla. Nein sen takia, ettii meillI Suomessa ellke-
rahastojen sijoitustulot eivtit kasvata eliikettii, vaan alentavat elikemaksua.
Eliike-etuudet mtiiiriiytyviit tydhistorian pituuden ja palkkatason mukaan
(defined benefit system).

Tydeliikerahastojen kasvun mydtii sijoitustuottojen merkitys eltikkeiden rahoi-
tuksessa on jatkuvasti listiiintynyt. Koron vaikutus tydeliikemaksuun on suo-
raan verrannollinen rahastojen piiiioma-arvon ja palkkasurlman suhteeseen.
Rahastojen tuottoastetta voidaan nostaa markkinaehtoisella sijoitustoiminnal-
la sekii muuttamalla sijoitusten rakennetta nykyistii riskipitoisempaan suun-
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taan, eli osal*eisiin. Selvitysten mukaan osakesijoitusten tuotto on pitkiillti
aikavtilillti ollut 4 - 5 % korkeampi kuin korkovaateiden. Ulkomaisten elflke-
ratrastojen sijoitusten painopiste onkin ollut osakkeissa.

Eliikeratrastojen tuottojen suhteen suomalaiset elflkeratrastot eiviit toistaiseksi
ole onnistuneet kovinkaan hyvin, koska rahastot eivit ole tuottaneet keski-
mdirin edes sen vertaa kuin valtion riskittdmiit paperit. Edellytykset rahasto-
jen tuottoasteen nostamiselle paranivat merkittlvflsti woden 1997 alusta voi-
maan nrlleen tytieliikejtirjestelmln kokonaisuudistuksen ansiosta.Vaikla sijoi-
tusten rakenne tuleekinuudistuksen mydtdmuuttumaannykyistii osakepainot-
teisemmaksi, my6s valtion paperit ovat edelleenkin varteenotettava sijoitus-
kohde eltikerahastoille. Sijoitulsissa valtion papereihin on se hyvti puoli, ettii
luottotappioriskiii ei ole, koska valtio maksaa aina velkansa takaisin. Korkoris-
kiltii eiviit sijoittajat valtion papereissakaan voi viilttyil, joskin TEl-rahastojen
mahdollisuudet pitiiii papereita niiden eriiiintymisaikaan saakka ovat parem-
mat kuin muilla sijoittajilla.

Viime aikoina usein esitetty vtiite, etti el5kevarojen sijoittaminen valtion pa-
pereihin olisi erityisen huono asia, koska niillii on rahoitettu valtiontalouden
alijiiiimiid, ei ainakaan nykyisess?i taloustilanteessa pidi pailil<aansa. On hyvii
huomata, ettii jo muutaman rnroden ajan kansantalouden kaiklci sektorit valtio-
ta lukuunottamatta ovat olleet rahoitusylijiiiimiiisiii ja maksaneet pois velko-
jaan. Niiisst oloissa TEl-varojen myyminen takaisinlainojen muodossa yri-
tyksille olisi syrjnyttiinyt tiimiin sektorin muita rahoittajia, jotka sitten olisivat
ostaneet valtion papereita. Yritysten ja valtion rahoittajat vain olisivat vaihtu-
neet. Kokonaisuuteen - kuten kansantalouden tuotantopohjaan - Uille ei olisi
ollut mitiiiin vaikutusta. Rahaa ei voi entii korvamerkitli, kun siiiinn6stely on
piiettynyt.

Eliikerahastojen tuottoasteen nostaminen parantaa vtlillisesti mytis valtion ja
kuntien rahoitusasemaa. Vaikutus tulee elIkemaksun veroviihennysoikeuden
kautta. Mitii korkeanrman tuoton elikerahastot saavat varoilleen, sitii mata-
lampi tulee olemaan elflkemaksu. Vastaavasti mitii matalampi elflkemaksu on,
sitii pienempi veromeno tiist6 aiheutuu valtiolle ja kunnille eliikemaksujen ve-
rovihennysoikeuden takia.

Veroastetta alas ja kannustavuutta lisiiii

Edellii mainittujen toimenpiteiden lisiiksi eliikejiirjestelmiisti aiheutuvaa vero-
rasitusta on mahdollista viihentiii my6s ilman, ettii eliikemenoja on pakko lei-
kata. Tiihiin voidaan ptiiistii tiivistiimiillti eltikemaksun ja etuuden viilistii lqrt-
kentiiii yksikitasolla. Mitii parempi vastaavuus n?iiden kahden muuttujan vtilil-
16 on, siti vtihemmin eliikemaksut koetaan veroiksi ja siti vflhemmiln ne viiti-
ristiiviit taloudellisia valintoja. Hyvii vastaarnrus eliikemaksujen (ansainta-
ajan) ja -etuirksien viilillti vaikuttaa my6nteisesti myds ty6voiman tarjontaan
kannustamalla ihmisiii pysymiiiin pitempiiiin tytieliimiisse.
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Kannustavuuden kannalta tydeliikkeiden ja kansaneliil*een yhteensovitus ei
ole aivan ongelmatonta. Yhdessfi verosiidnndsten ja erdiden sosiaalietuuksien
kanssa yhteensovitus on osaltaan heikentiimiissii ty6eltikejiirjestelmiin kannus-
tinvaikutuksia, eli sitii kuinka hyvin jiirjestelmd palkitsee tyontekoa. Jos ansio-
elflketurvan parantuminen ei juuri lainkaan lisiiii eliikeltiisen kiiteen jiiiiviiii tu-
loa, kannustin ansioeliikkeen nostamiseen esimerkiksi elinikiiistii tydssiiolo-
aikaa pidentiimelH jiie viihiiseksi.

On arvioitu, ettii eliikkeiden yhteensovitusalueella "keskivertotapauksessa"
jokaisesta tydeliikelisiimarkasta j[ii kiiteen ainoastaan parikymmentii penniii.
TAme kannustinongelma tosin pienenee ajan mittaan, kun tyoeltik&eiden as-
teittainen voimaan tulo ja yleinen reaalitulojen kohoaminen nostavat ty6eliik-
keitii ja ntiin viihentivlt eliikl<eiden yhteensovitusalueella olevien eliikellisten
miidriid.

KansalaistililHko veroastetta alas?

Pitkiin aikavdlin ratkaisua ylikireiiiin verotukseen ja ttistii aiheutuvaan kannus-
tinongelmaan on viime aikojen keskusteluissa haettu kansalaistilimallista. Nyt
ollaan pohtimassa, miten kdteen jtitiviin palkan ja tyrisuhteeseen liittyvien
sosiaalietuuksien kannustawutta voitaisiin lisiitii miiiirittelemiillti sosiaaliva-
kuutusmaksut tai ainakin osa niistii henkilokohtaisiksi talletuksiksi tai
etuuksia tuottaviksi sijoituksiksi. Vaikka kansalaistilille tehtiiviit maksut olisi-
vat pakollisia, luonteeltaan ne olisivat ltihellii henkil6kohtaista siiistiimisti.
Henkil<ikohtaista tiliii kiiytetttiisiin sitten tarvittaessa oman sosiaaliturvan ra-
hoittamiseen. Kun talletukset olisivat henkilokohtaisia, kysymyksessii ei olisi
verofus vaan stiiisttiminen, jolloin vastaavavalla summalla verofus "kevenisi"
ja buttoveroaste alenisi.

Ehkii luontevimmin tiilliiisiksi korvamerkittiiviksi kansalaisten omiin nimiin
tehtiiviksi talletuksiksi soveltuisivat vanhuuseliikkeet. Kansalaistilin tavoittee-
na ei saisi kuitenkaan olla pelkiist?iiin bruttoveroastelukujen kaunistaminen,
vaan ensisijaisena motiivina tulisi olla pyrkimys kohti kannustavampaa jarjes-
telm6[, joka voisi tarjota kansalaisille nykyistii enemmdn joustavuutta ja valin-
nanvapautta. Kiiytiinn<issii kansalaistilimalli merkitisi sitti, etld osa sosiaalitur-
vasta muuttuisi markkinaehtoisempaan suuntaan. On kuitenkin vaikea kuvitel-
la kansalaistiliajatuksen soveltamista kiiytiintddn kovin laajasti. On myds sel-
v66, ettd sosiaaliturvan perustaksi tulisi aina jtiiimiiiin julkisen sektorin vahva
osuus.

Eliikejiirjestelmdt liian monimutkaisia - liipiniikyvyys on huono

Eliikejiirjestelmien monimutkaisuus estriili monessa tapauksessa jdrkevien talo-
udellisten valintojen tekemisen. Eliikejiirjestelmiti kehitetttiessd yhteni keskei-
senii tavoitteena tulisi olla liiallisten koukeroiden karsiminen. Jos jiirjestelmifl
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halutaan viedii markkinaehtoisempaan suuntaan, ehdoton edellytys on liipi-
niikyvyyden lisiiminen.

Lepinii$rvyyttii voitaisiin listitii siirtiimiillii tytieliikemakstrn vanhuuseliikeosa
kokonaan tydntekijtiiden nimiin. Ajatus tytieliil&eestii ns. jatkopalkkana tulisi
entisti kirkkaammaksi, kun koko vanhuuseliikemaksu niikyisi tilinatrhassa
palkasta vihennettyni "verona". Teoriassa maksu voitaisiin siirtiiii "yli y6n"
tydnantajalta kokonaan ty6ntekijtiille nostamalla vastaavasti nimellispalkkoja.
Siirron jiilkeen tytinantajien kokonaistytivoimakustannukset samoin kuin pal-
kansaajien klteen jtiiivfl pallt<a olisivat ennallaan. Maksun siirrolla ei olisi
my6skiiiin vaikutusta valtion ja kuntien rahoitusasemaan, koska veropohja py-
syisi ennallaan.

Kiiytiinndssii vanhuuselilkemaksun siirto'!1i yon" tydntekijtiiden nimiin voi
kuitenkin olla ongelmallista maksun ikisidonnaisuuden takia. Suurten yntys-
ten maksut vaihtelevat sen mukaan, minke ikiiistii tytivoimaa heillii on. Ik65n-
tyvien tytintekijdiden tyonsaannin kannalta nykyinen tilanne on ongelmalli-
nen, kun tyonantajat joutuvat maksamaan vahemmista tytintekijtiistii (ikiivuo-
teen 55 saal*a) korkeampaa vanhuuseliikemaksua kuin nuorista. Jos vanhuus-
ellkemaksu olisi kokonaan ty6ntekijdiden nimissii, tiitii ongelmaa ei olisi.

Maksun siino ei muuttaisi tulonjakoa tytissiikiiyvtin v[est6n ja eltikeliiisvies-
t6n kesken, koska tyoeliikkeiden indeksikorotukset tehdiiiin jo nykyisin ns.
nettoindeksin mukaan, millii tarkoitetaan sitii, ettii tydeltikeindeksin palkka-
komponentista viihennetiin palkansaajan eliikemaksu. Maksun siirto tytinte-
kijtiille pitiiisi siten elflkkeet ennallaan.

Koska muutos kasvattaisi perinteistd palltcasummaa, josta maksetaan my6s
muita sosiaaliturvamaksuja, maksuprosentteja tulisi alentaa kautta linjan, jotta
sosiaalivakuutusjtirjestelmien tulokertymiit eiviit muuttuisi. Niiin voitaisiin
taata uudistuksen neutraalisuus kaikilta osin.

Vanhuuseliikemaksun siirto tyiintekijtiiden nimiin vaikuttaisi my6s elikeme-
nojen tulevaan kehitykseen, kun eliikemaksut konlaeettisesti niihtilisiin kiteen
jar,vaa palkkaa alentavana tekijiinii tilinauhassa. Jiirjestelmiin muutos sel-
keyttiiisi my6s ymmiirtiimysti siit6, kenen rahoista lopulta on kysymys. Raho-
jen omistuksen selkeyttiminen parantaisi merkittiiviisti kannustinjiirjestelmiiii,
joka ei toimi kunnolla, ellei lopullinen pliitdksentekijii voi hytiffe eliikeratras-
tojen sijoituspolitiikan onnistumisesta. Kiistatonta on, ettii kysymys on viime
kiidessii eliikkeensaajien rahoista.

Jotta kannustinjtirjestelmti toimisi, elflkelaitosten sijoitussalkun minimituotto-
vaatimuksen (ylemmiin laskuperustekoron) ylittiiviit sijoitustuotottulisi ohjata
rahastojen varsinaisille omistajille, eli ty<intekijtiille, ellkemaksun alennukse-
na. Jos maksu olisi kokonaan ty6ntekijdiden nimissi, eliikeyhti<it todenniikoi-
sesti joutuisivat nykyistd enemmiin kilpailemaan asiakkaista sijoitustuotoil-
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laan ja niiistii syntyvilH tyontekij<iille suunnattavilla asiakashyvityksillii.

Tyttkyr/ttdmyys- ja tyrittomyyseldkkeiden rahoitus olisi kuitenkin perusteltua
jettiie rydnantajien maksettavaksi, koska ntiin heille jdisi kannustin pitiiii mah-
dollisimman hyviin huolta tyontekijdistiiin. Jotta kannustinjiirjestelmii toimisi
nykyistii paremmin, tyottomyyseldl&eissd voitaisiin harkita yritysten omavas-
fuuosuuden nostamista.

Tydnantajien korkeita omavastuuosuuksia tytlqrvytttmyyseliikkeiden rahoi-
tuksessa puoltaisi se, ettd ntiin heillti olisi kannustin pitiiii hyviifl huolta tydnte-
kijoistiiiin. Toisaalta tyoantajien korkeat omavastuuosuudet tyt kyr/ttttmyys-
elflkkeiden rahoituksessa voivat vaikeuttaa ikiiiintyvien henkildiden ty<insaan-
tia, koska tyt k) ryttttmyysriski ja tiistti tyonantajille aiheutuvat kustannukset
kasvavat iln mukana.

Mite hyviiltii eliikej ii{ estelmdltd voitaisiin odoffaa?

Koska eliikkeiden rahoitusmahdollisuudet riippuvat keskeisesti kansantalou-
den maksukyvystii on tiirketi[, ett[ eliikejiirjestelmiit eivflt heikenn[ talouskas-
vun edellytyksiii. Eltikejii{estelmiit vaikuttavat talouden kehitykseen piidasias-
sa siiiistiimisen, pddomanmuodostuksen sekii tyrivoiman tarjonnan ja kysynniin
kautta.

Hyviiltii eliikejiirjestelmiltii voitaisiin edellyttiiii ainakin seuraavia asioita:
- eliikejtirjestelmiin tulisi rahastoida sen vastapainoksi, ettii lakisiiiiteisten

eldkkeiden verrattain korkea taso on omiaan vtihentiimtitin henkilokoh-
taista siiistiimisl5

- eliikejiirjestelmiin tulisi olla mahdollisirnman yksinkertainen ja liipinii-
kyve

- eliikejiirjestelmtin tulisi palkita tyontekoa, eli eliike-etuuden tulisi riip-
pua mahdollisimman kiintedsti maksetuista elikemaksuista ja ty6-
historian pituudesta. Mitii tiiviimpi yhteys on eldkemaksun ja -etuuden
viilillii yksilotasolla, sitd enemmdn maksu koetaan siiiistiimiseksi ja sitii
v6hemmiin sillii on negatiivisia kannustinvaikutuksia mm. tyon tarjon-
taan.

- eltikejtirjestelmiin tulisi olla oikeudenmukainen seki ikiluokkien sisiillii
ettii niiden kesken (sukupolviniikokulma)

- eliikejiirjestelmtin tulisi kestiiI talouden maksukyvyssii tapahtuvat
suuretkin muutokset; nykyinen "etuusperusteinen malli" tlyfiee tamAn
kriteerin selviisti huonommin kuin puhdas "maksuperusteinen
kontribuutiomalli", j ossa etuus riippuu henkikin suorittamista eliike-
maksuista ja rahaston sijoitustuotoista -eliikejiirjestelmfln tulisi lisiiksi
kannustaa eliikeyhtioitii kilpailemaan sij oitustuotoillaan j a hallinto-
kulujen pienuudella.

Vaikka monia asioita onkin ko{attu yll6 olevan kriteerilistan suuntaan, maail-
ma ei vielti ole valmis.
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,Ttyti- ja kansaneltikkeitd maksettiin Suomessa vuonna 1996 yhteensii 76.8
I mrd. mk, mikii oli I3.5 % bruttokansantuotteesta. Eliiketurvaa hoitavat
I laitokset keriisiviit maksuina yhteensti 65.3 mrd mk, mikii on 28.3 o/o

kansantalouden palkkasummasta. Tyrieliikerahastot, yksityinen ja julkinen
sektori yhteensii, olivat vuoden 1996 piitdttyessii noin 244 mrd. mk. Tiimi vas-
taa liihes puolen vuoden bruttokansantuotetta. Summa on samaa suuruusluok-
kaa kuin markkamfliirtiisten joukftolainojen kanta tai Helsingin porssin mark-
kina-arvo. Tuoreimmat estimaatit koko kansallisvarallisuudesta ovat olleet
noin2200 mrd. mk, joten tydeliikerahastot ovat tisti noin kymmenesosa.

Eliikejiirjestelmtin volyymi on siis kansantalouden suureisiin verrattuna mer-
kittiivti. Nei[e kahdella on siten vtiistiimiittii vaikutusta toistensa toimintaan.
Vaikutus kanavoituu useaa kautta, niin ty6marld<inoiden kuin piiiiomamarlfti-
noidenkin viilityksellii.

Eliikej fi estelmien j a kansantalouden vuorovaikutus on viime vuosikymmeni-
ne tullut entistd kiinnostavammaksi mm. siitii syystd, ettii useassa maassa vas-
taisia eliikkeitli varten kootut varat ovat kumuloituneet huomattaviin mittasuh-
teisiin. Niitii hoitavat instituutiot, olivatpa ne sitten pankkeja, vakuutusyhtidi-
tii tai eliikesiititi<iiden kaltaisia instituutioita, ovat muodostuneet merkittiviksi
toimd oiksi piiiiomamarkkinoilla, niin maiden sisiillii kuin kansainvllisestikin.
Tyypillisin tiimii kehityskulku on ollut anglosaksisissa maissa, joissa eliike-
rahastojen omistus pdrsseissii noteeratuista yhtioistii on jo kolmasosan luok-
kaa. Anglosaksinen malli on my6s kohoamassa jonkinlaisen malliratkaisun
asemaan tiimiinhetkisessii EU : n sisiiisessii eltikepoliittise ssa keskustelussa.

T5ss6 luwssa on tarkoituksena hahmottaa niitii vaikutuksia, joita toisaalta
kansantaloudella on el[kejiirjestelmiidn, toisaalta eliikejiirjestelmiillti kansan-
talouteen. Thrkoituksena ei niinkiiiin ole esitttiii lopullista analyysia ja valmiita
vastauksia, vaan kartoittaa niikemyksiii mahdollisista vaikutuskanavista. Tiar-
kastelu ei rajoitu ainoastaan Suomessa valittuun eliiketurvan jiirjestiimista-
paan.

Sosiaalipolitiikka j a kansantalous

Sosiaalipolitiikan ja kansantalouden vuorovaikutuksesta on olemassa kaksi
jokseenkin vastakkaista niikdkantaa. Toisaalta ajatellaan, ettii sosiaaliturvan
olemassaolo merkitsee rasitetta kansantalouden kilpailukyvylle ja tyollisyy-
delle, ja siten vahingoittaa talouden tehokkuutta. Tiimti ajattelu voi keskittyii
tarkastelemaan toisaalta tydvoimakustannusten mii^6r66, toisaalta niitii vaiku-
tuksia, j oita so siaaliturvalla on tydmarkkinoiden toimintatapaan.

Toisaalta voidaan sanoa, etti kunnollisen sosiaaliturvan olemassaolo auttaa
kansantalouden toimintamekanismien toimivuutta. Sosiaalisen koheesion sii-
lyminen on edellytys talouden tehokkaalle toiminnalle, eivtitkii tehokkuus ja
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sosiaaliturva ole ristiriidassa keskentiiin vaan pikemminkin tiydentiiviit toisi-
aan. Pakollisessa sosiaalivakuutuksessa riskien hallinta on mytis tehol&aam-
paa jahalvempaa kuin yksinomaan markkinavoimien varaan rakennetussa va-
paaehtoisessa, yksityisessti vakuutusturyassa. Hyviin sosiaaliturvan ansiosta
ihmiset uskaltavat ottaa riskej6, vaihtaa tydpaikkaa ja kouluttautua. Lisdksi,
kuten edellii todettiin, sosiaaliturva yllflpitiiii ja kehittiiii sosiaalista koheesiota,
millii on positiivisia vaikutuksia markkinoille kokonaisuudessaan.

Niime sosiaaliturvaan liittyviitniiktikulmat soveltuvatmyos kuhunkin sosiaali-
turvan osaan, esimerkiksi eliketurvaan. Eliiketurvalla on sitoumustensa pit-
kiiaikaisuuden ja rahastoimisasteeseen liittyvien kysymysten johdosta kuiten-
kin myds muusta sosiaaliturvasta poikkeava asema tissi keskustelussa.

Eliikejiirjestelmdt ovat onnistuneet tehtiiviissiin tarjota vanhusviiestolle talou-
dellista turvaa. Eliikeliiisten kriyhyys on Suomessakin merkittiivdsti viihenty-
nyt. Piiiipaino eldkekeskustelussa onkin siirtynyt siihen, miten jfiestelmii ja
sen yksittiiiset piirteet vaikuttavat talouden kaikkiin toimijoihin, ei pelkistiin
eliikeliiisiin. Vaikutuksia tarkastellaan yleensii sekii tehoklaruden etti oikeu-
denmukaisuuden kannalta. Tehok*uudella tarkoitetaan, ettii kiiytettiivissii ole-
villa resursseilla saadaan tuotettua mahdollisimman paljon tavaroita ja palve-
luksia tarpeiden tyydyttiimistli varten, tuotantoteknologian asettamissa rajois-
sa. Tehokkuudessa keskeisii sosiaaliturvaan liittyvie asioita ovat ns. kannus-
tinvaikutukset, eli vaikutukset tydvoiman tarjontaan ja stistiimiseen, sekii ris-
kien hallinta. Oikeudenmukaisuuden alla tarkastellaan maksettuja maksuja ja
saatuja etuuksia, verrataan huono- ja hyvtituloisten sekii miesten ja naisten ti-
lannetta, tutkitaan riskien jakautumista ja pohditaan sukupolvien viilistii
tulonjakoa.

Eliikej tirj estelm6, tyonteko j a tyomarkkinat
Maksuperusteinen vai etuusperusteinen eldke

Eliikejnrjestelmiin tehokkuutta arvioitaessa pdihuomio kiinnittyy katrteen asi-
aan. Ensimmiiinen on yhteys tytiuran ja elill<een viilillii. Merkittivl luokittelu
on jako maksuperusteisiin ja etuusperusteisiin eliikkeisiin. Maksuperusteises-
sa jilrjestelmflssi asetetaan eliikemaksu, ja elflke-etuudet mtiiiriiytyvdt sen mu-
kaan, mitii tiillii maksulla ja siitii rahastoituvien varojen sijoitustuotoilla pysty-
tiiiin eliikejaksolla maksamaan. Etuusperusteisessa jfi estelmilss?i miSritelliiiin
ensin haluttu elike-etuuden suuruus, ja vakuutusmaksu miiiiriiytyy niiiden
etuuksien rahoittamisen vaatimalla tavalla.

Toinen tehokkuuden kannalta tiirkeii seikka on, miten tulevien eliikkeiden
maksuun varaudutaan, eli onko kyseessi rahastoiva vai jakojiirjestelmfl. Mak-
superusteinen jfiestelmti on liihes aina tiiysin ratrastoiva (poikkeuksia voidaan
kuvitella), etuusperusteinen jiirjestelmti voi olla puhtaasti jakojtirjestehe tai
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tiiysin tai osittain rahastoiva. Suomen ty6eliikejtirjestelmii on etuusperusteinen
ja osittain rahastoiva: noin kolme neljiisosaa tydeliik&eisth rahoitetaan jako-
jiirjestelmiillii.

Maksuperusteisessa eliikejii{estelmiissii tyontekoon vaikuttavia kannustinon-
gelmia ei juurikaan ole. Peritty maksu vaikuttaa jokaisella yksil6llti suoraan
tulevaan el[kkeeseen. Tiiten rationaalinen henkild mieltiiii jokaisen eldkemak-
suna maksetun markan tulevaksi eliiketuloksi, ja kyseess[ on tulojen (aktuaa-
risesti reilu) siirto elinkaaren yhdeltii osalta toiselle. Jos eliiketaso on hyvin
korkea, ja tytintekijii haluaisi enemmdn rahaakiiyttridnsii nyt ja vtihemmtin elii-
kevuosinaan, ongelmia voi esiintyii. Ttrlevia eliiketuloja vastaan ei ehkii saa
lainaa, ja lopputulos on yksikin kannalta epiioptimaalinen kulutusura.

Etuusperusteisessa jiirjestelmlssii yhteys omien maksujen ja saatavan eldk-
keen vtilillii voi olla heikko. Maksut mielletiiiin muille meneviiksi veroksi, ja
eliikkeiden yhteys ty6ntekoon voi olla vihiiinen suuressa osassa ty6uraa. Jos
eliike perustuu ty<iuran muutaman viimeisen vuoden ansioihin, riiftee ty<iuran
aiemmissa vaiheissa se, ettd on tydssii tietyn minimiajan vuosittain tai kuukau-
sittain, jotta elikeoikeus kaffiuu. Ttimtin minimin ylittiiviistii tyrinteosta ansait-
tu palkka ei vaikuta tulevaan el[kkeeseen milliiln tavalla, jatiistii palkan osasta
pidiitetty eliikemaksu on tiissti mielessii puhdas vero.

Etuusperusteinenkin jti{estelmii voisi olla samalla tavoin tyrihdn kannustava
kuin maksuperusteinenkin. Jos tuleva eldke-etuus kasvaisi jokaisen tyole
ansaitun lisiimarkan mukana, ottaisi rationaalinen ty<intekijti sen yhtii lailla
huomioon kuin maksuperusteisessa jiirjestelmdssiikin. Jos el6ke rahoitettaisiin
jakojiirjestelmiilld, olisi eliikemaksu luonteeltaan vero, ja sillii olisi tuloveron
kaltainen kielteinen kannustinvaikutus. Mutta sen vastapainona olisi tyrinteon
tulevaa elikettii kasvattava vaikutus, joka ei ehki tiiysin kompensoisi haittaa
mutta kuitenkin olennai sesti lievitttiisi sitii.

Etuusperusteisessa jiidestelmlssii voidaan joustavasti kasvattaa eliikel?iisille
menev66 osuutta kokonaistuloista, yksinkertaisesti nostamalla etuuksia. Tiimti
on ollut historiassa perusteltua mm. vanhusvdest<in kriyhyyden vuoksi, ja saat-
taa olla tulevaisuudessakin, jos esimerkiksi tuottavuus kasvaa nopeasti. Tiillai-
nen joustawus saattaa olla haittakin, jos tulonjakotaistelu on kovin kiihketiii.
Joustaminen alaspiiin, eli etujen leikkaaminen, ei yleensii ole yhtii helppoa
mutta tiillainen poliittinen riski on olemassa, mahdollisesti kasvavana vdest<in
ikiiiintymisen ja sitd seuraavan eldkemaksuj en korotuspaineen vuoksi.

Maksuperusteinen jiirjestelmd on tulonjaon muuttamisen kannalta paljon jiiy-
kempi vdline, eikti yhtii altis ttillaiselle poliittisille riskeille. Toisaalta maksu-
perusteisessa jiirjestelmlss[ sijoitusten tuotto on tiirkei[, ja siihen vaikuttaa
olennaisesti verotus. Piiiiomatulojen verotus on jatkuvasti poliittisen piiiitdk-
senteon kohteena, ja aiheuffaa siten poliittisen riskin my6s eltikkeisiin.
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Tydnteon kannustinongelmissa tarkastellaan yleensii valintaa tydn ja vapaa-
ajan viilillii. Sikeli kuin jfiestelmdt poikkeavat toisistaan eri maissa, kysy-
mykseen tulee myos valinta ty6nteosta Suomessa tai tytinteosta esimerkiksi
jossain muussa EU-maassa. Tydvoiman kansainv?ilinen liikkuvuus on toistai-
seksi hyvin vihiiistii, joten ongelma on pieni. Se saattaa kuitenkin suurentua
tulevaisuudessa, kun kansainv[lisyyteen on nykyistii paremmin "opittu". Kan-
nustinongelmat edesauttavat my6s laittomien valintojen eli harmaan talouden
yleistymistii.

Eliikemaksuj en veronluontei suus

Tyoeliikemaksujen muodostuminen rasitukseksi on siis olennaisesti kiinni nii-
den luonteesta: onko kyseessti vakuutusmaksu vai vero? Ydinkysymys on tie-
tenkin, miki tekee maksusta veron. Joskus veroksi miiiiritelltiiin sellainen
maksu, joka ei suoraan vastaa etuutta. Tiimiin niik6kannan mukaan kansan-
eltikemaksu on selvii vero. Se on pakko maksaa, ja lisiiksi se korreloi negatiivi-
sesti saatavan edun kanssa. Eniten maksavat suurituloiset, jotka eivit saa tiille
maksulleen mittiiin vastinetta.

Suomessa ty6eliikemaksulla on osittain veron luonnetta. Tdtd luonnetta voi-
daan kuitenkin viihentiiii lisiiiimiilH maksun ja edun vastaavuutta, mistii hyvl
esimerkki on eliikepalkan laskentajakson pidentiiminen nyt l0 vuoteen ja tule-
vaisuudessa mahdollisesti kaikkiin tydsuhdewosiin. Piiinvastaiseen suuntaan
vaikuttaa kansaneliill<een pohjaosan tekeminen ty6eliikeviihenteiseksi.

Edellii tydeliikemaksujen veronluonteisuutta on tarkasteltu siltii kannalta, mil-
laisia - usein epiisuotuisia - taloudellisia kiiyttiiytymisvaikutuksia nlillii
maksuilla on. Muitakin niikdkantoja on. Yksi niistii on puhtaasti tilastollinen ja
koskee sitii, mihin kategoriaan maksu luetaan kansantalouden tilinpidossa.
Toinen, olennaisesti syviillisempi liihestymistapa liitryy yksilon valinnanva-
pauteen jii{estelmiin sisiillii. Joidenkin mielestii veron luonteen viilttiiii sellai-
sessa j iirj estelmiissii peritty tydeliikemaksu, j ossa eliikevakuutukseen on pakko
keyftiiii viihintiiiin tietty osuus ty6ansioista, mutta vakuutuksen valinta on tydn-
tekijiin itsensii toimivallassa. Toista iiiirimmtiisyyttii edustaa ntikdkulma, jossa
pelkkti pakollisuus jo tekee maksusta veronluonteisen. Te[oin ei veronluon-
teisuuden eliminoimiseen riitiikdin pelkkii jfiestelmiin yksityistiiminen, ellei
samalla siirrytii tiiyteen vapaaehtoisuuteen.

Onko maksun veroluonteisuus haitta, riippuu osittain my<is muun verotuksen
tasosta. Kevedn kokonaisverotuksen maissa eliikemaksun veroluonteisuus on
pienempi ongelma kuin maissa, joissa palkkatulojen verotus on kireiii jo ilman
so siaalivakuutusmaksuj akin.

Thloudellisen kasvun heikennyttyii, kilpailun kiristyttyeja rydttomyyden nous-
tua trendinomaisesti huolestuttavalle tasolle on monissa maissa ryhdytty miin-
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ritietoisesti rajoittamaan sosiaalimenojen kaswa. Tiimtin ajattelun seuraukse-
na sosiaalimenojen nousu monissa maissa tasaantuikin 1980-luvulla. Taustalla
on usein mytis ollut ajatus, effd sosiaalikustannusten nousu vahingoittaa kan-
santaloutta.

On kuitenkin varottava yksiviivaista piiiittelyti, jonka mukaan yksityisellti sek-
torilla tapahtuvat allokaatiot ja tulonsiirrot ovat automaattisesti tehokkaampia
kuin julkisella sektorilla tapahtuvat. Monesti voidaan pdinvastoin todeta, ettti
pakolliseen jiisenyyteen perustuvat systeemit ovat tehokkaampia kuin vapaa-
ehtoiseen jiisenyyteen perustuvat. Esimerkkinii tiistii on Yhdysvaltain tehoton,
mutta kallis terveydenhuolto.

Rasiteajattelun vastapainona on myris pidetttivti mielessd, ettti sosiaalivakuu-
tus voi saattaa talouden toimimaan tehokkaammin. Mikiili tulonjakosysteemi
tehokkaasti eliminoi epdtasa-arvoa, se voi auttaa markkinoiden toimintaa ja
lisiitii ntiin hyvinvointia. T6mdn ajattelun tueksi voidaan ldyfiiii todistusaineis-
toa tarkastelemalla kasvavia talouksia, joiden joukossa niiyttiiviit parhaiten
menestyvdn ne maat, jotka ovat huolehtineet sosiaalisesta koheesiosta. Tasaus-
jtirjestelmtit eivet kuitenkaan saa kasvaa niin kattaviksi, ettii ne lamaannuttavat
yksiloiden yritteliiiisyyttti.

Eltikemaksu tyovoimakustannuksena j a kilpailukyky

Koska ansioeldke on osa kokonaispalkkaa, on luontevaa, etttity<ieldkemaksun
pohjana on palkJcasunma. Jakojii{estelmiiosuus aiheuttaa tiettyjii vaikeuksia,
kun tyottdmyys kohoaa. Tiilloin maksupohja kehittyy epiiedullisesti, ja kun
eliikemenot eivtt jousta vastaavasti, fulee painetta korottaa maksuprosenttia.
Kun tiimii tapahtuu huonona aikana, syntyy noidankehii. Tiimiin jakojtirjestel-
miin varjopuolen lieventEmiseen on omat keinonsa. Eriis keino olisi keriiti
myos jakojiirjestelmiiiin perustuvaa osuutta varten oma puskurirahastonsa, jo-
ka mitoitettaisiin siten, etti sen awlla on mahdollista eliminoida normaaliin
suhdannekiertoon liittyvien palkkasumman kasvun vaihtelujen vaikutukset.
Toinen keino on turvautua todella huonoina aikoina poikkeustoimiin rahas-
toivan osuuden suhteen, kuten Suomessa on muutaman kerran tehty ty6eliike-
maksun ns. elvytysalennuksina. Niiihin alennuksiin on liittynyt syntyneen vas-
tuuvajauksen takasinmaksuvelvoite, jolloin tyrieliikerahastoinnin pitkiin aika-
viilin tasosta tinkimiittii on maksurasitusta lryetty kohdistamaan sellaisiin
suhdannekierron vuosiin, joina se on ollut paremmin kannettavissa. Tiimii tek-
niikka ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos kyseessii on puhdas jakojii{estelmd.

Elvytysalennuksilla on se huono puoli, ettii ne hiimiirttivtit ty<ieliikemaksun ja
edun viilistii riippuvuutta ja siirtiivtit ntiin painoa maksun veronluonteisuuden
suuntaan. Sama ongelma syntyy kaikista niistii hankkeista, joilla yritetiiiin pa-
rantaa jonkin kansalaisryhmiin ty<illistymismahdollisuuksia helpottamalla ndi-
den tyoeliikemaksutasoa.
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Edeln sanottu koski suhdannevaihteluita. Jos sen sijaan kansantalouden ra-
kenteet muuttuvat siten, ettti tydn osuus tuotannossa viihenee ja p?iiioman
osuus lisii?intyy, ollaan tilanteessa, jossa kansantalouden kehityksellii on paljon
vaikeampia seurauksia eliikejtirjestelmiin kannalta. Samaan suuntaan vaikuttaa
se trendinomainen muutos, ettii tydeliimiiiin siirrytiiiin aikaisempaa vanhempi-
na ja ty6stii liihdetiiiin aikaisempaa nuorempina. Niiitii tilanteita varten olisi
entistiikin tiirkeiimptiii fittiiii siirtiiii niiden etuuksien rahoittaminen, jotka ei-
viit perustu tydntekoon, varsinaisten verojen piiriin.

Ei ole selviiii yhteyttfl tydvoimakustannusten tason ja sen tavan viilillti, jolla
sosiaalimenot ja niistd olennaisen osan muodostavat ellkekustannukset rahoi-
tetaan. Saksassa ja Pornrgalissa ty6nantajan sosiaaliturvamaksut ovat keski-
mdiiriiistl tasoa, mutta tydvoimakustannusten osalta Saksa on jirjestyksessii
ensimmlisend ja Portugali viimeisenii. Toisaalta tydvoimakustannukset ovat
samantasoiset Ranskassa ja Tanskassa, mutta ensinmainitussa tyonantajan so-
siaalivakuutusmaksut ovat EU-maista korkeimmat, jiilkimmtiisessi matalim-
mat. Jos kartoitusta laajennetaan ottamalla kypsien teollisuusmaiden rinnalle
kehittyviii kansantalouksia, kuva ei juuri muutu. Tydnantajien sosiaaliturva-
maksujen vaihteluviili on yhtii leveti matalien ty6voimakustannusten maissa
kuin korkeidenkin. Tytintekij6iden maksuosuudet vaihtelevat mytis huomatta-
vasti maittain.

Verraffain yleisesti katsotaan, etteiviit kokonaistydvoimakustannukset pitkiillii
aikaviilillti riipu siitii, mikii on sosiaalivakuutusmaksujen ja siis myds el6ke-
maksujen muodollinen kohtaanto. Pieni pedagoginen vaikutus voi seurata sii-
tii, etti edes osa maksusta nimet66n perittiiv?iksi tyontekijiiltii: tuleva eliike
huomataan tyostti saatavaksi korvaukseksi. Kansantaloudessa vallitsevan
funktionaalisen tulonjaonkehitykseen ei kuitenkaan katsota voitavanpysyvds-
ti vaikuttaa, ainakaan merkittiivissii mtiiirin, pditoksillii niiiden maksujen
muodollisesta maksaj asta. Mitii nopeammin palkkaan sidotut sosiaalivakuu-
tusmaksut nousevat, sitii hitaammin nousee palkkataso. T[stii ei kuitenkaan
seuraa, ettii elfiketason manipuloinnilla ei ole mahdollista vaikuttaa kokonais-
tydvoimakustannusten tasoon pitkiillti aikaviilillii. Vaikutuskanava avautuu sii-
td, ettd tyon tarjonta reagoi sekti odotettavissa olevaan eliike-etuun ettii eliik-
keiden maksamista varten keriittyyn eliikemaksuun, aiemmin tiissii kirjoituk-
sessa kuvatulla tavalla.

Suhteelliset tydvoimakustannukset eivlt myoskflIn ole riittiiviii kilpailulryvyn
indikaattoreita. Yritystasolla niiden merkitys riippuu tuottavuudesta. Vasta
niimd kaksi yhdessii miiiirliivtit yksikkdtydkustannukset, jotka ovat hintakil-
pailukyvyn kannalta ratkaisevan tiirkeitii. Pelktin hintakilpailukyvyn rinnalla
on otettava huomioon laadullinen kilpailukyky. P?iiittelyyn tulee lisiiii ongel-
mia siirryttiiessd vertailemaan kokonaisia kansantalouksia. Esimerkiksi Japa-
nissa ja Saksassa yksill<dtydvoimakustannukset ovat nousseet nopeimmin.
Siitti huolimatta ne ovat johdonmukaisesti vaihtotaseylijiiiimiin maita. Joka
tapauksessa olisi hy6dyllistii, ettii ty6n tekemisen verottamista vihennettiiisiin
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siirtiime[e muiden kuin tyontekoon perustuvien etuuksien rahoitusta yleisten
verovarojen suuntaan.

Eliikej iirj estelmiit j a tyomarkkinat

Teollisuusmaissa eliiketurva mielletii?in yleisesti osaksi tyonteosta saatavaa
kokonaiskorvausta. Tytiel[kkeiden periaatteet kiinnitetddn yleisesti samanlai-
sella ptiiitdksentekomekanismilla kuin palkatkin, ts. tydmarkkinaneuvotteluis-
sa. Myds Rooman sopimuksen tulkinnoissa ansiosidonnainen eldketurva on
katsottu osaksi kokonaispalkkaa. Ttitii kautta muodostuu eriis eliikejlrjestel-
miin j a kansantalouden monista lqrtkennriistii.

Tyomarkkinoita koskevissa teorioissa valotetaan yksityisen ja kollektiivisen
intressin tavoittelemisen seurauksia. Yksilollisen intressin hakeminen johtaa
helposti kollektiivisen hyvinvoinnin alenemiseen. Julkisella vallalla on tiilloin
perusteltua syytii joko koordinoida tai tehde interventioita. Maailmanpankin
kuuluisa raportti sisiiltiH maininnan, j onka mukaan ty<imarkkinaj iirj estoillii on
markkinatalouksissa positiivinen rooli siihen mittaan asti kuin ne edistlivdt ta-
louden tehokkuutta j a tasapuolisuutta.

Eldketurvan niikdkulmasta jafteyryminen pelkkien ty6markkinavoimien va-
raan johtaa tyypillisesti siihen, ettii vain sellaisilla toimialoilla, joilla tyonteki-
jdilH ja ammattiliitoilla on hyvii neuvotteluasema, eliiketurva asettuu tarkoi-
tustaan vastaavalle tasolle. Pelkkien markkinavoimien varaan ei siis voi eliike-
j ii{ estelmiiii rakentaa.

Eliiketurvan rakenteella saattaa olla sekii positiivisia ettii negatiivisia vaiku-
tuksia kansantalouden eriiiden osien toimintaan. Edellii on jo viitattu siihen,
ettii ainakin turvaverkkotyyppisen sosiaaliturvan olemassaolo rakentaa sosiaa-
lista koheesiota, rauhoittaa ty<imarkkinoita ja poistaa markkinoiden ep[t[y-
dellisen toiminnan johdosta muutoin syntyvil epikohtia. Toisaalta eliiketurvan
rakenteella saattaa olla epiisuotuisia vaikutuksia ty6markkinoilla. Ntiit[ ovat
Itihinnti vtiiirdnsuuntaiset insentiivit. Suomen tyoeliikejiirjestelmti tarjoaa tistii
esimerkkejd, erityisesti ennen vuoden 1996 alusta voimaan tulleita muutoksia.
Tydeliiketurvan rakenne on houkutellut jetteyfym[dn eliikkeelle ennen siiii-
detty[ eliikeiktiii mikiili mahdollisuuksia ttihiin suinkin on ollut. Vuoden 1996
uudistuksella rakenteita muutettiin siihen suuntaan, ettii varhaiseltikkeelle jtit-
t{ifyje todenniikdisesti kiirsii eltiketasossaan jonkinasteisen menetyksen.
Tiimii vdhentiiii vfliirinsuuntaisia kannustimia; eri asia on, jii?ik<i tiimdn muu-
toksen merkitys pelkiistdiin teoriaksi nykyisessii suurtyottdmyystilanteessa.

Useassa maassa lisiieliiketurvan taso on ollut voimakkaasti sidoksissa tyduran
pysyvyyteen. Esimerkiksi Saksassa on edelleen yleist6, efte yhtiokohtaisen
tydeltiketurvan piiriin piiiisee vasta oltuaan saman tyonantajan palveluksessa
jopa 10 woffa. Ennenaikaisesti eroava ei hyody lislel[kkeestii ensink[iin. On
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selviid, ettii tiillainen eltikejiirjestely toimii ty6markkinoita jlykistiiviiin suun-
taan, mikl lienee ollut tarkoituskin: uskollisia tyontekijditii on haluttu palkita.
Tiime on kuitenkin tiiysin vastoin EU:n yhteismarkkinoiden perustana olevia
tuotannontekij 6iden liikkuvuuteen liittyviii vapauksia.

Sopeunrminen tytimarl&inoiden ja tydeliimiin muutoksiin, kuten siinn6llisten
pysyvien tyopaikkojen vihenemiseen ja tilapiisten, osa-aikaisten ja muiden
ns. epiityypillisten tdiden suuntaan, edellyttiiii rakenteellisia muutoksia. Suo-
messa tyoeliiketurvan allarkarenssi on asteittain lyhentynyt alkuperiiisesti
puolesta wodesta yhteen kuukauteen, ja kehitteillii on hankkeita, joilla tiitii
lyhyemmiitkin ty6suhteet tuodaan tydeliiketurvan piiriin. Ei siten ole viistii-
mdtdntfl, ettii eliiketurva olisi tiiltii osin tydmarkkinoita jiiykistiivtiti.

Eldkkeet, si6stiiminen j a piitiomamarkkinat

Rahastoiva vai j akoj ii{ estelmii

H. Aaron esitti 1960-luvulla sittemmin Aaronin periaatteeksi tai Aaronin pa-
radoksiksi kutsutun vilitteensti: mike[ reaaliansioiden kasvun ja tydllisen tyti-
voiman kasvun yhteismliird ylittiiii reaalikoron, jakojiirjestelmiillii saadaan ai-
kaan suurempi kollektiivisen hyvinvoinnin lisiiys kuin rahastoivalla jtirjestel-
mtillii. Sovellus Aaronin periaatteesta on rahastointia vastaan esitetty argu-
mentaatio, jonka mukaan eliikkeiden rahastoinnissa ei ole mieltii, mikiili reaa-
likorko jtiii palk*asumman reaalikasvua matalammaksi.

Aaronin periaate on sikili menettiimissii kiiytiinndn merkittiivyyttd6n, etld v6-
eston kasvu on hidastunut tai jopa kiirintynyt laskuksi useassa teollistuneessa
maassa. Lisiiksi rahoitusmarkkinoiden toiminta on tehostunut, ja julkisen vel-
kaantumisen kasvu osaltaan lisiinnyt piiiiomien kysyntln ja siten reaalikorkoa.
NeyftAe todenniikdiseltii, ettti reaalikorko ylittiiii reaalipalkkojen ja ty6voiman
yhdistetyn kasvun tulevaisuudessakin, lyhytaikaisia poillceamia lukuun otta-
matta.

Talouskasvun ja eliikejiidestelmdn rahastoinnin vdlistd yhteyttii pohditaankin
nykytitin useimmiten tarkastelemalla siiiistiimistii ja varallisuuden muodostus-
ta. Vaikuttaako eliikkeiden rahastointiaste kansantalouden siiiistiimiseen ja
edelleen tuotantopiiiioman karttumiseen?

Aikoina, jolloin sosiaaliturvaa ei ollut, varautuminen tydeliimdn jdlkeiseen ai-
kaan tapahtui piiiasiassa yksildkohtaisella siistiimisell[. Perhe, suku ja kylii-
yhteisd tarjosivat my<is turvaa. Yhteiskunnan organisoidessa korvaustasoltaan
riittiiviin ja yleistii luottamusta nauttivan eltikejiirjestelmiin entisaikojen tiir-
keimmiiltii siiiistiimisinsentiiviltii eli siiiistiimiseltii vanhuuden varalle putoaa
pohja pois. Tuntuu luontevalta ajatella, ettii tiistii seuraisi kotitalouksien siiiis-
tiimisasteen lasku. Kansantalouden kokonaissiistimisen kannalta on tdlloin
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olennaista, rakennetaanko eliikejiirjestelmti rahastoivaksi vai pohjautuuko se
j akoj tirj e ste lmliiin.

Tunnetussa raportissaan, jossa suositellaan kokonaiseltiketurvan kolmipilaris-
ta mallia, Maailmanpankki on voimakkaasti sitii mielt6, ettii eliiketurvan yksi-
tyistiiminen lisd6 kansantalouden kokonaisstiiistiimistii, josta seuraa tuottavien
investointien listiiintyminen; tiim[ taas lisiiii kasvua, mikti helpottaa myds ve-
rovaroin rahoitettavien ensimmtiisen pilarin minimietuuksien maksamista.
On kuitenkin muistettava, ettei ekonomistien keskuudessa ole eliikejii{estel-
miin ja siihen liittyviin mahdollisen rahastoinnin siitistiimisvaikutuksista yksi-
mielisyyttii. Kannat, samoin kuin empiirisen aineiston antamat tulokset, jakau-
tunevat ttmdn kysymyksen suhteen suunnilleen puoliksi. Tiime erimielisyys
on ollut vallalla ekonomistien keskuudessa aina 1970-luvun alkupuolelta asti.

On todettava, ettd siiiistiiminen yleensd ja eliikkeiden ja siiiistiimisen yhteys eri-
tyisesti on eritliiin vaikea tutkimuskohde. Teoreettisella tasolla merkitttiviii
eroja tulee jo silloin, kun pohditaan, kuinka pitkiille tulevaisuuteen siiiistii-
mispiitit<iksi?i pohtiva henkild katselee. Tiime aikahorisonffi voi olla melko ly-
hyt; kulutuspiiiit<iksi[ tehdiiiin tulojen mukaan, ja siitistEminen heijastelee vain
tilapiiisiii eroja tulo- ja kulutusvirran vllillfi. Tdllaisessa katsannossa siitistii-
misvaikutukset ovat seurausta eliikejtirjestelmdn aiheuttamista muutoksista tu-
loihin ja menoihin.

Elinkaarimalli on parina viime vuosikymmenend ollut suosituin siiiistiimisen
tarkastelukehikko. Kotitalous suunnittelee elflmiiiinsti elinkaaren mittaisesti, ja
pyrkii tasoittamaan kulutusta oloissa, joissa tulot vaihtelevat elinkaaren vai-
heesta toiseen. Tulevia tuloja, el[kkeet mukaan lukien, koskevat odohrkset
vaikuttavat keyftiiyt)'miseen jo ennakkoon. Jos eldketaso on matala, kotitalous
siiiistiiii itse itselleen varallisuutta eliikevuosia varten. Jos odotettavissa on kor-
kea elflke, tiillainen sfltistiiminen ei ole tarpeen. Kotitalouksien stiiistiiminen
siis reagoi voimakkaasti eliikejiirjestelmiiiin tiissii ajattelukehikossa. Jako-
jiirjestelmiiiin perustuvat eltikejiirjestelmdt vdhentiiviit s[?istiimistii olennaises-
ti: kotitaloudet s66stdvdt viihemmtin, eikti julkinen sektori keriiii eliikerahas-
toja. Huomattakoon, ettti tiissii sSdstdmisvaikutuksia ilmenee vain sen ajan,
kun kotitaloudet ovat sopeuttaneet kdyttdytymisensi uuteen jii{estelmiiiin.
Tiime aika voi olla pitkii, esimerkiksi kymmenid vuosia.

Jos eliikejiirjestelmii lisiiii vanhusviieston tuloja, kaikkea lisiituloa ei haluta
keyttea kulutukseen, vaan osa suunnataafl yapaa-aikaan. Toisin sanoen, eltik-
keelle halutaan jdedh aiemmin. Tiime saattaa osaltaan listitti siiiistiimishaluk-
kuurtta, jotta kulutustaso olisi tyydyttiivii pitemmiilliikin eltikeperiodilla. Ttimii
siiiistdmisen lisdiimisefekti on todenniiktiisesti pienempi kuin aiemmin kuvattu
siiiistiimistii viihentiivii eliikej ii{estelmiin luomisen vaikutus.

Siiiistiimispiiiitoksiii voidaan kuitenkin tehdii vieliikin kauaskatseisemmin. Nii-
den tavoitteena voi olla myos jiilkeliiisten hyvinvoinnin lisiiiiminen. Jos listiksi
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rahoitusmarkkinat mahdollistavat lainanoton tulevia tuloja vastaan, ja tulon-
siirtoja ja perintdjti voi antaa tuleville sukupolville, ei eliikejfiestelmillti ole
viilttiimiittii mitiiiin vaikutusta kotitalouksien kulutukseen ja siiistiimiseen.
Tiime eArimmeinen tulos edellyttiiii useita tiukkoja ja ktiyiinndssti tiiysin epti-
realistisia oletuksia. Silti teorialla on intuitiivisesti hyviiksyttiivi[ piirteitii; osa
varallisuutta koskevista piiiitoksistii tehdiliin nimenomaan omia jiilkeliiisiii sil-
mtillti pitien.

On ymmiinettiivii, ettii empiirisen tutkimtrksen on hyvin vaikeaa kumota tai
tukea keyftiiytymisteorioita, jotka perustuvat optimointiin yli vuosien tai vuo-
sikymmenten mittaisten jaksojen, ja joissa tulevaisuuden odotukset ovat kes-
keisellii sijalla.

Empiirisesti eliikejfi estelmien siiistiimisvaikutuksia on tutkittu liihinnii kol-
mella tavalla. Ensinniikin on tutkittu, purkavatko eliikeliiiset siiiisttiiiiiin ylsin-
kertaisen elinkaarimallin ennustamalla tavalla. Toiseksi on tutkittu, vaikutta-
vatko sosiaaliturvan muutokset koko elinkaaren aikaiseen kulutukseen. Kol-
manneksi on tutkittu eliil&eiden ja sosiaaliturvau vaikutuksia siiiistimiseen
yksildtasolla. Kaikissa kysymyksenasetteluissa on saatu useammanlaatuisia ja
kesken66n ristiriitaisia tuloksia.

Eliikes?iiistiimisen ja kansantalouden kokonaissiiistimisen yhteys ei ole selkeii
kansainviilisissii tilastoissakaan. Niin Englannissa kuin Yhdysvalloissakin -
molemmat korkean eltikestliistimisen maita - on bruttosiiistimisaste neljiini
viimeksi kuluneena vuosikymmenend ollut aina alempi kuin edellisellii.
OECD:ssii on kahdeksan maata, joissa elikesiiiistdt ovat yli 30 % bruttokan-
santuoffeesta. Niiissii sliistiimisaste oli l9,4oh vuosina 1990 - 1992, muissa
OECD-maissa taas 20,lYo.

Pakollisen, kattavan ja konraustasoltaan asianmukaisen eliikejtirjestelmiin ra-
kentaminen tiyden rahastoinnin vafiuur johtaisi erittiiin suurien rahastojen
kumuloitumiseen. Tiiyden rahastoinnin edellyttiimien vastuiden laskemiseen
liitt)'y huomattavia epiivarmuustekijditii, Hhinne korkotason ja indeksikoro-
tusten arvioimisessa. On kuitenkin ilmeisti, etti esimerkiksi Suomessa koko
eliikejiirjestelmin, niin kansan- kuin tyrieliikejiirjestelminkin, rakentaminen
tiyden rahastoinnin varaan johtaisi suuruusluokaltaan suurin piirtein 4 - 5
vuoden bruttokansantuotetta tai koko kansallisvarallisuutta vastaaviin el6ke-
rahastoihin.

Rahastoiva eliikej iirjestelmi ja ptiiiomamarkkinat

Edellii kuvatuista tutkimuksellisista ongelmista huolimatta Maailmanpankin
tekemfln analyysin lopputulos on kuitenkin selkedsti se, ettii ratrastoivalla elii-
kejiirjestelmiillii, kunhan sen hallinnointi on jfiestetty asianmukaisesti, on
vahva etuly6ntiasema verrattuna jakojiirjestelmiiln perustuvaan systeemiin.
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Siiiistiirnisastevaikutus tulee kahta kautta. Toisaalta ihmiset tulevat tietoisem-
miksi sti[stdmisen tarpeesta, ja toisaalta Maailmanpankin mallin toiseen pi-
hriin niittyy myds pakkos[tistlmistii. On huomattava, ettii pakkosliIstlmistii
sisiiltyy myris Suomen nykyiseen ansioeldkej [rjestelmiiiin.

Maissa, joissa rahastointi on laajaa, kuten esimerkiksi Englannissa tai Alan-
komaissa, rahastojen kokonaismiiiirii on luonnollisesti myos huomattava. Sii-
n[ missii Suomessa eliikerahastojen volyymi on vajaa 50 % BKT:sta, se on
edellti mainituissa maissa liihempdnii 100 Yo:a. Niiiden rahastojen omaksumal-
la sijoituspolitiikalla on siten huomattava vaikutus maan pfliiomamarkkinoi-
den kehittymiseen.

Eliikejti{estelmiissii sitoumukset ovat vuosikymmenien mittaisia, pidempiii
kuin ehkii missiitin muualla yhteiskunnan piirissii. Ttimii merkitsee sitti, effli
mikiili eliikejiirjestelm[iin kumuloidaan rahastoja, myds niiiden rahastojen si-
joitushorisontti on pitkii, sitii pidempi, miti nuorempaa vakuutuskanta on. Toi-
saalta, mitii pidempi on sijoitushorisontti, silii paremmat mahdollisuudet on
kohdistaa sijoituksia instrumentteihin, joiden tuoffo-odotukset ovat korkeat
mutta joiden arvojen ja tuottojen heilahtelut lyhyellii aikaviilillii ovat suuret.

Esim.erkiksi Isossa-Britanniassa eliikerahastojen sijoituspolitiikka ilmentiii t6-
tii ajattelua: huomattava osa sijoituksista on osakkeissa. Eliikesitoumuksen pi-
tuuden ja sijoitushorisontin vtilinen suhde otetaan usein huomioon jopa yksiki-
tasolla: nuoren tyontekijiin eltikerahasto kannattaa todenniikciisesti pdtiosin si-
joittaa huolella hajautettuun osakesalklruun, mutta eldkeitin lihestyessd on vii-
sainta sopivassa vaiheessa vaihtaa kate korkoinstrumenffeihin. Osakepitoisuus
auttaa reaaliarvon siiilyttiimisessd pitkiin siiiistiimisvaiheen aikana, ja oikea-
aikainen korkoinstrumentteihin siirfyminen eliminoi liian suuret eldketason
heilahtelut.

Kartoitettaessa Suomen tyoeliikerahastojen sijoitustoimintaa kiinnitettiin
myds huomiota pitkiin sijoitushorisontin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esteek-
si osakesijoitusten kasvattamiselle todettiin kuitenkin tyoeliikeyhtitiiden ole-
maton vakavaraisuus, ja tiimin kasvattamiseksi jossakin miiiirin kehitettiin raf
kaisu, joka tuli voimaan l.Ll997 alkaen. Englannissa eliikerahastojen vas-
tuunlaskenta on kuitenkin luonteeltaan aivan toisenlaista. Kertyneen rahaston
ja eliikevelvoitteiden vastaavuudesta huolehditaan pitkiin tiihtiiimen prog-
nooseilla. Anglosaksisissa maissa sovellettaviin osakesijoitusten osuuksiin ei
meillii tultane siirtymiiiin.

Sijoitusstrategiaan vaikuttavat myris monet muut tekijiit, eriiiinii niiistii se,
onko eliikejiirjestelmii julkinen vai yksityinen. Jos jiirjestelmii on kokonaisuu-
dessaan julkisen sektorin mtiiirtiysvallassa, kiusaus keyftee varallisuutta jul-
kistalouden tarpeisiin saattaa osoittautua ylivoimaiseksi. Ttilloin on selv66, et-
tei eliikejiidestelmdn niikdkulmasta piiiistii parhaisiin mahdollisiin tuottoihin.
Voidaan my<is kysyii, miten aitoa olisi sellaisen julkisen sektorin ylliipitiimiin
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eliikejiirjestelmiin rahastoiminen, jossa varat sijoitetaan julkisen seltorin liik-
keelle laskemiin joukkolainoihin. Te[6in voidaan perustellusti katsoa, ettii jul-
kisen sektorin keriiiimit rahastot ovat vain toinen tapa rahoittaa julkista velkaa
ja julkisen sektorin kuluja yleensiikin, ja tdllaisessa asetelmassa jakojiirjes-
telmiiiin liittyve maksu vain korvautuu veronmaksajiin kohdistuvalla velvoit-
teella kuolettaa valtion lainoja ja maksaa niille korkoja.

Suomessa kysymykseen tyrieliikemaksun ja tydeliikerahastojen luonteesta liit-
tyy aivan oma sovelluksensa. Tydeliikejiirjestelmii luokitellaan kansantalou-
den tilinpidossa julkiseen sektoriin, vaikka se on yksityisen sektorin eliike-
laitosten hoidossa. Niin ollen sen rahastot luetaan julkisen seltorin sdistiimi-
seen ja ne niin ollen netotetaan EMU-velkaa laskettaessa. Ilman tytieliike-
rahastoja ei olisi toivoakaan EMU-velkakriteerien tiyttymisestii liihitulevai-
suudessa.

Mytis ptiiit6svallan keskittyminen on ongelma, mikeli rahastoiva jfiestelmii
rakennetaan julkiselle sektorille. Esimerkiksi Ruotsin AlP-jiirjestelmiin rahas-
tot on tisti syystii jaettu hallinnollisesti useaksi AP-rahastoksi.

Jotta voitaisiin puhua marlil<inoista, pitiiisi olla useita toimijoita. Englannin
eliikerahastot toteuttavat hyvin tiimtin ehdon, koska niitii on kymmeniii tuhan-
sia. Sen sijaan, jos kovin suuri julkisen sektorin keriiiimii omaisuusmassa on
yhden toimijan pi?itdsvallassa, markkinoista on vaikea puhua. On parempi,
ettii eliikerahastot hajaantuvat usean tahon hallinnoitaviksi.

Atiritapauksena tilstii on ns. henkil6kohtaisten tilien malli, jossa eliikesldst5-
minen tapahtuu yksildtasolla ja yksiltillii on myos piiiitosvaltaa omien elii-
kevarojensa sijoittamisen suhteen. Periaatteessa voi ajatella, ettii tiilltiin piiti-
tdksenteko hajaantuu niin laajalle, ettd varmasti muodostuu todelliset ja syviit
markkinat. TAme ajatus sisiiltyy myos Maailmanpankin kolmen pilarin jtirjes-
telmiiiin.

Mm. Yhdysvalloista on kuitenkin periisin havainto, jonka mukaan tillaisissa
jiirjestelmissii sijoitustoiminnan onnistumista mitataan hyvin lyhyellii aika-
perspektiivillii. Erityisesti, jos yksild voi aina halutessaan siirtiiii koko eliike-
slistrinsii toisen omaisuudenhoitajan haltuun, syntyy kiusaus hyvin tihe[llfl
aikavtilillii tapahtuvaan sijoitustoiminnan tuloksen monitorointiin. Jos moni-
torointia tehdiiiin vaikkapa neljinnesvuosittain, miki on yleisti, ei omaisuu-
denhoitajalle jtiii juuri muuta mahdollisuutta kuin toimia lyhyellii sijoi-
tusperspektiivillii, mik[ johtaa suuntautumiseen korkopapereihin.

On mielenkiintoista lnvaita, ettii kaksi aivan iiiirimmtiistii mallia - monoliit-
tinen julkisen sektorin hallussa oleva eldkerahasto ja yksildtasolle hajautethr,
markkinoilla toimivien vaihtoehtoisten sijoitustenhoitajien varaan jiirjestetty
malli saattavat kumpikin johtaa samanlaiseen sijoitusprofiiliin, jossa elike-
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varojen pitkiikestoisuuden tuomat mahdollisuudetjiilivlt tyystin hy6dyntiimiir
td sijoitustoiminnassa.

Milloin sitten tiillainen sijoitustoiminta tuo uutta riskipdiomaa elinkeinoelii-
miin kiiytt<i<in? Jos eliikerahastot vain operoivat pdrssissii, voidaan argumen-
toida, ettti uutta riskip[iiomaa ei muodostu. Voi olla, etlii eliikerahastot tiilloin
vain syrjiiyttiiviit toisia sijoiuajia, ltihinne yksityisiii kansalaisia, joiden osuus
onkin useissa maissa pienentynyt radikaalisti (esimerkiksi Englannissa vuo-
den 1963 58 %:sta vuoden 1993 2l %:lin). Toisaalta lienee niin, ettii el6ke-
rahastojen toiminta p<irsseissti lisiiii likvidisffiti ja nostaa hintoja, ja t[tii kaut-
ta luo mahdollisuuksia osakeanneille. Eliikerahastojen kautta tapahtuva siiiis-
tiiminen tuo tiissti tapauksessa enemmdn hyotyti suurille ja keskisuurille yntyk-
sille. Niiin siksi, ettti pienet yritykset eivdt ole noteerattuina pdrsseissii. Ttilldin
olisi tiirke[ii luoda sopivat olosuhteet my6s pieniii yrityksiii varten, esim. pe-
rustamalla erityistoimin kehitysrahastoj a.

Edellli on kosketeltu markkinoiden kautta tapahtuvaa eltikevarojen allokoitu-
mista ptitiomamarkkinoille. Elilkejiirjestelmillii on mytis ollut omia ratkaisu-
jaan tiihiin tarpeeseen. Saksassa on edelleen kiiytrissii ns. book reserve -jiirjes-
telmti, jossa yrityskohtaisen lisiieliikejiirjestelm[n eliikevastuut pidetiiiin
yrityksen omalla taseella velkaerdnii. Tiilldin varat ovat suoraan ktiytettiivissti
yrityksen omien investointien rahoittamiseen. Jotkut katsovat, ettti niiillii j[r-

Tydeltilrejdrjestelmtin alkuvaiheessa luotonanto valtiolle oli suuri periaatteellinen lEsymys.
Ktvo vuodelta 1967 obligaationeuvotteluista. Pdyddn ciriressti vasemmalla Kalervon toimi-
tusjohtaja Lars Palmin ja hdnestri vasemmalle pdyddn ympririllti TELAn asiamies Juhani
Salminen, Eltikestitititiyhdistylaen toiminnanjohtaja Olli Simoinen, Ilmarisen toimitusjohtaja
Teivo Pentilaiinen, valtiovarainministeri Mauno Koivisto, hallitusneuvos Heikki Tuominen,
Suo;men Farmasialunnan ekikel<assan toiminnanjohtaja Matti Kaukaranta ja Rakennusalan
T)td elrikelras s an toimitusj ohtaj a Karl-Jo han Hals as.
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jestelyillii on ollut olennainen osuus Saksan talousihmeen syntymisessd. Vas-
taavantapainen jfiestelmi on TEl-jiirjestelm?in takaisinlainauskiiytiintti niin
siiiiti6issti kuin eliikevakuutusyhtioisstikin. Vaikuttaa kuitenkin siltii, ettii tii-
minkaltaisten mallien aika on piiiittymiissti, ja kaikissa maissa suuntaudutaan
enemmdn markkinoiden kautta tapahtuvaan eliikevarojen allokoitumiseen, ai-
nakin siti mukaa kuin verotuksen periaatteet sallivat.

Eliikerahastojen kasvun vaikutus markkinoilta saatavaan tuottotasoon on mie-
lenkiintoinen ja vaikea kysymys. Eliikerahastojen kasvun voidaan hyvinkin
odottaa alentavan yleistii korkotasoa, jolloin my6s rahastoinnista saatava tuot-
to alenee ja rahastoivan jiirjestelmiin hintaetu jakojfiestelmiiiin niihden piene-
nee.

Tyoeltikelaitosten sij oitustuottoihin liittyvie kilpailutekijttite

Suomen TEl-jiirjestelmlssfl hallinto on jiirjestetty hajautetusti, jolloin mytis
sijoitustoiminnan osalta eliikejfiestelmiissii on suuri miiiir[ riippumattomia
toimijoita. Yhteisesti kustannettavasta elflketurvan osasta johtuu, ettil rahas-
tointiperiaatteiden on oltava samat kaikissa laitoksissa. TAme johtaa siihen,
ettii sijoihrksille on asetettava yhteinen minimituottotaso (ns. laskuperustekor-
ko). Mitii suurempana tiimii kyetiiiin pitimd^iln, siti korkeammaksi muodostuu
rahastointiaste ja sitii pienemmiksi jakojfiestelmtillii ratroitettava eliiketurvan
osuus. Laskuperustekoron pitiiminen mahdollisimman korkeana edistiiii tiitii
kautta jiirjestelmiin pitktin aikaviilin rahoitustasapainoa, koska miti suurem-
mat ovat sijoitustuotot, site vdhemmin on tarpeen keriitii maksua tulevaisuu-
dessa.

Siltii osin kuin yksittiiisen eliikelaitoksen sijoitustuotot ylittiivtit laskuperuste-
koron, ne ovat kiiytettiivissti joko laitoksen vakavaraisuuden parantamiseen tai
asiakkaille annettaviin hryityksiin. Edellinen menettely parantaa mahdolli-
suuksia rationaaliseen ja hyviituottoiseen sijoitustoimintaan jatkossakin, ja jil-
kimmiiinen taas merkitsee parempia edellytyksiii asiakashankinnassa. Tetii
kautta yksittiiisillti eliikelaitoksilla on insentiivi mahdollisimman tuottavaan
sijoitustoimintaan, mikti on olennaista, jotta laskuperustekorko voidaan pitiiii
mahdollisimman korkeana.

Ri skien kantaminen eliikej 6rj estelmiissli
Riskitdntii eliikejfiestelmiifl ei ole. Eliikepoliitttisten piiiimiiilrien kannalta on
kuitenkin olennaista, millaisia riskit ovat ja mikii osapuoli niistii minkiikin
kantaa.

Vakuutusriskin piiriin sisiiltyv?it elinajan satunnaisuuteen ja tytikyvyn sei-
lymiseen liittyvet asiat, sijoitusriskit taas liittyvtit sijoitusten arvoon ja tuot-
toon. TEL:n kaltaisesta jiirjestetmdst[ huomattava osa rahoitetaan jakope-
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riaatteella, ja tiilldin edellii mainittujen riskien rinnalle tulee jiirjestelmiiriski,
ts. ettd l<oko kansantalouden heikko kehitys vaikeuttaa jdrjestelmdn rahoitusta.

Yksil6llisessii eliikevakuutuksessa vakuutusriski siinetdin vakuutusyhtion
kannetlavaksi. Perinteisessii yksilollisessd eliikevakuutuksessa vakuutusyhti<i
kantaa myds sijoitusriskin tietyn matalahkon tuoton osalta. Tiimin yliftevelte
osin vakuutetut kantavat sijoitusriskin kollektiivisesti, ts. jos yhti6 eptionnis-
tuu sijoituksissaan, luvatun korkotuoton ylittiivflt indeksikorotukset tms. jiiii-
vdt saamatta. Sijoitussidonnaisessa eliikevakuutuksessa puolestaan kukin va-
kuutetllu kantaa itse sijoitusriskin.

Kollektiivisessa eltikejii{estelmiissd vakuutusriskin kantaa vakuutusyhti6, j os
jiirjestely on toteutettu ryhmtieliikevakuutuksena. Mikiili jiirjestely on toteutet-
tu siiiiti6ssi, vakuutusriskin kantaa tyonantaja, joka on sitoutunut rahoittamaan
sti[ti6n jiidestiimin eltiketurvan.

Sij oitusriskin kohdentuminen riippuu eliikej tirj estelyn mii[rittelytavasta. Jos
kyseerssii on etuusperusteinen j6{estelmd, jossa ensisijaisesti miiiiritelltiiin elii-
ketunran taso ja maksujen tarve seuraa ttist[, sijoitusriskin kantavat vakuutus-
maksun maksajat, jotka joutuvat maksamaan enemmtin vakuutusmaksuja, jos
sij oinrstuotot j iiiiviit ennakoitua pienemmiksi. Vakuutusmaksun maksaj ina
ovat useimmiten tydnantajattai itse vakuutetut, tai molemmat. Jos kyseessii on
maksuperusteinen jti{estelmii, sekd vakuutus- ettti sijoitusriskin kantavat va-
kuutetut, sillti riskien toteutuessa etuudet jiiiivdt pienemmiksi.

Sdoitusriskin kohdentuminen riippuu kuitenkin riskin toteutumisen asteesta.
Jos epiionnistuminen on totaalista, ensisijaisen riskinkantajan kantokyky ei
viilttilmiitt[ riitii, jolloin riski voi levitii muidenkin kannettavaksi. Esimerkkind
tiistii on vakuutusyhti<in konkurssi tilanteessa, jossa ei ole yhteisvastuujiir-
jestelLmiii.

TEl--jii{estelmissd vakuutusriskin kantavat vakuutetuissa jiirjestelyissd va-
kuutrusyhti6t ja sii[tidmuotoisissa tyrinantajat. Siiiitidssii tydnantaja on sijoi-
tusriskinkin ensisijainen kantaja. Jos kuitenkin tarkastellaan asiaa koko jiir-
jestelmiin kannalta, sijoitusriskin kantavat normaalitilanteessa vakuutusmak-
sun rnaksajat, sekii nykyiset ettii tulevat. Voidaan ajatella, ettii erityistilanteessa
sijoitusriskin kantajiksi joutuvat my6s eliikkeensaajat, jos joudutaan esimer-
kiksi leikkaamaan lainsSidiintdteitse indeksejii. Te[6in kuitenkin kaikki eliik-
keensaajat joutuvat samaan asemaan: kaikki kiirsiviit jonkin verran, mutta ku-
kaan ei ktirsi kohtuuttomasti.

Kuten edellii on todettu, kansantalouden heilJ<oon kehitykseen liitffvn jnr-
jestelmiiriski on olennainen TEL:n tyyppisen jiirjestelmiin kannalta. Ttimiin
riskin kantajat ovat TEL:n osalta tydeliikemaksujen tulevat maksajat, ja jos
riski realisoituu niin huomattavana, etlli esim. indeksiturvaa on uudelleen lei-
kattava, riskinkantajia ovat myds vakuutetut ja eliikkeensaajat.
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Tdssdkin tapauksessa riski kannetaan kollektiivisesti, eikii yksilcitason eroja
synny. Tiime on TEl-jiirjestelmissfl sosiaalipoliiuinen valinta. Useassa maas-
sa keskustelun kohteena ovat vanhuuseltiketurvan osalta erilaiset henkiltikoh-
taisiin eliiketileihin liittyvtit tekniikat. Niiden etuna katsotaan olevan se, etti
niissii kunkin yksildn on otettava kantaa omien elikevarojensa sijoittamiseen,
minke ajatellaan johtavan keskimiiirin parempaan sijoitustoiminnan tuottoon.
Niiiden tekniikoiden varjopuolina on kuitenkin se, etlli miti suuremmaksi
valinnanvara tehddin, siti kohtuuttomampi saattaa lopputulos olla yksittiiisen
vakuutetun kannalta.

Yleisesti katsotaan, ettii eliikkeen rahastointi johtaa olennaisesti suurempaan
turvaavuuteen kuin jakojiirjestehneiin nojaava eliikelupaus. Ttimii pitiiiikin
paikkansa yksildtasolla ja pienten ryhmien kohdalla. Sen sijaan tulonjako-
keskustelun laajetessa koko kansantalouden tasolle vlite usein kyseenalais-
tetaan. Tilldin ajatellaan, ettii poliittinen piiit<iksentekomekanismi ja markki-
navoimiin perustuva takaisinkytkentii tasapuolistaisivat jiirjestelmien viilisiii
eroja esimerkiksi reaaliansioiden ja reaalikoron kehityksen sekd inflaation
avulla. Eliil&eiden rahastoinnilla ei kyetiikiiiin eliminoimaan sitd tosiasiaa, etli
kunkin vuoden kansantulo on jaettava elikeliiisten ja aktiivien kesken. Yksit-
tiiisen kansantalouden tasolla on kuitenkin mahdollista siirtiiii ostovoimaa
ajankohdasta toiseen, ulkomaankaupan ja ulkomaisten sijoitusten ja lainan-
oton avulla. Koko maailmantalouden tasolla tillainen siirto ei ole mahdollista,
mutta laajamittainen rahastointi johtaa todenniikdisesti alempaan korkotasoon
ja siten laajempaan tuotannolliseen piiiiomakantaan, mikd parantaa eliikkeiden
maksamismahdollisuuksia.

EHkej e{ estelmdt j a tulonj ako

Tyydymme esittiimeen muutamia niik6kohtia eliikejiirjestelmiin liittyvistii mo-
ninaisista tulonjakokysymyksistii. Jiitiimme sivuun kysymyksen, pitiiisikd elii-
kejfi estelmdn avulla fittiiii vaikuttaa tulonjakoon.

Yksi niikdkohta on aktuaarisuus: miten maksetut maksut ja saadut etuudet vas-
taavat toisiaan. Useita maita koskenee huomio, etti aktuaarisuutta pyritiiiin jul-
kisissa jfiestelmissii lisiiiimiiiin, mutta kovin paljon sitii ei vielii ole. Eliike-
jii{estelmid luotaessa ne on haluttu saada heti voimaan, miki on ollut tulon-
siirto silloiselle eliikkeensaajaryhmiille. On peedytty enemmiin tai vlhemmiin
jakojii{estelmiiin, jossa etuuspuolta on painotettu enemmtin kuin maksupuol-
ta. Erityisesti tiimti on niikyny mahdollisuuksissa siirtyii ennenaikaiselle eliik-
keelle, ilman ettii eliketasosta joutuu paljon tinkimtiiin. Viime nrosina on
useissa maissa, Suomi mukaanlukien, elikejfiestelmien tiitii piirrettii muutet-
tu.

Erot odotettavissa olevassa eliniSssd aiheuttavat my6s tulonjakovaikutuksia.
Naiset eliivit keskimiiiirin pitempddn kuin miehet, ja saavat titen enemmiin
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eliikettii elinaikanaan. Listiksi useissa maissa naisten el?ikkeelle jiiiimisen ikii-
rajat ovat matalampia kuin miehillti. Tilannetta on puolusteltu sill6, ettii naisia
joissakin muissa asioissa syrjitiitin tyomarkkinoilla, jolloin on oikeus ja koh-
tuus, ettd toisensuuntaistakin syrjintiffi esiintyy. Viiffis siis korvataan toisella
viiiiryydellii! Vaikka erot keskimtiiiriiisissti elinajoissa aiheuttavat tulonjako-
vaikutuksia, joita on vaikea pitdd perusteltuina, on silti mahdollista ettii tilan-
netta ei kannata pyrkie korjaamaan perimiillii naisilta korkeampia eliikemak-
suj a. Eliikkeellej iitimisikien tasoittaminen sen sij aan on perustellumpaa.

Tilastot kertovat my<is, ettti hyvtituloiset ja varakkaat eliivtit keskimdiirin pi-
tempiiiln kuin huonotuloiset ja kriyhiit, ja ehtiviit siten nauttimaan el[kkeistii
pitempiiiin. Listiksi hyvtituloiset opiskelevat pitempiiiin ja siten maksavat elii-
kemaksuja lyhyemmiin aikaa. Tiiten nettotuloja siirtyy koyhiltii rikkaille.
Useimmissa maissa kuitenkin eliikejiirjestelml kokonaisuutena siirtiiti tuloja
rikkailta k6yhille, esimerkiksi siten, ettd elikkeille on miiiiritelty minimitaso.

Laajunittainen turvautuminen puhtaaseen jakojiirjestelmiiiin heriittiid lcysy-
myksen sukupolvien vdlisestti tulonjaosta, katteettomista eliikelupauksista ja
suunnattomista kattamattomista eliikevastuista. On tosin todettava, effd vii-
meksimainittuja koskeva keskustelu saa usein liian kiirjistettyjii piirteitii luo-
dessaan kuvan, ettd "vastuuvaje" olisi joskus ttiytettiivti. Tosiasiassahan jako-
jtirjestelmiin mukaan toimittaessa vastuuvajetta ei tarvitse koskaan llj,yttddl,
vaan se siirtyy suunnilleen samansuuruisena sukupolvelta toiselle.

Sukupolvien v6listi tulonjakoa koskeva keskustelu saa kuitenkin erityistii pai-
noa silloin, kun eri sukupolvien kokoerot ovat huomattavat. Juuri tiihiin perus-
tuu se kiihtlmyt keskustelu, jota kautta EU:n nykyisin kiiydiiiin jakoperi-
aatteella toimivien peruseliikejiirjestelmien kestimiittdmyydestii. Tiilldin argu-
mentointi liitt),y kuitenkin enemmdn demografisten tekijciiden heijastusvaiku-
tuksiin kuin puhtaasti talouden toimintamekanismeihin.

Tiimii Amerikasta ltiht<iisin oleva sukupolvittainen kysymyksenasettelu koros-
taa eliikelupauksia ja kattamattomia elikevastuita. Osa tutkijoista vlittlii, ettti
ntiiden tekij<iiden puutteellinen kirjaaminen tekee useimmista julkisen talou-
den velka- ja alijliimiilaskelmista mielivaltaisia ja siten tiiysin arvoffomia: esi-
merkiksi elikelupauksia voidaan muuttaa lainsiiiidtinndllii ilman, etti se mi-
tenkliiin nnkyy julkista taloutta kuvaavissa luvuissa, tai korkeintaan juoksevien
menojen kohdalla. Tiima kritiikki on johtanut ns. sukupolvitilinpidon kiiyt-
t66nottoon useissa maissa.

Sukupolvien viilinen tulonjako on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, jota
tutkimus on toistaiseksi valaissut niukasti. Se on kuitenkin eliikepolitiikan
kannalta tiirkeii. Jos esimerkiksi halutaan siirtyti eliikejiirjestelmiistd toiseen,
vaillcapa jakojiirjestelmtistii rahastointiin, se nykytutkimuksen mukaan johtaa
pitkiillii tiihtiiimellii hyvinvoinnin kasvuun. Siirtymiivaiheessa nykyiset suku-
polvet saattavat kuitenkin kiirsi6, ellei heille jiirjestetii muutoksesta erillistii
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kompensaatiota. Jotkut toiset muutokset taas saattavat olla nykyisille sukupol-
ville edullisia mutta tuleville sukupolville haitallisia.

Yksityinen vai j ulkinen eliikej iirj estelmS?

Kansantalouden ja eltikejfiestelmiin vuorovaikutus voi olla myds ideologi-
nen. Tiillii haavaa ei juuri kukaan kiistii markkinavoimien ylivoimaisuutta tuo-
tannon ohjaamisessa. Eliikejtirjestelmiii tarkasteltaessa ei kuitenkaan ole selviti
eiki yksiselitteisiii perusteluja uskoa, ettii yksityinen resurssien allokaatio puh-
taasti vapaaehtoisella pohjalla olisi tehokkaampaa kuin ainakin osittain pakol-
linen, kollektiivinenjiirjestely. Ei my6skiiiin ole perusteluja sille viiitteelle, ettii
yksrtyistiiminen johtaisi kulujen pienenemiseen. Eriiiden lihteiden mukaan
esim. USA:ssa ja UK:ssa huomattavan suuri osa yksildtason elflkkeiden mak-
suista ja sijoitustuotoista menee hallintokuluihin ja voittoihin, ts. kuluu muual-
le kuin eliikkeisiin. Jotta eliil&eensaajatkin hytityisiviit, tiiytyisi sijoitustuotto-
jen olla selvisti korkeammat kuin julkisluonteisessa jiirjestelm?issii.

Vertailua vaikeuttaa tuotannon miiiiriin ja laadun mittausongelmat eliikejiirjes-
telmdssd. Maksettujen eldkkeiden kokonaismiiiirti ei ole riittiivii mittari, koska
siitii puuttuu laatukriteeri: se ei mittaa tasoa, jolla eliikejiirjestelmii kykenee
vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Nlihinhiin saattaa kuulua myos jon-
kinlainen tulonjaollinen aspekti. Sellaiset tilanteet pitda vdlttaii, joissa jolle-
kulle ktiy ihan huonosti, eiki sitiikiiiin pidetii sopivana ettii jollekulle kiiy hy-
vin.

Viimeaikaisessa keskustelussa on vakavasti esitetty eliiketurvan rakentamista
pitkiille viedyn yksiltillisen ratkaisun varaan. Kuinka realistista tiillainen olisi?
Jotta el?iketurvan yksityistiimisellii voitaisiin saavuttaa hyvin tuloksia talouden
kannalta, yksildiden olisi otettava huomioon sijoitusstrategiassaan sekii odote-
tut tuotot ettii erilaiset riskit. Informaatiota ja neuvontaa marklcinoilta olisi kyl-
lii saatavissa, ja kansalaisten varallisuuden kasvun mytitii tiedolliset valmiudet
sijoitustoimintaan osallistumiselle ovat lisiiiintymiissii. Riskien hallinta yksit-
tiisen eldkkeensaajan sijoituksia hajauttamalla voisi kuitenkin koskea vain yh-
teiskunnan miiiirittelemiin minimitason (esimerkiksi toimeentuloturvan tason)
ylittiiviti eliikkeitii. Muutoin yksild voisi eliikevarojen sijoituspiiiitdksissiiiin ot-
taa suuria riskejii, jos hiin tietiiisi yhteiskunnan takaavan tietyn minimitoi-
meentulon siiniikin tapauksessa, etti eliikesijoitukset osoittautuisivat arvotto-
miksi. Yksityistiimisessii voidaan tuskin mennii mydskiiiin tiiyteen vapaaehtoi-
suuteen, ainakin minimiturvan tasoinen eliikesiiiistiminen olisi oltava pakol-
lista. Ntiiden reunaehtojen vallitessa yksityistiimiselle jiiii kuitenkin viel6 tilaa,
ja tiimii tila lisiiiintyy jatkuvasti taloudellisen kasvun mytitii. Onkin todennii-
koist6, etti tulevaisuudessa monissa maissa haetaan sekii eliikepoliittisten ta-
voitteiden etti sdistflmisen ja sdist<ijen kohdistumisen kannalta nykyistii pa-
rempia tuloksia osittain kollektiivisilla, osittain yksityisillii hajautettuun piiii-
t6ksentekoon perustuvilla menetelmillii
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Suomalaisen tyoeltiketurvan erityislaatu

T] liiketurvakeskus (ETK) on laatinut kiisffian ulkomaisista eliikejiirjes-
fi tetnistii. T?imti kolmiosainen kokoomateos antaa kattavan ja ajankoh-

l-ltaisen kuvan ulkomailla siiiidetystii eliiketurvasta verrattuna Suomen
oloihir:r. Erdiinlaisena yhteenvetona tistd kansainviilisesti katsauksesta voi-
daan todeta, ettii kaiklcien muiden Euroopan maiden jiirjestelmiit poikkeavat
Suomessa omaksutusta ratkaisevasti. Vaikka eri maiden jiirjestelmissti eliike-
turvan tariffipolitiikka ja monet muutkin yksityiskohdat aina lakisiiiiteisyyttii
myoten ovat samankaltaisia kuin suomalainen jti{estelmii, on ratkaiseva ero
siinti, etl6 Suomessa tydeliikejii{estelmiin hoitaminen on uskottu yksityis-
oikeudellisten vakuutusyhti<iiden, kassojen ja siiiitididen hoidettavaksi.

Monien maiden lakisdiiteisen ty6eliiketurvan hallinto on hajautunut ja sitii voi-
vat osittain tai kokonaankin hoitaa ty<inantaja- tai toimialakohtaiset avus-
tuskas;sat. Kreikassa on Suomen tapaan alunpitiien vapaaehtoista eldketurvaa
hoidettu tydnantajakohtaisten avustuskassojen avulla. Ne voivat edelleenkin
vastata lakisiiiiteisestii tydeliiketurvasta itseniiisesti sikiiliiisen hallituksen val-
vonnan alaisena. Ttistii huolimatta my6s Kreikassa suurin osa tydntekijdistl
kuuluu kolmen suuren julkisen eldkelaitoksen toimintapiiriin. Yksityiset va-
kuutusyhtiot eivdt sielliikiiiin hoida lakisiiiiteistii eltiketurvaa.

Amnrrattiyhdistysten perustamat, toimialakohtaiset ja kunnalliset eliikekassat
hoitavat lakisiiiiteistii eliiketurvaa Islannissa. NAme laitokset ovat hallinnol-
lisesti itseniiisiti ja niiden etuudet voivat vaihdella. Islannissakaan ei yksityisit-
le vakuutusyhti6ille ole annettu vastuuta tyoeliiketurvan hoitamisesta.

Ainoa toinen maa, joka ETK:n saamien tietojen mukaan on antanut lakisiiiitei-
sen sosiaaliturvan yksityisten vakuutuslaitosten hoidettavaksi, on Chile. Siellii
eliiketurva on kokonaan maksuperusteista ja hoidetaan yksil<illisillii eliike-
tileillii. Jtidestelmiin hallintoa ja sijoitustoimintaa varten on perustettu osake-
yhti<iitii, jotka ovat velvolliset jiirjestiimtitin vakuutetuilleen tyokyvytt6myys-
j a perhe-el6keturvan yhtidissiiiin. Chilen eliikej tirjestelmii poikkeaa kuitenkin
kokonaisuudessaan huomattavasti useimpien ldntisten teollisuusmaiden elti-
keturvasta.

Suomen tydeHkejiirjestelmin hallintoa muistuttaa ehkii eniten Sveitsiin
pakollisen lisiieliiketurvan hallinto, joka voidaan j iirjestiiii tytinantaj an oman
eliikesiiiitirin, keskin6isen yhtidn tai jonkin julkisoikeudellisen elilkelaitoksen
piirissii. Jtidestelmillti on yhteinen takuurahasto, jolla varmistetaan niiden jat-
kuva maksukykyisyys. Jiirjestelmiit ovat rahastoivia ja etuudet maksupenrs-
teisia. Jfiestelmifi koskee puitelaki, joka siiiitelee ainoastaan etuuksien 'rii-
himmtiistason. Tiimti jiirjestelmfl tiydentiiii maan yleistii lakisditeistii vanhutrs-
eltikettii, johon kuuluu myos ansiosidonnainen osa.
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Sveitsin pakollinen lis?ieliiketurva onkin verrat0avissa liihinnii EU:n ns. toisen
pilarin tydmarkkinaperusteiseen eliketurvaan eikti ns. ensimmiiisen pilarin
lakisddteiseen sosiaaliturvaan, johon Suomen tyoeliikejiirjestelm[ kuuluu.

Yleismaailmallisesti on tavallisinta. ettii lakisiiiiteinen eldketurva onjiirjestetty
julkisoikeudellisissa sosiaalivakuutuslaitoksissa tai suoraan valtionhallinnon
yhteyteen. Lakisiiiiteisen eltketurvan hallinto voi tiistii huolimatta olla varsin
hajanainen ja jakautua esimerkiksi useille ammattialakohtaisille tai alueelli-
sille laitoksille. Lakistiiiteisen turvan osalta ty6nantajalla ei yleensii kuitenkaan
ole mahdollisuutta valita sitii eliikelaitosta, jossa tydntekijnin eliketurva on
jiirjestettiivi. Uuden eliikelaitoksen perustaminen samaan tapaan kuin Suo-
messa ei yleensti ole mahdollista. Tiimii johtuu siitii, ettii julkisoikeudellisiksi
laitoksiksi tai valtionhallintoon perustetuiksi yksik<iiksi muodostetut el6ke-
laitokset ovat toimialoiltaan tiiysin kattavia. Laitosten viilinen kilpailu tulee
vain harvoin kysymykseen.

Suomalaisen ty6eliikejiirjestelmiin erityispiirre on sen rakentuminen osittain
rahastointiin, osittain jakojiirjestelmtiiin ja siihen liittyviin hallinnollisiin
jiirjestelyihin, joihin kuuluu mm. kustannusten tasausjtirjestelmii. Lakistititei-
nen elflketurva rahoitetaan useimmissa maissa kokonaan jakojiirjestelmtin
kautta. Telloin jiirjestelmiiiin on liitetty puskurirahasto, jonka viihimmiiis-
suuruus vaihtelee muutaman viikon eldkemenoista aina vuoden eliikemenoa
vastaavaan suulmaan. Joissakin maissa lakisiiiiteisen tydeliiketurvan rahoitus
perustuu kokonaan rahastointiin. Tiillaisista maista ovat esimerkkeinii Chile ja
Thnska. Suomen kaltaisia osittaiseen rahastointiin perustuvia jiirjestelmiii ei
muualla ole, vail&a Ruotsissa eliikkeitii rahoitetaankin jossain miiflrin aikai-
semmin kertityistii ylimiiiiriiisistti vakuutusmaksuista muodostuneista eliikera-
hastoista saaduilla varoilla.

Eriiissii maissa kustannusten tasausjiirjestelmti saattaa liifiye myos jakojiirjes-
telmiiiin perustuvaan eliiketurvaan, jos sitii hoitavat useat eri laitokset yhdessii.
Ndin on asia jdrjestetty ainakin Iftivallassa, jossa lakisiiteisillii eliikelaitoksilla
on yhteinen tasausrahasto.

Tyonantaja- ja tyontekijejiirjesttijen osallistuminen lakis6titeisen eliiketurvan
hallintoon on kansainviilisesti katsoen varsin yleistii. Monissa maissa niiillii
jiirjestoilH on, enimmdkseen pariteettiperiaatteelle jiirjestettynii, edustajansa
sosiaalivakuutuslaitosten hallinnossa. Nein on my6s Suomessa, vaikka meillii
hallintoon osallistuminen on kehittynyt vapaaehtoisten tydmarkkinajfiestti-
jen viilisten sopimusten mydtii. Sopimuksissa hyvlksyt5rt jiirjestelyt on my6-
hemmin omaksuttu yhtiokokouksissa muutoksina yhtitijfi estyksiin. Muualla
osallistumisjiirjestelmiit ovat kehittyneet lainsiiiidiint6tietii, mikti on luonnol-
lista eliikelaitosten julkisoikeudellisen luonteen vuoksi.

Koko tytieltikejiirjestelmiin kehittiiminen on Suomessa pitknlti tapahtunut ty6-
markkinaosapuolten yhteistydn perusteella. Sama koskee ty6eliiketurvan ny-
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lqristii reformivaihetta. Suomessa ei juurikaan voi kuvitella tilannetta, jossa
hallitus ja eduskunta ltihtisiviit uudistamaan tydeliikejerjestelmdii tydmark-
kinajiirjestdji kuulematta. Ratkaisut voivat olla jiirjestden mielipiteiden vas-
taisia, mutta ne tehddin yleensi perusteellisen neuvottelukierroksen jiilkeen ja
tietoisina jii{estojen kannanotoista.

Suomen eldketurvan kokonaisuus on hallinnollisesti varsin hyvin koordinoitu.
Se antaa tydnantajalle valinnan mahdollisuuksia lakisiidteisen eliiketurvan
jtirjestiimistavassa sekii mahdollisuuden jnrjestiin vapaaehtoista rekisteroityii
lisiieliiketurvaa samassa laitoksessa, missd lakisiiiiteinen turva on hoidettu.
Tydntekijtin kannalta suomalainen jiirjestelmii on erittiiin yksinkertainen, yh-
dellti eliikehakemuksella voidaan my6nt6[ kansanelfike, ty6eliike ja rekiste-
rtrity listieltike. Jiirjestelmii on meillii my6s hyvin kattava, jossa viiliinputoajia
eijuuri ole.

Ldhes kaikissa muissa maissa, ltaliaaja Portugalia lukuun ottamatta lakistiti-
teisessi ellketurvassa on katto, joka on murrettu ty6markkinaperusteisilla elii-
ke-eduilla. Yleisestti enimmdisturvasta poikkeavat etuudet voivat olla laajoi-
hin tyomarkkinasopimuksiin perustuvia-tai yksittiiisen tyrinantajan ja tydnteki-
jiin viilisiii kapea-alaisia sopimuksia. Poikkeuksetta ne ovat kuitenkin laki-
siiiiteisestA eldketurvasta hallinnollisesti erillisii jeidestelmiI ja yleensii rahas-
toivia.

Tyomarkkinaosapuolten osallistuminen niiiden jii{estelmien hallintoon vaih-
telee maittain. Lisiieliikejtirjestelmiit on tarkoitettu ttiydentdmfliin sitii lisiielii-
keturvaa, joka Suomessa on toteutettu lakisddteisen turvan katottomuudella.
Yleensd muiden maiden jiirjestelmtit eiviit ole yhtii kattavia ja yhtb turvaavia
kuin Suomen lakisiiiiteinen tydeliike mahdollisella rekisterriidyllti lisiieliik-
kee llii tiiydennettynti.

Useissa tutkimuksissa on voitu todistaa, ettdmonien muiden maiden jiirjestel-
mien hallintokulut varsinkin suhteutettuna eliikejiirjestelmien tuottamiin etui-
hin ovat huomattavasti suomalaista jii{estelmiiii korkeammat. Suomalainen
jtirjestelmti niiyttiiii my<is tuottavan vakuutetuille riskitt<imiinja etuuksien eroja
tasoittavan eliiketurvan.

Tyoe liikej iirj e stelmiill ii suuri
kansantaloudellinen merkitys

Tyoeliikej iirj estelmiiii Suomeen 1 960-luvun alussa luotaessa pidettiin erittiiin
tiirkeiinii itse eliiketurvan kartuttamisen ohella luoda jiifestelmii, joka vahvis-
taisi vakuutuksenottajina olevien tyrinantajien taloudellista asemaa kansanta-
louden tukirakenteissa. Kun jfiestelmiisti luotiin osittain rahastoiva, pideftiin
tirkeiinii, ettei rahastoitu piiiioma liiaksi irtaudu niistii kiiytt<itarpeista, joita tur-
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van maksajalla, tydnantajaosapuolella varoihin niihden oli. Toisaalta oli sel-
vdd, ettii koko jiirjestelmiin kehittiiminen vastaisuudessakin jiii riippumaan
tytimarkkinaosapuolten yhteisesti halusta olla kehityksessil mukana. Palkan-
saajien motiivi oli luonnollisesti jfiestelmiin avulla karnrttaa elIketurvaansa.
Tydnantajille vastaava motiivi voitiin luoda tydeltikevarojen takaisinlainauk-
sen antamien etujen kautta. Julkisen vallan intressit voitiin toteuttaa tekemiillii
jiirjestelmiisili lakisiiiiteinen ja julkisen valvonnan alainen - sekii tietenkin osa
sosiaalista perustunraa.

Koko tytieliikejiirjestelmln 35-vuotinen historia osoittaa eri kehitysvaiheiden
pikkupiirteitii mytiten, etti rakennelma on toiminut hyvinja etlli sen toimivuus
on riippunut nimenomaisesti edellii mainittujen kolmen osapuolen saumatto-
masta yhteistytistii ja yhteisistii intresseistii.

Aikaa myoten ty<ieliikejiirjestelmiin on karttunut varallisuus, joka edelleen
(nykyisin maksuperustein) niiyttiiiinopeasti kasvavanjajoka muodostaa oleel-
lisen osan kansantaloutemme varallisuudesta. Esimerkiksi tyoeliikeyhti6iden
sijoitustoiminta on niiden vastuiden kasvaessa saanut aivan keskeisen kansan-
taloudellisen merkityksen. Siksi yhteiskunnalla on suuri intressi siihen, miten
tyoeltikelaitokset tehttiviiiinsii toteuttavat, miten sijoitustoimintaa stiiinnelliiiin
ja miten tytieliikeyhtididen itseniiisyys on turvattu.

Sijoitustoimintaa lukuun ottamatta tydeliikeyhtiriiden toiminnassa on vain vii-
hiin liikeyrityksille ominaisia piirteitii. Yhtioiden toiminnan luonteeseen ei
kuulu pelkkii voitontavoittelu, vaikka niiden toiminta onkin hoidettava mah-
dollisimman viihiiisin kustannuksin. Samalla on pyrittiivii hallittavina oleville
varoille saamaan mahdollisimman hyvfl, vakaa ja pitkiiaikainen tuotto.

Kun niiin voimakkaasti korostan eltikejfiestelmtin, erityisesti tytieliikejfies-
telmiin kansantaloudellista merkitystii, on my6s todettava, etti viimeaikaisessa
keskustelussa tydeliikelaitosten sijoitustoimintaa on osaltaan pidetty huonosti
tuottavien investointien malliesimerkkini. Tiillaisella viiitteellti on hyviiikin
perusteita. Pitkiiaikaisessa tilastollisessa vertailussa ty6eliikevarojen tuotto on
todellakin monia muita investointimuotoja heikompi. Toisaalta on muistetta-
va, ettei tydeliikevarojen sijoitustoiminnassa ole ollut tarkoituskaan maksi-
moida taloudellista tulosta. Sen sijaan varojen siiilymisen varmuutta on pidetty
erittiiin tiirkeiinii.

Markkinaehtoisuuden vaatimus

Rahamarkkinoiden vapautuksen mydtii on sijoitustoiminnan ympiiristo vii-
meisten kyrnmenen woden aikana tiiydellisesti muuttunut. Markkinaehtoi-
suutta ei voida viiistiiii my6skii6n tydeltikevarannon sijoitustoiminnassa. Suo-
men tyrieliikejirjestelmiissii tiimti korostuu kansainviilistii sijoitustoimintaa
enemmdn mm. siitii syystii, ettii tydeliikejiirjestelmii perustuu edelliimainitulla
tavalla yksityisten ty6eliikeyhtitiiden toimintaan.
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Nykyisissii olosuhteissa on vlistiimtittomiisti my<innettiivd markkinaehtoisuu-
den vaikutukset ty6eliikeyhti<iiden varallisuuden hoitoon. Sijoitustoiminnalle
on voitava vastaisuudessa saada aikaisempaa parempaa tuottoa jo pelkiistiiiin
siitii syystii, ettei tydeliikevastuita lcyetii vastaisuudessa hoitamaan ty6eliike-
maksuin. S ij oitustuotot ovat entistii tiirkeiimpi osa j iirj estelmiin rahoitukses sa.
Kun kysymys on lakisiiiiteisestii eliiketurvasta ja sen toimintasiiiinn<iistii, on
lainsiiiidiintdii kehitettiivti uusien markkinaehtoisten menettelytapojen mukai-
seksi. Samalla on syytd muistuttaa, ettei ellkejii{estelm?in osapuolten, tydn-
antajien ja palkansaajien, vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen valvon-
ta tEssfl markkinoiden murroksessa ole mitenkd6n viihentynyt. Tilanne saattaa
olla juuri piiinvastoin, erityisesti sijoitustoiminnassa osapuolten yhteistoimin-
nan tarve vain tiivistyy. Samalla on selkiytettiivii piiiitriksenteon vastuita ja hal-
littavan omaisuuden omistussuhteita.

Mm. edelliimainituista syistii on syviillinen analyysi tarpeen el?ikejiirjestelmiin
osapuolten periaatteellisista ja keyfiim6llisistii oikeuksista ja velvollisuuksista
mahdollisimman toimivan ja riskittdmiin eliikejiirjestelmiin kehittiimiseksi.

Keskityn tiissii kirj oituksessani niihin ongelmiin, j otka niiyttiivtit keskeisilti
erityisesti tyiiel[kej fi estelmtin kehittiimisen niikdkohdista.

Tyoeliikej tirj e stelmiin riippumattomuus
Tyoeliikeyhti6iden toiminnan kehittiimisen keskeinen kysymys on yhtididen
riippumattoman ptititriksenteon tarve. Ongelma on ajankohtaistunut liihinne
kahden kiiytiinnon esimerkkitapauksen, Eltike-Kansan konkurssin sekd Eliike-
Varman j a Eltike-Saflrmon fuusiohankkeen yhteydessii. Kummankin tapauk-
sen on katsottu korostaneen vaatimusta kehittiiii lains?iiidiintoA mm. sen
selkeyttiimiseksi, mitl tarkempaa sisiiltdii halutaan antaa voimassa olevan lain
kiellolle keytfiie yhtion varoj a "ilmeisesti vieraaseen tarkoitukseen".

Eliike-Kansan konkurssin perussyynl voitaneen pittiii yhti<in asioiden hoidon
velitontii riippuvuutta Kansa-yhtymiin piiiitoksenteosta. Kansa-yhtymin toi-
minta taas on ollut tiukasti sidoksissa EKA-konsernin asiain hoitoon. EKA:n
talousvaikeuksien kii{ist5rttyii joutuivat konsernin yritykset hkin vuorollaan
ja varojensa mukaan tukemaan yhtymiin toiminnan jatkumista. Kansa-yhty-
mtissd Eliike-Kansalla oli tiissii suhteessa merkittiivii rooli. Se johtui Eliike-
Kansan varallisuudesta vakuutuskonsernin osana.

Kun Kansa-yhtymA ei ollut vakuutusyhtid eik[ siis kuulunut vakuutustoimin-
nan valvonnan piiriin ja kun Kansa-yhtymlss?i oli kiiyt<issii ns. yhteiskassa-
menettely, ei vakuusvalvontakaan pystynyt tarkoin seuraamaan Eldke-Kansan
asioiden tilaa. Tarkemmin asiain hoitamisen yksityiskohtiin menemtittd voita-
neen vain todeta, etti eliik&eiden katteeksi koottua Eliike-Kansan varallisuutta
kiiytettiin EKA-konsernin muiden toimintojen rahoitukseen.
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Toinen keskustelua heriittiivii ajankohtainen esimerllci on Eliike-Varman ja
Eliike-Sammon fuusiohanke. Fuusioajahrksen taustalla lienee Sampo-yhtitin
aikanaan tapahtunut yhtiomuodon muutos sekd siihen liittyneet nurkanval-
taus- ja muut ratroitusjfiestelyt. Fuusiota on puolusteltu vakuutusliikkeen hoi-
tamisen tehostamispyrkimyksillii tilanteessa, jossa samaan yhteistoiminta-
ryhmtiiin kuuluvat yhtitit halutessaan voisivat yhteispalveluin siiIst66 liikkeen-
hoidon kuluja. Sampo-ryhmiiiin kuuluvia tytieliikeyhtiditii on ajettu kiinteiiiin
yhteistytihtin, jopa fuusioon, yhtymtin suurasialtcaiden toimesta. Toistaiseksi
tiimti ei ole onnistunut sosiaali- ja terveysministerion asetuttua vastustamaan
hanllkeen toteuttamista. Ministeritin vastustavan asenteen perusteena on ollut
marlkinaosuuksien sellainen keskittyminen, jota on pidettiivii "ilmeisesti tyti-
elIkevakuutustoiminnan terveen kehiryksen vastaisena".

Eliike-Varmanja Eliike-Sammon hallintojen keskiniiinen sidonnaisuus on nos-
tanut esille kysymyksen myos kummankin yhtitin piiiittiksenteon itseniiisyyden
asteesta. Tehdeiinktt kummassakin tytieliikeyhtidssii piiiitdksiii "yhtididen
oman edun niiktikulmasta" niin, ettii esimerkiksi sijoitustoiminnan tavoitteena
on piiiiasiassa oman yhtitin vakaan toiminnan jatkaminen ja yhtiossti vakuu-
tettujen palkansaaj ien eliketurvan takaaminen.

Markkinaehtoisen toiminnan kannalta on oleellista, millaisia jfiestelyjii lain-
si[diinniisse tarvitaan, jotta tytieliikeyhti6n tavoitteen toteutumista ajetaan yh-
ti<in omien intressien mukaisesti. Ratkaisevaa tiilldin on tytieliikeyhtitin hallin-
non j a piitdksenteon riippumattomuus.

Erityisen tiirkeiiksi yhtidn sijoituspiiiitosten valmistelun ja muunkin piiiittik-
senteon itsenflisyyden tekee pyrkimys vapauttaa ty6eliikeyhtididen sijoitus-
toimintaa aikaisempaa riskialttiimmille alueille. Erityisesti arvopaperikaupan
lisiiiiminen tydeliikeyhtiiin varoin lisiiii epiivarmoilla markkinoilla riskinottoa.
Jos riskejii lisiitiiiin, on tilrkeiitii, ettii sitii koskevat piiiitokset tehdiiiin sijoitus-
varoista viilitttimiissti vastuussa olevien toimesta ja ettii mukana piiiitdksente-
ossa ovat myos vakuutetut. Heidiin elintiirkeitii etujahan mahdollisesti koetut
menetykset viilitt6mimmin uhkaavat.

Kun p<irssin kautta tapahtuva sijoitustoiminta niiyttiiii pitkiillii aikaviilillii
tuottavan paremmin larin esimerkiksi kiinteistdsijoitukset ja muu perinteinen
sijoitustoiminta, jolla on turvaava vakuus, on tiimtin sijoitusmuodon lisiiiimi-
nen hyviiksyttiivii myds eliikevarojen kohteeksi. Riskin lisiiiintyessfl on kuiten-
kin huolehdittava, ettii riski otetaan tydeliikeyhtidssii oman ja riippumattoman
hallinto-organisaation piiiittiksin. Se on paras tapa turvata toiminnan uskotta-
vuus riskejti sisiiltiivien sijoituspiiiitdsten lisiintyessii.

Konserniin kuuluvan tytieliikeyhtidn hallinnon riippumattomuus vaatii riski-
pitoisen sijoitustoiminnan laajentuessa entisti tdsmtillisemptiii siiiitelyii ptiti-
tdksenteon muodoista. TldeHkeyhtititi koskevaan lainsiiiidiint6dn tulee tiimiin
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vuoksi sisiillyttiiii tiismilliset sdiinnokset mm. niistii jiiiiviyksistii, jotka voisivat
vaarantaa ty6eliikeyhtidn itseniiisen piiiitdksenteon.

Vakavaraisuus
Puollettaessa tydeliikeyhtididen sij oitustoiminnan laaj entamista uusiin kohtei-
siin on painotettu varojen suuntaamisen tarvetta sellaiseen kotimaiseen yri-
tystoimintaan, jonka menestymisestii riippuu vastaisuudessa yhteiskunnan
kyky suoriutua eliikevelvoitteistaan. Ty6eliikeyhtioiden kiiyt<issii olevan va-
rannon nopea lisiiiintyminen niiyttdii antavan hyviin perusteen edell[ mainitun
ajatuksen esittiimiselle. Jos eldkevaroja sijoitettaisiin nykyistiikin suurerlmas-
sa miiiirin esimerkiksi valtion sitoumuksiin, lisiiiintyisi tydeliikeyhtitiiden kor-
koriski valtiontalouden kehitysvaihteluiden my6tii merkittiivdsti. Toisaalta on
perusteltua, ettii tydeliikevaroja kiiytetiiiin entistii tehokkaammin ja monipuoli-
semmin juuri sen elinkeinotoiminnan rahoittamiseen, joka eltiketurvasta piiii-
asiallisesti on maksajan vastuussa. Tiimii on ollut alusta asti tydeHkejfiestel-
miin keskeisiii toimintaperiaatteita.

Mytis ty6eliikevakuutettujen kannalta on jirkev66, ettd eliikevaroille voidaan
sijoihrstoiminnan kautta saada paras mahdollinen tuotto. Niiin voidaan odottaa
eliiketurvan lisiiiintyviin ja myos tariffien kautta vakuutuksenottajien - ja nyt-
temmin myos palkansaajien - vakuutusmaksujen alenevan.

Rahoitusmarkkinoiden ja piiiiomaliikkeiden siiiitelyn purkautuminen sekii
koettu lama ovat johtaneet suuriin rakenteellisiin muutoksiin sijoitusmark-
kinoilla. Tiime koskee my<is tyoeliikeyhtioiden sijoitusvarojen suuntautumista.
Aikaisemmin tyrieliikevarojen sijoittamisessa hallitsevassa asemassa olleen
takaisinlainauksen kysyntii on viime aikoinajyrkiisti supistunut. Keskeisimpii-
nti kysynniin alenemisen syynii on takaisinlainauksen suhteellisen korkea kor-
ko. Takaisinlainauksen houkuttavuuden viihenemiseen vaikuttaa myds yritys-
ten halu yleensi maksaa lainojaan pois ja vahvistaa tasettaan. Erityisesti mark-
kinoiden epiivarma hrlevaisuus on voimistanut tiitii pyrkimystii. Enntitysmiiisiii
voittojakin keriinneet suuryritykset k?iyttiiv?it tulostaan entisti enemmiln ta-
seensa vahvistamiseen ja osingonmaksuun lainarahoitteisten investointien si-
jasta. Kehitys on johtanut tyoeldkeyhtirit uudenlaiseen tilanteeseen, jossa nii-
den sijoitustoiminnan perusteet on arvioitava uudelleen.

Muuttuneessa toimintaympiirist6ssii tyoeltikeyhtitiiden sijoitustoiminnan ris-
kit tulevat viiistimdttii listiiintymiiiin, mikfl puolestaan edellyttiiii yhtididen
vakavaraisuuden lisiiimistii. Ty<ieliikeyhti<iiden omat piiiiomat ja toimintapiit-
omakin ovat hyvin vaatimattomia verrattuna sijoitusvastuisiin. Yhdessii sijoi-
tuspiifitdsten valmistelun itseniiisyyden, ty6eliikeyhtioiden pddtoksenteon riip-
pumattomuuden ja riskien hajauttamisen kanssa on huolehdittava riittiivflllii
vakavaraisuuden lisiiiimisell?i riskien puskuroinnista.
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Tytieltikeyhtioiden vakavaraisuuden kehittimisen tavoitteet on uudistettu lain-
siiiidiinntin tasolla vuoden 1997 alusta voimaan tulleessa laissa, jonka taustalla
on ollut toimitusjohtaja Kari Puron johtaman tyitryhmln ansiokas selvitystyti.
Tytieliikejfiestelmflnkehittiimisperinteentapaantydryhmiin suosituksetvaati-
vat jfiestelmiin osapuolten konsensuksen. Yhteisymmtirryksen synnffiii ei
lainsiiiidiinnon nopealle uudistamiselle sitten ollut vakavia esteitii.

Vakuutuskantoj en luovutukset
Ty6eliikeyhtididen toimintojen uudelleenjiirjestelyissi on keskeinen merkitys
myds sillii, millaisin ehdoin vakuutuskantda voi siirtiid yhtiostii toiseen. Ai-
kaisempina vuosina on valanutuskantojen siirtoja tapatrtunut muutaman ker-
ran. Merkittiivin niiistii on Vakuutusosakeyhtid Ilmarisen jakaminen v. 1983.
Te[6in perustettiin Vakuutusosakeyhtiti Eltike-Sampo.

Niin Ilmarisen jaossa kuin muissakin valarutuskantden siirroissa on valvonta-
viranomaisen ja asiaan liittyneiden tytieltikeyhtitiiden kesken menetelty niin,
ettii varsinaisen vakuutusvastuun ohella kantaa on siirrossa seurannut mytis se
osa toiminta- ja muusta p6iomasta (nettovarallisuudesta), joka on suhteellises-
ti vastannut siirtynytt:i vakuutuskantaa. Voitaneen sanoa kannansiirtojen ta-
pahtuneen "halkomalla".

Yleissiiiintcini osakeyhtidmuotoisen ty6eliikeyhtidn varojen siirtiimisestii yhti-
tilti sen ulkopuolelle on, etl5 se voi tapahtua nzil6singonjakona tai muutoin
tarkoin siiiidellyin muodoin. Kannansiirtojen yhteydessii on kiiytiinndssi siis
luettu siirtyneeseen kantaan kuuluvaksi mytis kannan hoitamisesta syntynyt,
vastuuvelan ylittiivii nettovarallisuus. Tiiti nettovarallisuutta ja sen omistusta
on pyntty selkeyttiimiiiin myds keskusjfiestiisopimuksin toteamalla, etl6 "se
kuuluu vakuufuksenottaj alle".

Vakuutuskantojen siirrossa pdiiasialliset ongelmat liittyviit juuri yhti6n toimin-
nassa syntyneeseen tytieliikevastuiden katteen ylittiiviin omaisuuden siirto-
mahdollisuuteen. Tytieliikeyhtitiitii koskevassa lainsdidinndssi tulee asiasta
olla selketit siinndkset. Muussa tapauksessa ylijiiiimiin koskevat epiiselvyydet
saattavat estiiii ty<ieliikevakuutustoiminnan sininsd tervetti kehitystii edistivflt
siirtohankkeet.

Tytieliikeyhtidn valarutuskannan luowflrksia kiisiteltiiessii on muistettava, ettii
tyoeliikeyhtidn mark&inaosuudella tarkoitetaan yhti6n vakuutuskannan mukaan
laskettua osuutia markkinoilla. Tltieliikeyhtitin vakuutuskanta on siis sen mark-
kinaosuus. Samalla voi olla kysymys jopa miljardeihin nousevan omaisuusmas-
san ja tuhansien palkansaajien vakuutusten siirtimisesti yhtidstii toiseen.

Kannan luorrutuksessa on lcysymys markkinaosuuden luovuttamisesta. Ilmei-
sestikin juuri tiistii johtuu, ettii erityisesti suurimpien yhtididen pitkiiaikainen
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kovakin kilpailu markt<inaosuuksista on antanut ainakin yhtiriiden johdolle ai-
heen tehdi piiiitelmi[ siite, mike yhti6 kulloinkin on ollut "alan paras".

Vakuutuskannan luovuttamisessa on kysymys markkinaosuuksien luovuttami-
sesta ja samalla mit6 selvimmin liiketoimesta. Periaatteessa kannan osan
luovutuksesta voidaan maksaa vastiketta, jos luovutettavaanvakuutuskantaan
on kohdistunut kustannuksia, joita ei tdysin voida korvata kannan mukana
siirtyviillii kateomaisuudella. Joka tapauksessa kunkin kannansiirron yhtey-
dessti on erikseen selvitetttivii, onko siirrettiiviillfl vakuutuskannalla (mark-
kinaosuudella) jotakin sellaista ylimiiiiriiistii liikearvoa, josta tulisi maksaa
erikseen lisiihintaa. Tiillaisia "lisdhintatapauksia" saattaa hyvlnkin syntyii, jos
luovutettavassa vakuutuskannassa on hyvin erityyppisi[ vakuutuksenottajia
niihin vakuutuksenottajiin nihden, jotka jiiiivtt luovuttavaan yhti6<in.

Jos luovuttavasta yhtiostii siirtyy joukko pk-yrityksiii toiseen tyoel?ikeyhtidon,
on mahdollista, ettfl heiltii jiiii luovuttavaan yhti66n sellaista ylijiiiimtiii, jota ne
eiviit ole pystyneet hy6dyntiimiiiin aikaisemman asiakassuhteensa kestiessii.
Useat pk-yritykset eivit ehkd ole ktiyttiineet aikanaan edullista takaisinlainaus-
ta, eiviit ole saaneet suurasiakasalennuksia jne. Luovuttavaan yhtidon jiiiineet
suurasiakkaat taas ovat saattaneet keyffiiii asiakasetunsa tiiysimiiiiriiisesti. Tiil-
laisessa kannansiirtotilanteessa netto-omaisuuden siirtymisessii ilmeisestikin
haluttaisiin noudattaa toisenlaisia laskuperusteita kuin niissti tapauksissa, jois-
sa siirtyviit olisivatkin suuria asiakkaita ja jiiljelle jiiiiviit pieniii.

Tydeltikeyhtididen vakavaraisuussiinnostdti vuoden 1997 alussa voimaan tul-
leella lailla uudistettaessa siiiidettiin samalla yhtidn vastuut ja velat ylittiiviin
nettovarallisuuden omistamisesta tavanomaisesta "yhti<ioikeudellisesta peri-
aatteesta" selkeiisti poiketen, effii se kuuluu vakuuhrksenottajille. Perusteluina
lainmuutokseen voidaan pitiiii lains[iitiijiin halua poistaa epiiselvyys tiimiin
omaisuuseriin omistamisen osalta sitii tilannetta ajatellen, ettii yhtion varalli-
suus tulisi jaettavaksi. Samalla lakiin kirjoitettiin s?iiinnds siitii, ettii nettovaral-
lisuus kuuluu yhtiossii osana vakuutuskantaan.

Samassa yhteydessii siiiidettiin my<is niistd keskeisistd hallinnon perusteista,
joilla haluttiin varmistaa vakuutettujen ja vakuutuksenottajien osallistuminen
yhtitln hallintoelimiin. Hallintoelinten rakenteen (:kiintioiden) perusteet ja
nettovarallisuuden omistuksen siiiitely muodostivat sen kokonaisuuden, jolla
turv'attiin tydmarkkinaosapuolten hyviiksyntii lain muutokselle.

Tyomarkkinasopimukset tyoeltikej 2irj e stelmiin osana

TytieHkejfiestelmiiii koskeva lainsiiiidiintri on varsin laaja. Tydeliikevakuu-
tusyhti<idn sovelletaan vakuutusyhtiolain OrfL rc62n \ siiiinndksiii. Vakuu-
tusyhtidlaissa on eriitE erityissiiiinndksiti eldkevakuutusyhtiriistii. Lisiiksi va-
kuutusyhti<ilain henkivakuutusyhtiditii koskevat erityissiiinndkset koskevat
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yleensi myds ty<ieliikerakuutusyhti6itii. Ty<ieltikevakuutusyhtititin niin kuin
muihinkin vakuutusyhtidihin sovelletaan listilsi osakeyhtiiilakia, jollei valanu-
tusyhtidlaissa toisin siiiidetii. Tyrieliikevakuutusyhtitiitii koskevat luonnollises-
ti myos tydntekijiiin eliikelain ja yritfiijein eliikelain siiiinntikset. Tytintekijtiin
elIkelaissa on eliike-etuja koskevien siiinnosten lisiiksi eriiitii yhtitiiden toi-
mintaa vtilittomiisti koskevia siiiinntiksiii, kuten siinntikset perustamisesta ja
yhteisvastuusta.

Tiissii yhteydessd ei ole tarpeen ryhrye tarkemmin kiiymiiiin ltipi tytieliikeyhti-
6itii koskevia lakien siiiinnciksiii. Sen sijaan on mielenkiintoista kiinnittiiii huo-
miota siihen, ettii tydeliikeyhti6iden toimintaa ja hallintoa on perinteisesti
jtirjestelty tydmarkkinasopimuksin, joissa hyviiksyt5rt asiat ovat joko sellaise-
naan tulleet vaikuttamaan yhtididen toimintaan tai on saatettu yhtiojiirjestysten
kautta yhti6itii sitoviksi.

Tyomarkkinasopimuskiiytiintoii on pidettiiv[ erityislaatuisena seikkana, joka
on erottanut ty6eliikeyhtitit muista liiketoimintaa harjoittavista yrityksistii. Jiir-
jestelmiiiin kohdistuneista uudistuksista ja eri osapuolten osallisturnisesta yhti-
6iden hallintoon on tavallisesti sovittu keskeisten tytimarkkinajfiestdjen ja
tydeltikeyhtididen kesken. Niiiden sopimusten oikeudellista luonnetta ja sito-
vuutta on siniinsii epiiilty juristien keskuudessa. Kiiytiinntissii kuitenkin sopi-
muksia on noudatettu ja jos sopimuksilla on ollut syvtillekiiyptiii vaikutusta
yhtididen hallinnon rakenteeseen tai piiiitoksentekoon, niitii on noudatettu sen
jilkeen, kun sopimusten sisiiltd on kirjattu yhti6iden yhtitijiirjestyksiin. Tiime-
kin keytiintd osoittaa selviisti, kuinka koko TEl-jfiestelmii on rakentunut
oleellisilta osiltaan tytimarkkinajfiesttijen ja valtiovallan yhteisty6n perus-
talle ja sopimusten kautta hyviiksyttyjen periaatteiden ja menettelytapojen
pohjalle. Jotta sopimustoiminnan laajuus ja merkitys tyiieliikejdrjestelmiissii
kiivisi havainnolliseksi, olen seuraavaan koonnut eriiitii keskeisimpii alaa kos-
kevia sopimuksia:

Ensimm?iinen edelli tarkoitettu sopimus liittyi 19.3.1974 solmittuun tulopo-
liittiseen sopimukseen eriiistti sosiaalisista ja muista j[rjestelyistii. Sopi-
muksessa tytimarkkinaosapuolet LIK ja STK toisaalta sek?i AKAVA, SAK
STTK ja TVK toisaalta ilmoittivat olevansa yhtii mieltii siiti, etti oli tarpeen
kehittiiii tyttntekije- ja tytinantajapuolen matrdollisuuksia osallistua tyiieltike-
vakuutusyhtitiiden hallintoon.

Osallisttrmisen sisiilto kiteytyi 2.6.1975 solmitussa uudessa sopimuksessa, jo-
hon osallistuivat tyomarkkinakeskusjiirjestrijen lisiiksi Tydellikelaitosten Liit-
to (TELA) sekii tytieliikevakuutusyhtidt Keskiniiinen henkivakuunrsyhtid Au-
ra, Keskinflinen vakuutusyhtid Eliike-Varma, El6kevakuutusosakeyhtid Ilma-
rinen, Keskindinen elikevakuutusosakeyhtiri Kalervo, Keskiniiinen henki-
valarutusyhti<i Kansa, Keskiniiinen elIkevalarutusyhtiti Pohja ja Henkivakuu-
tusyhtio Verdandi. Sopimus koski tytintekijii- ja tytinantajapuolen yhtiiHistii
osallistumista tyiieliikevakuutusyhtididen hallintoon, eli jtisenyyttii tytieliike-
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vakuutusyhtididen hallintoneuvostoissa ja hallituksissa. Sopimuksen mukaan
tyoeliikevakuutusyhtioiden hallituksiin tuli valita kaksi (2) tydntekijejA{estdje
ja kaksi (2) tytinantajajfiesttijl edustavaa jlsentii varaj[senineen. Hallinto-
neuvostoihin taas tuli valita nelje ( ) tydntekijejii{esttijii ja neljii (a) tydn-
antajajiirjestojd edustavaa jdsent6. Lisiiksi sopimuksen allekirjoittaneet ty6-
eliikevakuutusyhtiot sitoutuivat pyrkimiiiin siihen, ettii jiirjestelyt toteutettiin
hallitusten osalta vuoden 1976 ahtsta lukien ja hallintoneuvostojen osalta ke-
viiiillii I 976 pidettiivien yhti6kokousten j 6lkeen.

Vuoden 1975 sopimus korvattiin 14.3.1988 allekirjoitetulla sopimuksella, jon-
ka osapuolina olivat jiilleen samat keskeiset tydmarkkinajfiest6t sekii ty6-
eltikevakuutusyhti<it Keskiniiinen vakuutusyhti6 Eltike-Varma, Vakuutusosa-
keyhtiri Eltike-Sampo, Eliikevakuutusosakeyhtid Ilmarinen, Eldkevakuutusyh-
ti6 Kansa, Keskiniiinen eliikevakuutusyhtiri Tapiola ja Henkivakuutusosake-
yhti6 Verdandi. Sopimus koski ty6ntekijii- ja tyrinantajapuolen osallistumista
eliikevakuutusyhtididen hallintoon ns. pariteettiperiaatetta noudattaen j a sillfl
listittiin jtirjestdjen edustusta yhtididen hallituksissa siten, ettti kumpikin ty6-
markkinaosapuoli sai aikaisempien kahden (2) varsinaisen jiisenen lisiiksi yh-
den (l) uuden varsinaisen jiisenen varajiisenten lukumiiiiriin pysyessii kuiten-
kin ennallaan.

Hallintoneuvostojen osalta jiirjestdjen edustajien paikkojen lukumiiiire[ fisiit-
tiin siten, ettii kumpikin osapuoli sai aikaisernman neljtin (4) paikan lisiiksi
kolme (3) lisiipaikkaa. Sopimuksessa sovittiin myds siiti, etti ty6eliike-
vakuutusyhtidt voivat perustaa varsinaisen hallintoedustuksen lisiiksi erityisiii
neuvottelukuntia tehostamaan vakuutettujen ja vakuutuksenottajien saamaa
informaatiota. Listiksi TELAn yhteyteen sovittiin perustettavaksi tyoeliikelai-
tosten ja tydmarkkinajiirjestdjen edustajien vdlinen neuvottelukunta kisittele-
miiiin tydeliikejii{estelmiin kehittiimistii, sijoitustoimintaa ja hallintoa. Tycl-
eliikeyhti6t sitoutuivatmy6s siihen, ettii sopimuksentarkoittamat osallistumis-
jiirjestelmiit voitiin toteuttaa vuoden 1988 aikana.

Marraskuussa 1991 solmitun ja wosia 1992 ja 1993 koskemaan tarkoitetun
tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessii keskeiset tyomarkkinajiirjestot
sopivat kolmen (3) prosentin suuruisen tyontekijtiin eliikemaksun kiiyttoon-
otosta vuonna 1993. Sopimuksen ty6eHkejiirjestelmdii koskeneeseen osaan,
jossa osapuolet mm. ilmoittivat olevansa yhtii mieltii tydeliikejiirjestelmiin it-
seniiisyyden tiirkeydestii, liitettiin TELAn muistio tydeliikevakuutusyhtididen
hallinrnosta j a varojen sijoittamisesta.

Muistiossa todettiin osapuolten olleen yhtii mieltii siiti, ettii yhti6t pyrkiviit
muuttamaan yhtitljiirjestyksens[ hallituksen ja hallintoneuvoston jiisenten va-
hntaaja kelpoisuutta koskevia mtiiiriiyksiti siten, ettii aikaisemmin sopimuk-
siin perustuva ty6markkinaosapuolten edustus tydeliikevakuutusyhtididen hal-
linnossa muutetaan perustumaan yhtiojiirjestysmtiiiriiyksiin ja siten, ettii toimi-
tusjohtajan valinnasta pddttaa yhtion hallintoneuvosto tai hallitus.
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Ty<imarkkinakeslcusjfiestdt ja maan hallitus sopivat 25.11.1992 tarkistuk-
sista, jotka kohdistuivat vuonna 1991 solmittuun tulopoliittiseen kokonaisrat-
kaisuun. Jfiestdt totesivat tiissii yhteydessi mm. olevansa yhtii mieltii ty6-
eliikejfiestelmtin itseniiislryden tiirkeydestii ja siitii, etti integraation edetessi
varmistetaan mytis ulkomaalaisomistuksessa olevien yhtitiiden noudattavan
yhteisesti hyviiksyttyjd menettelytapoja sekii siiti, etti tydeliikevakuutusyhti6t
toteuttavat yhtidjfiestystensii muutokset tytimarkkinajfiesttijen edustuksesta
yhtioiden hallinnossa ja toimitusjohtajan valinnasta hallituksessa tai hallinto-
neuvostossa. Sopimuksen osapuolet asettivat lisiiksi tytiryhmiin selvittimiiin,
miten tytieliikelaitosten hallintoa ja asemaa olisi tarpeen muuten kehittiiii
muuttuvia olosuhteita vastaaviksi.

Tydryhmiin ty6 johti tulokseen siten, ettii tytimarkkinakeskusjiirjestot LIK Ja
STK toisaalta sekii AKAVA ja SAK toisaalta sekti tydeliikevakuutusyhtidt
Keskindinen vakuutusyhtid Eliike-Varma, Vakuutusosakeyhtiti El6ke-Sampo,
Eliikevakuutusosakeyhtiti Ilmarinen, Elikevakuutusosakeyhtio Kansa, Keski-
ndinen elflkevakuutusyhtiti Tapiola ja Eliikevakuutusosakeyhtio Verdandi so-
pivat 20.1.1994 tyoeliikevakuutusyhti<iiden hallinnon kehittiimisestii. Ty6-
markkinakeskusjfiestdistii STTK ei allekif oittanut sopimusta, mutta on my6-
hemmin kiiytiinndssii noudattanut sitii allekirjoittaneiden yhteisdjen tavoin.

Sopimuksen mukaan ty6eliikevakuutusyhti<iiden yhtiokokoukselle tuli esittrilii,
ett5 ne ptitttiiisiviit muuttaa yhtitijarjestyksidiin siten, ettii tytimarkkinajiirjestti-
jen edustajat yhtioiden hallintoelimiin nimetSin tydmarl&inoiden keskusjiir-
jestojen esityksen mukaisesti ja siten,

ettii tyomarkkinajtirjest6jen edustus on yhteens[ viihintiiiin kolmasosa
(l/3) hallituksen jiisenten lukumiiiiriisti seki siten,

etdi yhtididen hallituksissa vaaditaan 213 mdirdenemmistd liisnii-
olevista jflsenistii piiiitettiessii tai tehtiiessii ehdotusta yhtidn osake pdii-
oman muutoksista, fuusioista, kannansifurosta, takuupiiiomasta,
ylijiiiimiin kiiytostii, toimitusjohtajan valinnasta ja sijoitustoiminnan
periaatteista sekii menettelytavoista.

Lisiiksi sopimuksessa sovittiin seuraavista asioista:

tiirkeimmiit yhti6kokouksissa kiisiteltiiviit asiat valmistellaan yhtion
hallituksessa;

yhtitin hallitus panfiieil ja vastaa ty6eldkevarojen sijoittamisesta ko-
konaisuudessaan seki huolehtii ty<ieliikevarojen itsendisen sijoitus-
toiminnan toteutumisesta;

yhtion hallitulsessa kiiydiiiin liipi sijoitustoiminnan periaatteet, me-
nettelytavat j a organisaatio ;

620



yhtion sij oitustoimintaan sovelletaan piitis[iintoisesti EU : n vakuutus-
rCirektiivien mukaisia vastuuvelan sij oittami sta ko skevia miiiiriiyksiii
samasta aj ankohdasta alkaen kuin muidenkin vakuutusyhti6iden
sij oitustoimintaan; sekti

sopimuksen osapuolet pyrkiviit huolehtimaan ty6el[kevakuutus-
yhti6iden hallintoa koskevien sopimusten noudattamisesta my<is mah-
dollisesti perustettavissa uusissa tydeliikevakuutusyhtidissii.

Tytimarkkinaosapuolet ovat yhdessii eliikeyhtioiden kanssa tehneet useita
sopimrrksia my6s palkansaaja- ja tyonantajapuolen edustuksesta eliikeyhtidi-
den hallituksissa. Viimeisin sopimus on vuonna 1994 solmittu sopimus ty<i-
eliikeyhtioiden hallinnon kehiuiimisestd, jonka ovat allekirjoittaneet my6s
eltikeyhtioiden edustajat. Eliikeyhti<iiden hallintoa koskevia sopimuksia ei ole
vahvistettu lainsii[diinnossii. Sopimukset ovat toteutuneet muun muassa siten.,
ette yhtioiden omistajat ovat vastaavalla tavallamuuttaneet yhtididen yhtidjtir-
jestyksiti. Esimerkiksi Ilmarisen yhtidjarjestyksen 13 $:ssii mtiiiriittitin tiillii het-
kellii hallituksen j iisenyyde stii seuraavasti :

"Yhtitikokous valitsee hallituksen jdsenet ja varajiisenet siten, etrii kol-
me jdsentii edustaa tydnantajajiirjestojti ja kolme jiisentii palkansaaja-
jiirjestoje. Ty<inantajajtirjestojii ja palkansaajaj[{estojii edustavilla
jtisenillii on kaksi varaj[sentii siten, effd toinen on tyrinantajajii{est<ijii
edustavien jiisenten ja toinen palkansaajajtirjestojti edustavien jiisenten
varaj 6sen. Jiirj e st6j en edustaj at valitaan tyomarkkinoiden ke skusj ii{ es -
trij en esitysten mukaisesti. "

Yhtidjiirjestysten mukaan valinnan tekee muodollisesti yhtirikokous. Koska
valinta tehdiiiin kuitenkin 'tydmark&inoiden keskusjii{estdjen esitysten mu-
kaisesti', on tiillaista valintaa pidettiivii OYL 8 luvun 1 g:n 2 momentin ta:r-
koittamana muussa jiirjestyksessd tehtevene valintana. Siiiinn<is on otettu huo-
mioon my<is vakuutusyhti<ilaissa (VYL 7 :1, 2).

Sopimuksessa on lisiiksi miiiiriitty, ettd niimii yhteensii kuusi edustajaa vastaa-
vat vtihinttiiin yhtii kolmasosaa hallituksen jiisenistti. Miiiiriiys on otettu mytis
yhtiOiden yhtiojedestyksiin. Esimerkiksi Ilmarisen yhtiojiirjestyksen l3 g jat-
kuu seuraavasti:

"Tyonantaja- japalkansaajajti{estrijd edustavien jiisentenmiiiiriin on ol-
tava vdhintdiin kolmasosa hallituksen j tisenten lukumiitirlstd. "

Vuoden 1994 sopimukseen perustuu myds hallituksen ptiiit<iksenteko eriiiss[
tilanteissa. Esimerkiksi Ilmarisen yhtiojiirjestyksessii (14 $) miiArntiiiin, etlli
piititettiiesse tai tehtiie ssii yhtidkokoukselle ehdotusta :
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"...osakepti[oman muutoksista, fuusiosta, kannansiirrosta, ylijiiiimiin
keytdsfii, toimitusjohtajan valinnasta tai sijoitustoiminnan periaatteista
ja menettelytavoista hallituksen piiiit6s on piitevl vain, jos kaksi kol-
masosaa lIsndolevista on kannattanut sifii."

Tapa, jolla eliikevakuutusyhtioiden hallinnon jirjestiimisestii on sovittu, poik-
keaa tavanomaisesta yhtidkeytiinndstii. Tavanomaisessa tilanteessa yhtitiko-
kouksessa kiisiteltiivien asioiden aloitevalta kuuluu yhtion hallitukselle. Jois-
sakin tapauksessa aloitevaltaa saattaa kdytinndssi tai muodollisestikin kiiyttiiii
esimerkiksi yhtitissii mlfirdysvaltaa ktiytiivii osakas. Lienee kuitenkin poikke-
uksellista, ettii yhti6n johto tekee yhtidn ulkopuolisten tahojen kanssa sopi-
muksia siitii, ketii yhtion johtoon valitaan ja keyfiinnrissii siitii, miten yhtidn
yhti6j tirj e stystfl muutetaan.

T6llaisen sopimuksen syntyminen olisi yhtidkeytiinntin niikokulmasta seli-
tetttivissd Ilmarisen tapaisessa yhti6ssii, jossa on l6ydettiivissii selkeii omis-
tajataho.

Enemmistoomistajan antarna suostumus ei luonnollisestikaan vaikuta sopi-
muksen yhtitioikeudelliseen pdtevyyteen tai mahdollisen sopimusrikkomuk-
sen aiheuttaman vahingonkorvauksen arviointiin. Keskiniiisten yhti6iden osal-
listuminen sopimuksiin johtaa oletukseen joko todellisen mtiiriiysvaltaosak-
kaan olemassaolosta tai yhtirin johdon poilclceuksellisen vahvasta asemasta.

Hal lintoelinten valintamenettelyn vaikutuksi sta

Kaikkien eliikevakuutusyhti<iiden hallitukset ovat jiisenmii:ireltiiiin suuria ver-
rattuna Suomessa toimiviin suuryrityksiin esimerkiksi liikepanl<lceihin tai
muihin vakuutusyhtidihin. Hallitusten suuruus on seurausta tydehtosopimus-
ten yhteydessii tehdyistd vakuutusyhti<iiden hallintoa koskevista sopimuksista.
Myris eldkevakuutusyhtioiden hallintoneuvostojen jilsenmiidrii on varsin suuri
(Ilmarisella 46, Verdandilla 29, Eliike-Varmalla 40, E-Thpiolalla 32, E-Sam-
molla 29).

Yhtiriiden johtoelimien suuruudella voi olettaa olevan vaikutusta niiden ty6s-
kentelyyn. Varsin yleinen oletus on, etfii hallintoelimen suuruus viihentii sen ja
varsinkin sen yksitttiisen jiisenen painoarvoa. Voidaan siis olettaa, ettii ellke-
vakuutusyhtioissti merkittiivii osa varsinaisesta piiiitdksenteosta tapahtuu muo-
dollisten yhti6orgaanien ulkopuolella. Ttilldin varsinaista pii[tdsvaltaa kiiyttiinee
yhtirin asioista toimensa ja asemansa puolesta parhaiten selvillii olevat tahot, il-
meisestikin operatiivinen johto yhdessii omistajien edustajien kanssa.

Myos palkansaaja- ja tydnantajajiifest6jen edustajien valikoituminen saattaa
vaikuttaa hallintoelimien tydskentelyyn. Jfi est6j en edustaj ina ovat varsin
usein jiirjesttijenjohtomiehet. NeilH ei viilttiimiittii aina ole sellaista vakuutus-
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toiminnan tai sijoitustoiminnan asiantuntemusta, kun olisi toivottavaa. Tiim[
puute saattaa ktirj istyti, j os sij oitustoiminnassa vastaisuudessa riskinotto mer-
kittiivtisti lisiiiintyy. Edellii esitetyn valossa voitaneen arvioida, ettei hallinto-
elinten laajuus eikti mahdollisesti niiden kokoonpanokaan ole omiaan edis-
tiimiiifurr kaikissa tapauksissa vakuutetun edun toteutumista.

Vuoden 1997 alussa voimaan tulleessa vakuutusyhti6lain muutoksessa toteu-
tettiin tydmarkkinaosapuolten yhteinen tahto tyoeliikeyhti6n hallinnon jarjes-
tiimisestii siiiitiimiillii vakuutusyhtiolain 7. lukuun yhtidn hallintoelimid tar-
koittavat aikaisempiin sopimuksiin perustuvat muutokset. Lainsiiiitiijii halusi
vakavaraisuussiiinnristen muutoksen yhteydessd varmistua siit6, ettii lisiiiinty-
viistii sijoitusriskin ottamisesta vastuun kantavat osapuolet, vakuutuksenot-
tajat ja vakuutetut ovat varmuudella mukana (sopivien kiintididen puitteissa)
yhtioiden hallinnossa.

Eduskunnan kannanotossa, johon palaan myohemmin, tehtiin mytis selviiksi,
ettei tyoeliikeyhticiiden toimintaa ja hallintoa voi suoraan verrata ns. tavallista
liiketoimintaa hoitavien yhtididen hallintoon. Pikemminkin eduskunta katsoi,
ettii t1,1is1ekeyhti6t ovat sosiaaliturvan julkisoikeudellisia laitoksia muistutta-
via yhteis6je. Tiima teki mahdolliseksi stiiitiiii hallintoelinten kokoonpano-
muutokset tavallisen lain sdiitlmisjiirjestyksess[. Eduskunnan kannanotto ty<i-
eliikeyhti<iiden olemuksesta oli periaatteessa muutoinkin erittiiin tiirkeii. Se
osaltaan viihentdd spekulaatiota tydeltikeyhtididen luonteesta "min6 tahansa
osakeyhti6nii".

Euro op an uni onin v aikutu s tyo e I tikej iirj e ste lmiiiin
Kansallisen lainsiiiidiinndn ja ty<imarkkinasopimusten muodostaman siiiinnds-
perustan ohella Euroopan unionin siiiintelyn vaikutus suomalaiseen tydeldke-
j?irjestelmiitin on muodostunut hyvin merkittiiviiksi. Suomen edustajien kiiy-
dessii neuvotteluja maamme liittiimisestii ETA:an ja vuotta my<ihemmin jiise-
nyydestd Euroopan unioniin kflvi tiiysin selviiksi, ettei Suomen poikkeavaa jdr-
jestelmiiii voitu juurikaan puolustella eurooppalaisesta niikrikulmasta tarkas-
tellen varsinaisilla juridisilla perusteilla. Ensin ETA:nja sittemmin EU:n edus-
tajat katsoivat, etld yksityisoikeudellisten vakuutusyhtididen hoitama ty6-
eliikejtirjestelmti oli luonteva osa yleistti vakuutustoimintaa.

Pitkien ja perusteellisten neuvottelujen aikana suomalainen osapuoli onnistui
kuitenkin vakuuttamaan neuvottelukumppanit siit6, etteiviit tydeliikeyhtidt
Suomessa hoida ns. tavallista liiketoimintaa, vaan ettii yhtididen luonne on
pikemminkin julkishallinnollisten sosiaaliturvalaitosten kaltainen. Tiimiin
woksi Suomi piti ETA-ratkaisun syntymisen kannalta erittiiin tiirkeiinii, ettii
lakistiiiteistii eltikevakuutusta voidaan vastaisuudessakin kehittiiii maarrume
kansallisista liihtdkohdista. Komission kanssa kiiydyissii neuvotteluissa saavu-
tettiin Suomen tavoiffeiden mukainen erityisratkaisu, jonka mukaan l. henki-
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vakuutusdirektiivin 4 artiklaan lisiittiin ETA-sopimuksen soveltamista koske-
va seuraava lisiys:

"Teme direktiivi ei koske niiden eliikevakuutusyritysten ha{oittamaa
eltiketoimintaa, joista siiidetiiin tyttnteklein elikelaissa (TEL-JAR-
JESTELN4A) ja muussa siihen liittyvtissii Suomen lainsiiiidiinndssii.
Suomen viranomaiset sallivat kuitenkin ketiiiin syrjimiittii sopimus-
puolten kaikkien kansalaisten ja yhtitiiden harjoittaa Suomen lainsiiii-
diinndn mukaisesti I artiklassa miiiiriteltyii, tehen poikkeukseen liitty-
vii toimintaa:

-omistamalla olemassa olevan vakuutusyhtidn tai ryhmiin taikka
osallistumalla siihen;

-perustamalla uusia vakuutusyhtitiitii tai ryhmii, mukaan lukien
elikevakuutusyhti6t, taikka osallistumalla niihin."

Ratkaisun johdosta Suomen lainsiiiidiinnossd mm. kumottiin suomalaisten va-
kuutusyhtitiiden ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset sekil velvoitettiin
vakuutusyhtitiitii eriyttiimiiiin lakisiiiiteinen tyoeltikevakuutus muusta henki- ja
el [kevakuutustoiminnasta.

Eriyttiimistii koskeva laki tydntekijiiin eltikelain 3 $:n muuttamisesta (753193)
tuli voimaan 1.1.1994 samanaikaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Lain 3 $:n 2
momentin mukaan TEL:n mukaista toimintaa varten erityisen toimiluvan saa-
nut vakuutusyhtiii ei saa harjoittaa muuta kuin TEL:n ja YEL:n mukaista va-
kuutusliikettii sekii siihen suoranaisesti liittyviie jilleenvalarutusta.

Euroopan yhteisdn 3. henkivakuutusdirektiivin (92l96lETY) mukaan henkiva-
kuutusyhti<i sai 1.7.1994 alkaen myydii yhdellii toimiluvalla vakuutuksia koko
EU:n alueella. Yhtidn vakavaraisuuden valvonta kuuluu yhtidn kotimaan vi-
ranomaisille myds toise ssa j iisenvaltiossa harj oitetun toiminnan osalta.

Kolmas henkivakuutusdirektiivi otettiin osaksi ETA-sopimusta sillii Suomen
asettamalla edellytyksellii, ettii tydeliikevakuutusyhtioitii koskeva erityisjfies-
tely jatkui. Vastapainoksi komissio edellytti eriiti muutoksia l. henkivakuu-
tusdirektiiviin tehtyyn Suomea koskevaan lisiiykseen. Muutokset tarkoittivat
TEl-toiminnan eriyttiimistd koskevan vaatimuksen nimenomaista toteamista
1. henkivakuutusdirektiivin lisdyksessii, TEl-toiminnan eriyttiimiseen varatun
siirtymtiajan lyhentiimisti vuodella seki velvoitetta toimittaa asiaa koskeva ra-
portti ETA:n sekakomitean hyviiksyttiiviiksi.

Neuvotteluja Suomen liittymisestii Euroopan unioninjiiseneksi kiiytiin osittain
samanaikaisesti ktrin neuvotteluja 3. henkivakuutusdirektiivin ottamisesta
osaksi ETA-sopimusta. Jflseryrysneuvotteluissa sovittiin siit6, etti l. henkiva-
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kuutusdirektiivin 4 artiklaan tehtiin pysyve tsiiys, jonka mukaan direktiivi ei
koske TEl-toimintaa.

TEl-jiirjestelmiin poikkeusasema EU:n piirissfl saa lisiivalaistusta myds niisti
neuvotteluista ja neuvotteluissa puolin ja toisin ktiytetyistii argumenteista, joi-
den pohjalta asia lopulta edellti selostetulla tavalla ratkaistiin. Suomen taholta
selostettiin jiisenyyttii koskevien neuvottelukokousten aikana yksityiskohtai-
sesti koko TEl-jtirjestelmii komission edustajille. Suomen taholta tuotiin sel-
viisti esille TEl-jiirjestelmiin ominaispiirteet ja mm., ettii TEl-jerjestelmti on
aivan omaa laatuaan oleva eliikejiirjestely koko Euroopassa. Suomalaisen osa-
puolen mukaan henkivakuutusdirektiiviti ei ollut alunpitiienkiidn tarkoitettu
sovellettavaksi TEL:n kaltaiseen lakisiiiiteiseen sosiaaliturvaan luettavaan toi-
mintaan. Suomalaisissa perusteluissa on niin ikiiiin pyntty osoittamaan, ettei-
vtit TEl-yhtitit vakuutusyhtioiden yhti6ryhmtin osanakaan ole antaneet niiille
muille yhti<iille kilpailua viiiiristdvdii etua.

Vaikka komission edustajat mytinsiviitkin neuvotteluiden aikana, ettii TEl:strti
on s6[detty sosiaalivakuutusta koskevassa lainsiiiidiinn6ssS, direktiivejii on
niihin sovellettava, kun tydeltikeyhti<it harjoittavat vakuutustoimintaansa "yh-
tioiden omalla riskillti". Komission taholta oli neuvotteluprosessin aikana sel-
visti esilli monia muita sellaisia vakuutusjiirjestelmii, joissa kussakin erik-
seen oli esillti joitakin suomalaiseen ty6eliikejtidestelmiidn liittyvie piirteitii.
Komissio oli ottanut huomioon tydeliikeyhtiditii koskevat erityissiiiinndkset,
yhti<iiden voitonjaon rajallisuuden, yhtiriiden jiittiimisen konsernitilinpiiii-
tdksen ulkopuolelle, toiminnan tarkan siiiinn6stelyn muista vakuutusyhtitiistii
poiketen jne.

Kornission edustajat katsoivat tytieltikeyhtioiden toiminnan konserniyhtioinii
tarjoavan kiiytiinndssii merkittdviii synergiaetuja samaan konserniin kuuluville
muille yhti6ille mm. saman jakelu- ja palveluverkoston kautta. Kaiken kaikki-
aan komission taholla oli syntynyt kiisitys, ettii ty6eliikeyhtioille on monia eri-
tyispiirteitii, j otka erottavat ne tavanomaisista vakuutusyhtidistii j a vastaavaa
toimintaa eiv6t vakuutusyhtidt hoida muissa EU-maissa, joten juridiset ja kau-
palliset argumentit huomioon ottaen voitiin jiisenyysneuvottelujen yhteydessi
sopia sellaiset ehdot, ettti tydeliikeyhti<iiden erityisjii{estely sallittiin Suomes-
sa. Ehtoihin kuului keskeisend osana, ettii ulkomaisten tyoeliiketoimintaa har-
joittavien yhti6iden toiminta olisi sallittava Suomessa.

Ty<i,eliikeyhtiditii koskeva ratkaisu siis syntyi tuloksena neuvotteluista, j oissa
sopijapuolten juridinen tulkinta EU-direktiivien soveltamisesta TEl-jiirjestel-
mtiiin oli erilainen. Niiin ollen lopputulosta on pidettiivti jiisenyysneuvottelui-
hin liittyvtin tarkoituksenmukaisuus- ja poliittisen harkinnan tuloksena. Mer-
kittiiviiii Suomen kannalta on, etlii neuvotteluissa jouduttiin my6ntymiiiin jiir-
jestelyyn, ettd myos ulkomaisilla vakuutusyhtioillii on Suomen lain mukaisesti
oikeus harjoittaa tiiiiile ffdeliikevakuutustoimintaa. Samalla todettiin, ettei ko-
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mission vaatimusta henkivakuutusdirektiivien soveltamisesta sellaisenaan
my6s tydeldkevakuutustoimintaan vahvistettu.

Tydeliikeyhti6n ja ns. tavallisen yhtidn
toiminnan vertailua
Tyoelakeyhtitiiden toiminnan kehittEmistit ja niitii koskevan lainsiitdf,nn6n
kehittiimistlkin suunniteltaessa on syytii vertailla ns. tavallista liiketoimintaa
harjoittavan, voittoa tavoittelevan osakeyhtiOn ja tydelEkeyhtitin toiminnan
luonnetta ja organisaatiota. Ty0elflkeyhtidt on jfiestetty vakuutusyhtiOlaissa
ja osakeyhtitilaissa siiiidetyll6tavalla osakeyhtidiksi tai keskinlisiksi yhtiOiksi.

Tavallista liiketoimintaa harjoittavista yhtiiiistii ty6eHkeyhtitit poikkeavat kui-
tenkin niin oleellisella tavalla, ettA niiden kiisitteleminen suoraviivaisten osa-
keyhtiolain normien mukaisesti antaisi yhtitiiden toiminnasta viiiirtin kuvan,
vaikka tyydyttiiisiin pelkiistiifln oikeudelliseenkin tarkasteluun. Vertailu on tar-
peen my6s EU-syist6. TEl-yhti6itii koskeva epEluulo ei ole poistunut unionin
organisaation piirissii. Piiinvastoin, uusia perusteluja suomalaisen jfiestelmtin
erityisasemalle saatetaan tarvita TEl-yhti6iden toiminnan kehittiimisen, eri-
tyisesti toiminnan markkinaehtoisuuden lisdEntymisen my0til

Osakeyhti0n perustaminen ja sen toiminta pohjautuvat ajatukseen, ettfl osake-
paaoman omistajat ovat sijoittaneet varojaan yhti66n, sen liikeidean toteutta-
miseksi niin, ettii varoille on saatavissa liiketoiminnasta paras mahdollinen
hyttff. Jos toiminta epEonnistuu, sijoitetnr p66oma on menetetty ja tappion vas-
tuu on kannettu.

Tytieltikeyhti0iden toiminta eroaa jo tiissI peruslflhttikohdassa tavallisesta osa-
keyhtitista. Tytieltikeyhtitiiden perusajatuksena on mm. riskiii minimoimalla
turvata pitkejenteinen toiminta. Vaikka liiketoimintaakaan harjoittavan yhtiOn
ajatuksena ei ole liiallinen riskin ottaminen, juui riskipitoisen toiminnan v6lt-
tiimisess6 tytieldkeyhtid eroaa ns. tavallisesta osakeyhtitistfl. Ty0eltikeyhtiditii
koskevissa sfliidtiksiss6 on perusl6htOkohtana sellainen asioiden nimenomai-
nen hoito, jossa esim. sijoitustoiminnassa "erityist[ huolellisuutta noudattaen"
pyritiien v6lttiimiiiin riskiti ja turvataan lakisiiiiteisen teht6v?in vakaa ja pitke-
jflnteinen hoitaminen.

Tytieltikeyhti0ill6 on lakisliiteinen eliikevakuutettujen etuja palveleva
'Julkisoikeudellinen" teht6v6. Laissa kiellet6iin tydelflkeyhtiOitli harjoittamas-
ta muuta elinkeinotoimintaa. Tytielfikeyhti0 ei voi muuttaa yhtidjfiestyst6En
eik6 saada toimilupaansa sellaisia mtiiir6yksi6, jotka oikeuttaisivat sen joko
luopumaan varsinaisesta tehtEv6steiin tai laajentamaan toimialuettaan tyO-
elikevakuutustoiminnan ulkopuolelle. Jos n6in tapahtuu, yhtiO ei saa en66 har-
joittaa ty6ellikevakuutustoimintaa. Temen woksi on ty6eltikeyhtidlt6 kielletty
enemmist6n omistaminen er[isst muissa yrityksissfl. Enemmistdvalta saattaisi
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n6et merkitii tiimiin vieraan yhtidn toiminnan tarkoittamisen vastuun siirtymis-
tii ty6eliikeyhti0lle. Tavallinen osakeyhtid voi tarpeen mukaan muuttaa toimi-
alaansa tai omistaa muita yhtiditii rajoituksitta, jos se tapahtuu yhti0jedestyk-
sen mnkaan.

Tytielilkeyhtid tarvitsee toimiluvan, jonka saamisen ehdot on laissa mtiiir6tty,,
Jos tyiSeliikejiirjestelmtin kehittiimisen katsotaan vaativan muutoksia tydel6-
keyhti0iden toimintaan, voidaan lainsiiiidiinn<issd toimiluvan mydntiimiserr
ehtoja muuttamalla pakottaa yhtiO ottamaan n6m5 muutokset yhtitijfiestyk-
sess?iiinja toiminnassaan huomioon. Vaikka Suomessa on runsaasti toimiluvan
vaativaa elinkeinotoimintaa, on lupak6ytdnn0n yksityiskohtaisuus ja valvon-
nan kattavuus antanut ty0eltikeyhtitiille tavallisesta liiketoiminnasta poik-
keavan luonteen.

Tytieltikeyhti0iden toiminta on jatkuvan viranomaisvalvonnan alaista. Tytiele-
keyhtididen ja niitii valvovan viranomaisen, sosiaali- ja terveysministerion
vakuutusosaston vuorovaikutus on jatkuvaa ja yhteydenpito kiinteiiti. Se ei ole
tavallista normaalia liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtirin ja viranomaisten
vtilillii, ei edes varsin tarkkaan valvotun muun vakuutus- tai luottolaitostoi-
minnan alueella.

Tydeltikeyhtidllii on lakisiititeinen velvollisuus my<intiiii vakuutus. Yhtitin mahdol-
lisuus valita asiakkaitaan on hyvin rajoitettu. Tdllainen palvelusten tarjonta-
velvollisuus on vieras tavalliselle liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Ty6eltikeyhtitin elEkepiiiitdksistii on valitusoikeus tuomioistuimiin. Vakuutta-
misvelvollisuuden ohella muutoksenhakumahdollisuus merkitsee, ettii tydelti-
keyhtiOn toiminnassa on viranomaistoiminnan piirteitE. Tydeltiketoiminta on
alusta asti ntihty o saksi yhteiskunnan tarj oamia sosiaal ipalveluksia.

Tyrieliikeyhtididen toiminnan laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys huomioon
ottaen niiden toimintaan liittyy keskeinen julkinen taloudellinen ja sosiaalipo-
liittinen intressi. Tflstii syystii yhtididen hallinnon jtirjestelyissfl on melkein
poikkeuksetta (Pensions-Alandia) noudatettu mm. tydmarkkinajtirjestdjen
kesken tehtyjA sopimuksia. Tydel6kevakuutukset ovat lisiiksi olleet sopimus-
politiikan kohteena tavalla, joka erittiiin huonosti tai ei ollenkaan sovi liiketoi-
mintaa harjoittavan yrityksen toiminnan ohj aukseen.

Tydeltikeyhti0iden sijoitustoiminta on varallisuuserien kautta tarkoin stiiinnel-
tiivit. My0s yhticiiden sijoitusten tuottovaatimukset ovat viranomaisten vahvis-
tamia. Laskuperustekorko ja takaisinlainauskorko vahvistetaan viranomaistoi-
min, mik?i merkitsee huomattavaa rajoitusta liiketoiminnalle ominaiseen va-
paaseen kilpailuun.

Kilpailua rajoittaa oleellisesti myOs yhteistariffr. TEl-maksun vahvistaa mi-
nisterid yhtitiiden yhteisestd hakemuksesta, mikd merkitsee tuotteen, ty0elAke-
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vakuutuksen vakiohinnoittelua. Sekin rajoittaa osaltaan hintakilpailua merkit-
tiiviisti tytieliikeyhtioiden kesken.

Viranomaisvalvonta tyoeliikeyhtioiden suuntaan on niin l<attavaa, ettii myos
tydeltikeyhti6iden liikkeenhoidon kuluihin keytettiive TEl-maksujen osuus
vahvistetaan viranomaisten toimesta.

Yhtitiiden vdlinen kilpailu tapahtuu Hhinne vakuutusmaksupalautusten muo-
dossa, joka sekin vaikutusvllinsi vuoksi lienee kilpailutekijiinti viihtiinen. T6-
miikin vaikutus vdhenee vakuutusyhti6lain viimeisimmiin muutoksen
(1.1.1997) my6tii. Tosiasiassa yhtitiiden vdlinen kilpailu tapahtuneekin mui-
den liiketoimintojen kautta, esimerkiksi asiakkaan ja tyoeliikeyhti6n vilisin
kaupoin sekii tydeliikeyhtidn kuuluessa vakuutuskonserniin vakuutuspakettien
myynnin kautta. On myiis vtiitetty, ettii tytieliikeyhtididen voimavaroja on kiiy-
tetty marltcinointi- ja vakuutuspaketeissa muiden vakuutusmuotojen subven-
tiona. Se on vakuutustoiminnan periaatteiden vastaista ja vaikeasti valvot-
tavaa. Asiakaskilpailussa, jossa esim. konsernin yhteisiii resursseja pyntiiiin
hyddyntiimiiiin, on myris vaikea erottaa, mikti konsernin yhtidistii yhteistoi-
minnasta eniten hytttyy.

Tytieliikeyhtididen osakepdioma ja muu oma piiioma muodostavat hiivi2ivtin
pienen osan, yleensii alle puoli prosenttia, yhtidn vastuiden kokonaismiiiiriistii.
Riskejii sisiiltiivillii sijoitusmarkkinoilla niiin viihiiisellii omalla piiIomalla ei
riskejii voida kantaa. Liiketoimintaa ha{oittavan tavallisen osakeyhtidn
toiminnassa taas riskinotto kuuluu oleellisena yntyksen toiminnan kuvaan. Se
seikka, ettii tydeliikeyhtitissii vakavaraisuuden kannalta keskeistii on toiminta-
piiioman suhde vastuisiin, ei poista omistajan velvollisuuksien ja rahoitus-
infiessin niik6kulmasta eroa tytieliikeyhtidn ja muun yhtiOn viililtii; se pikem-
minkin vahvistaa tiltii eroa. Kun tyrieltikeyhtidn toiminta on tarkoin siiiinneltyii
ja kilpailumahdollisuudet rajoitettuja, ei voitane edellyttiiii, ettil osakeptiiioman
omistajat - huomioon ottaen mySs vaatimaton osinkotulo - sijoittaisivat lisii5
piiiiomia yhtititin siitii saatavan paremman taloudellisen hytidyn toivossa.
Oman ptioman karttumisen tarve poil&eaa oleellisesti tavallista liiketoimin-
taa harjoittavan yhtidn periaatteista. Eri asia on, onko se edes toivottavaa tyti-
eliikeyhti<iiden toiminnan luonteen woksi.

Vakuutetun kannalta tytieliikeyhtioiden oleellinen lakisiiiiteinen piirre, yhteis-
vastuu alan yhtididen kesken, erottaa ne myris selviisti muista yrityksistii.
Yhteisvastuun merkitystd liikkeenjohdon toiminnan kannustimena kiisittelin
tyoeliikeyhtiditi koskevassa katsauksessani.

Osakeyhtitin omaisuus on tavallisesti sellainen kokonaisuus, yhteinen omai-
suusmassa, joka kuuluu kaikilta osin jakamattomana yhtiolle itselleen. Sitii ei
voi luovuttaa muutoin kuin laissa hyviiksyttyjen oikeustoimien kautta. Siitii
voi antaa "osia" vain erikseen sidnnellyllti varojen jakomenettelyllfl. Osake-
yhtirin omaisuutta ei voi esimerkiksi lahjoittaa osakkaille.
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Tydeliikeyhtioiden vakuutuskannan luovuttamisen yhteydessii on periaatteessa
poikettu muita osakeyhtitiitd koskevista luovutusti[nn<iisti. Esimerkiksi ns. Il-
marisen jaossa, jonka seurauksena syntyi Eliike-Sampo, jaettiin yhtidn omai-
suutta sellaisin erityisjiidestelyin, jotka eivtit olisi tulleet kysymykseen tavalli-
sessa yhtidssii. Ennalta nimittiiin yksikiitiin yhti<in asiakkaille kuuluva osuus
yhtioon muodostuneesta nettovarallisuudesta. Tiitii jtirjestelyti selostin jo
muistioni yhtiOiden toimintaa koskevassa katsausosassa.

Tyoeliikeyhti6iden toiminnan ja hallinnon erityispiirteistti voitaneen tehdtijoh-
toptiiitris, efie tyoeliikeyhtioihin 1iit6.y runsaasti "epdyhtiomiiisiti" piirteitii. On
kyseenalaista, tarjoaako osakeyhti<ilaki niiden toiminnan jii{est?imiseksi muu-
ta kuin osakepiiiioman omistaj ille uskotun hoitotehtiiviin j tid estelymallin. Ytr-
tidita 1960-luvun alussa perustettaessa tiitii hoitotehtiiviiii tarjottiin mrl.
silloisille henkivakuutusyhti<iille, jotka tehteven torjuivat. Tyoeliikevakuu-
tusta ei tuolloin pidetty sellaisena varsinaisena liiketoimintana, joka olisi sopi-
nut kesken[iin kilpailevien henkivakuutusyhtioiden toiminnan kuvaan.

Osakeyhtion osakkeenomistaj ien perustaviin oikeuksiin kuuluu saada omis-
tukselleen yhtidn toiminnasta tuleva tuotto ja miirdtii, mill6 tavalla yhti6n hal-
lintoa on hoidettava sekii valita hallinnossa mukana olevat henkil<it. Tyb-
eliikeyhtioiden toiminnassa noudateffu keytento rajoittaa osakkeenomistaji,on
saarnaa tuottoa ja myris mahdollisuuksia ohjata yhti6iden toimintaa. Tyoeltike-
yhtiiSn osakkeenomistajien vallankiiyt<in lisiirajoituksiin kohdistuu my6s vaa-
timuksia, joita perustellaan erityisesti koko TEL-jii{estelmiin luotettavuuden
lisiiiimisellii. Tyoeliikeyhtididen jettiiminen EU-direktiivien soveltamisalan r,rl-
kopuolelle onnistui erityisjiirjestelyin vain korostamalla niiden "epiiyhti<i-
luoruretta" ja rajattua erityistoimialaa yleisen sosiaalipolitiikan osana.

Tydellkeyhtion vakuutuksenottajien ja vakuutettujen suuren taloudellisen
intres sin merkitys verrattuna osakkeenomistaj ien intressiin voinee merkitii myris
sitii, ettei - varsinkaan yhtioiden toiminnan olennaisesti muuttuessa - osakkeen-
omristajien suvereenisuus my<iskdin hallinnollisissa ptiiit<iksissi voi olla yhtl ra-
joittamaton kuin tavallisessa liiketoimintaa harjoittavassa osakeyhti<issii.

Edellii olevan johdatuksen on eduskunta hyviiksynyt jokseenkin sellaisenaan
periaatteessa (ottamatta yksiltiidysti kantaa argumentoinnin yksityiskohtiin)
hyriiksyessiitin hallituksen esityksen vakuutusyhti<ilain muuttamisesta vuoden
1996 lopulla. Perustuslakivaliokunta kiisitteli asiaa koskeneessa lausururos-
saan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (4511996 vp) ja totesi, etteiviit "tavan-
omaiset yhtiooikeudelliset liihtdkohdat valiokunnan kiisityksen mukaan voi
olla sellaisinaan sovellettavissa arvioitaessa valtiosddnnrin kannalta lailla
stiiidettiiviii, ty<ieliikevakuutusyhtidt[ koskevia toimenpiteitii. Tydeliikevakuu-
tusta hoitavat vakuutusyhtidt poikkeavat nimittiiin niin tehtiiviltiiiin ja oikeu-
delliselta asemaltaan kuin varojensa kerfymistavan osalta hyvin merkitttiviisti
ta'rallisista osakeyhtidistd samoin kuin vapaaehtoista vakuutusta hoita'vista
vakuutusyhtirii stiikin. "
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Eduskunta ei perustuslakivaliokunnan kannan hyviiksyessti:in jetfiinyt epiisel-
viiksi tydeldkevakuutusyhti6n ja ns. tavallista liiketoimintaa hoitavan yhtidn
periaatteellista eroa hallitusmuodon sdiitimiiiin, yksityisen kansalaisen omai-
suudensuojasta johdettuun osakkaan suojaan niihden.

Tyoeliikeyhtion o sapuolten asemasta yhtio s sii

Yleisiii n?ikokohtia

Edellii tytieliikeyhtididen toiminnan luonnetta kiisiteltiiessii on todettu, etti
tydeliikeyhti6illii on monia "epiyhti<im6isi8'piirteitii, jolla on merkitystl eri-
tyisesti silloin, kun tydeliikeyhtididen toimintaan suunnitellaan oleellisia muu-
toksia. Aikaisemmat muutosvaatimukset, jotka ovat koskeneet tytieliikeyh-
ti6iden aktiivisuuden lisiiiimistii elinkeinotoiminnan rahoituksessa nilyttiviit
nyt muuttuvan toteutustaan odottaviksi suunnitelmiksi. Siksi on syytii tarkas-
tella, antaako toimintatapojen muutos erityisesti tytieliikeyhtiOn taloutta mah-
dollisesti vaarantavalla tavalla aihetta muuttaa yhtitiiden toimintatapoja hallin-
non, piiiitdksenteon, vakuutuskantojen siirron ja valvonnan osalta. Myos vaka-
varaisuutta on tarkasteltava saman kokonaisuuden osana. Kun siitii on kuiten-
kin aivan tuoretta lainsiiiidiintdii, en tiissii yhteydessI asiaan enempli puutu.

Erityisen tiirkeiiii nnyttiiii olevan hahmottaa tydeliikeyhtion osakkeen-
omistajien ( ja takuuosuuden omistajien), vakuutuksenottajien ja vakuutettu-
jen aseman muutosta uudessa tilanteessa. Jos yhtitin toimintalinjan muutos
merkitsee esim. sijoitusriskin lisiiiimisellil talouden pohjan ja toiminnan epe-
vakauden lisiiiintymistiio on kysyttiivii, miten muutokseen on reagoitava piiii-
toksentekojirjestelmiii yhtiossii kehittiimiillii.

Yhti6lains[iidiinndn mukaan osa]<kaalla, jolle yhtidn rahoitusvastuu kuuluu,
on oikeus yhti<ikokouksessa periaatteessa piriltirn yhtidn keskeisimmistii asi-
oista. Tydeliikeyhtiriiss[ toiminnan rahoitusvastuu ei ensi sijassa ole osak-
keenomistajilla ja takuuosuuden omistajilla. Piiinvastoin rahoitusvastuun kan-
tavat eliikemaksujen kautta vakuutuksenottajat ja nyttemmin mytis vakuutetut
(vuodesta 1993). Tydeliikejiirjestelmtn yhteisvastuun kautta vakuutuksenotta-
jille ja vakuutetuille ei kuulu talousvastuu ainoastaan omasta yhtitistii vaan
laajemminkin koko jfiestelmistii. Tulisiko tiimiin erityislaatuisen rahoitus-
vastuuseen liittyviin perusasetelman niikyl tytieltikeyhti6itii koskevan lainsiiil-
diinndn kehittiimistydssii, ansaitsee tulla tarkastelluksi ainakin siitii niikdlcul-
masta, kuinka tytieliikeyhtioiden sijoitustoiminnan linjamuutos ja yhtioiden
vakuutuskantojen laajamittaiset jiirjestelyt nii$wtit yhtitiiden hallinnon raken-
teessa ja piiiit6ksenteon muodoissa. Ttissi suhteessa on tirkeiiii vertailla yhtitin
toiminnan mukana olevien osapuolten, osakkeenomistaj ien j a takuuosuuden
omistajien, vakuutuksenottajien sekd vakuutettujen asemassa tapahtuvia muu-
toksia. Periaatteellisella tasolla asia on j o ratkaistu vakuutusyhtiolain I .l .1997
voimaan tulleella muutoksella.

630



Ty<ieliikeyhtioiden yli 3 0-vuotisen historian aikana on kiiytiinncin hallintotoi-
mien kautta sekii ty<imarkkinajii{estdjen sopimuksin voitu luoda tilanne, jossa
tyoeliikeyhtididen nykyisess[ hallinnossa ja mm. sijoitustoiminnan ohjannassa
ty<imarkkinaosapuolilla, vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla on oleellisesti
toisenlainen asema suhteessa osakeptiiioman tai takuuosuuksien omistajiin
kuin ns. tavallisessa liiketoimintaa harjoittavassa osakeyhti<issii asiakkailla
omistajiin.

Tydeliikeyhti<iissii tunnustetaan vakuutuksenottajien ja vakuutettujen asema
huomattavasti vahvemmaksi kuin mitd muodollinen juridinen tarkastelu yhti-
on asiakkaan tai yhtitin varoista osuuttaan eliiketurvana odottavien vakuutet-
tujen asema muutoin edellyttiiisi. Niiiden tosiasioiden pohjalta lienee mahdol-
lista tehdti johtoptiiitds, etld tydeliikeyhti6iden osakepiitioman ja takuuptiii-
oman omistajien, vakuutuksenottajien ja vakuutettujen tosiasiallinen, toisiinsa
niihden liihes rinnasteinen asema on otettava huomioon tyrieliikeyhtiditii kos-
keva:r lainsliiidintdii kehitettiiessii.

Osakkeenomistaja ja takuuosuuden omistaja

Osakkeenomistajalle osakeyhtidssii katsotaan kuuluvan eriiiinlaisena vastik-
keena taloudellisesta panoksesta yhti66n oikeus panoksen antamalla osuudella
yhtion osakepdtiomasta yhtidkokouksessa keyfieepIitdsvaltaa yhtidn toimin-
taan ja mm. hallintoelinten valintoihin. Tiime osakkeenomistajan oikeus on
my<is perinteisesti suojattu osana omaisuudenturvaj[rjestelmdfi niin, ettei sitii
voida loukata tai siihen puuttua lainsiitidiinn<issti muutoin kuin perustuslain-
stititiimisjlrjestyksessii tehdyin poikkeuksin.

Osakkeenomistajan suojajiirjestelmii onjohdettu kansalaisen omistusoikeuden
suojasta. Se on siis oikeutena eriiiillii tavalla viilillinen. Yhteis<iss6, mm. osa-
keyhtidssti osakkeenomistuksen kautta nautittava suoja ei sellaisenaan kuulu
penrstuslaissa turvattuihin kansalaisoikeuksiin. Sama koskee osakeyhtion
omia oikeushenkil6nii nauttimia omaisuudenturvaan liitt)rvia oikeuksia. Ne
eiviit sellaisinaan nauti hallitusmuodon 12 $:ssii taattua omaisuudensuojaa,
mutta vtilillisesti suoja on olemassa sen sistiltoisend, ettei osakeyhtidi<len
varallisuuteen ja liiketoimintaan saa puuttua, jos puuttuminen samalla kohdis-
tuisi osakkeenomistajien, siis luonnollisten henkiloiden varallisuusarvoisiin
etuihin perustuslaissa kielletylli tavalla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottojen linja on edelli mainituis-
sa osakkeenomistajan etuuksiin kuuluvissa kysymyksissii ollut jo pitkiiiin
johdonmukainen ja selkeii.

Suojattuna etuna ei ole pidetty pelktistiiiin omistusta sindns6, vaan suojahrn
edun piiriin on luettu mm. oikeus omistuksen kautta tulevaan omaisuuden va-
paaseen kiiyttooikeuteen. Suojan piiriin on luettu kuuluvaksi osakkeenomis-
tajan vapaa oikeus keyftee kaikkia niitii vaikutusmahdollisuuksia, joita osa-
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keyhtitilaki tai yhtiojfiestys osakkeenomistajille antaa. Kiiytt6oikeuden ra-

ioittamista on pidetty perustuslain takaaman omaisuudensuojan loukftaukse-
na, joka voidaan lainsiiiidiinndssti toteuttaa vain perustuslainsdntiimisjfi estyk-
sessd siidetyllii poilkeuksella.

Tarkasteltaessa tyoeliikeyhtion osakkeenomistajan tai keskintiisessii yhtiossii
takuuosuuden omistajan nauttimaa omaisuudensuojaa ja sen mahdollisia
rajoituksia mm. suhteessa valita yhtidn hallintoelimie ja keyttiiii muutenkin
yhtiokokouksessa osakkaalle tyypillisti piiSt<isvaltaa, lienee merkitysti myds
iilffi, millaisista yhtidistii tydeliikeyhtioistii puhuttaessa itse asiassa on kysy-
mys. Aikaisemmin tissi selvityksessi on jo tehty vertailua ns. varsinaisen
liiicetoimintaa harjoittavan osakeyhtidn ja tyoeliikeyhtidn toiminnan viilillii.
Johtopiiiit6ksenii on esitetty, ettii tydeliikeyhti6ssii on lukuisia "epiiyhtio-
miisi6" piirteiti, jotka saattavat antaa mahdollisuuden soveltaa esim. omai-
suudensuojasiiiinntiksiii n[ihin yhtiitihin tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

Tyoeliikeyhti6iden toimintaa ja hallintoa on perinteisesti siiidelty niin, ettgiviit
oiakkeenomistajalle tyypillisimmilliiiin kuuluvat oikeudet toteudu niissti
"puhtaina". Erityisen merkittiivd poikkeus ns. tavallisen osakeyhti6n toimin-
rran luonteesta on edellti mainitussa suhteessa mm. vakuutusyhtidlaissa ja
myohemmin TEL:ssd hyviiksytty ns. kohtuullisuusperiaate. Tdmii periaate ra-
joittaa osal*Jceenomistajien oikeuksia yhtidn nettovarallisuuteen.

Ty<iettikeyhtitiiden toiminta osana yleistii sosiaaliturvaj fi estelmiiii, j oka oli
ptiaargumentti mm. Suomen valtion edustajien ja komission v6lisissi neuvot-
tehisia Suomen EU-jiisenyyttii haettaessa, on myos omiaan antamaan tytieJe-
keyhtitiille tavallisesta osakeyhtiostii poikkeavaa luonnetta. Ty<ieliikeyhtioiden
varallisuus luetaan julkiseen siiistdon kuuluvaksi. Osakkeenomistajan tai
takuupiiiomanomistajan oikeutta tillaiseen yleisen edun kannalta keskeiseen
omaisuuteen voitaneen lainsiiiidiinndllii stitinnellii helpommin kuin muuta yk-
sityistii omaisuutta.

Tytieliikeyhtididen varainkiiytto ja sijoitustoiminta on my6s varsin tarkan val-
vonnan alaista. Ttimii johtuu yhtitiiden toiminnan tiirkeiistii yleisesti merkityk-
sestii. Siitii ja eriiistii muista tyoeliikeyhtididen toiminnan laatuun liittyvistii te-
kij6istii johtuen ei osakkeenomistajilla ole mm. tavalliselle osakeyhtitille omi-
naiseen tapaan viilit6ntii intressiii kasvattaa omistustaan ja lisltii sitii kautta
taloudellista panostaan tydeliikeyhtidssil.

Tyoeliikeyhtididen toiminta on luvanvaraista. Toimiluvan ehdot luetellaan
vakuutusyhtirilaissa. Toimilupa on mydnnetlivL,jos laissa yksityiskohtaisesti
miiiiriit5rt vtihimmiiisehdot Uiyttyvet. Jos ty6eliikeyhtididen toiminnassa tai
toimintaympiiristoss?i tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan lupaehtda ylei-
sen edun nimissii muuttaa tavallisella lailla. Voitaneen myos piiitellii, ettii tiil-
laisen muutoksen ollessa odotettavissa voidaan toimiluvan perusteita muuttaa
ehdolla, ettii yhtidillii on kohtuullinen aika mukauttaa toimintansa ja myds
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yhtiiijarjestyksensd uusiin lupaehtoihin. Tiillainen muutos voitaneen tehdii ta-
vallisessa lainsiiiidiintdjnrjestyksesst. Muutoksella ei loukattaisi takautuvasti
yhtidn osakkeenomistajien tai takuuptiiiomanomistajien perustuslaissa suojat-
tuja oikeuksia. Yleisen edun nimiss?i niiiden oikeuksien ktiytttimiselle voita-
neen kuitenkin asettaa tarpeen mukaisia uusia edellytyksin tulevassa toimin-
nassa.

Edellii jo lainaamassani perustuslakivaliokunnan lausunnossa (4511996 vp) on
edellii sanottuun ajatuksen kehitelmtiiin arvovaltainen vastaus: "Thvanomai-
nen, yhtirioikeudelliseen tarkasteluun pohjautuva liiht6kohta on, etti omistajia
edustavan yhti<ikokouksen velvoittaminen lailla asettamaan keskeisiin peetdk-
sentekoelimiin puolet kokonaan ulkopuolisia olisi ristiriidassa omistajille kuu-
luvan vallan kanssa miiiirtitii omaisuudestaan. Tiihiin liittyy hallitusmuodon 12
$:n kannalta tosin se varaus, ettii omistajiksi todella on mahdollista identi-
fioida yksityisiii henkilditii. On nimittiin aiheellista katsoa, ettii mitii etiiiimpii-
nd oikeushenkilo on yksiloistii ja mitii viihiiisempiti ja vtilillisempii ovat toi-
menpiteiden vaikutukset yksildiden konkreettisiin taloudellisiin etuihin, siti
epiitodenniikdisemmin voivat oikeushenkiloon kohdistuvat toimenpiteet olla
ristiriidassa hallitusmuodon 12 $:ssti turvatun yksil6iden omaisuudensuojan
kanssa."

Vakuutuksenottaj an intressi

Tyrieliikeyhtididen varsinaisina asiakkaina ovat vakuuhrksenottajat, joilla
tyoeliikelains6f,ddnndn perusteella on velvollisuus vakuuttaa henkil<ikuntansa
eliikehrvan takaamiseksi. Vakuutuksenottajalla on vapaa valintaoikeus, mil-
laista tydeldkelaitosta lakisidteisen turvan jfiestiimisessii kiiytetiin. Vakuu-
tuslaitos voi olla vakuutusyhti6, el?ikekassa tai eliikesii[tio. Kehityssuunta
niiyttiiii olevan tyoeliikeyhtididen kiiyttiimiseen. Etenkin monissa suuryri-
tyksissii oli aikaisemmin varsin yleistti jiirjestiii palkansaajien eliiketurva yhti-
tin oman eliikekassan tai -siiiititin avulla. Erilaiset jii{estelytavat johtivat kui-
tenkin sellaiseen eliike-etujen kirjawuteen, ettd my6hemmin on alettu keyttiiii
yhii enemmiin keskentiiin kilpailevia tyoeliikeyhtiditi samalla kun omien siiiiti-
6iden ja kassojen uusien eldkevakuutusten mytintiiminen on lopetettu.

Tytieliikejiirjestelmiiii on alusta saakka kehitetty tydnantajien (eli vakuuhrk-
senottajien) ja vakuutettujen (eli palkansaajien) keskiniiisten sopimusten pe-
rusteella niin, ettii valtiovalta on ollut kehittiimisty6ssd kolmantena osapuole-
na. Palkansaaj ille lakisiiiteisesti turvatun tydeltikeoikeuden erii[nlaisena vas-
tapainona on ollut ty6nantajien suvereeni oikeus valita elikelaitos. Tiitii oike-
utta on pidetty loukkaamattomana viihintiiiinkin vuoteen 1993 saakka, johon
asti tydeliikevakuutusmaksu oli ainoastaan tydnantajan velvollisuutena.

Viime aikoina ovat palkansaajien edustajat esittiineet vaatimuksia saada vai-
kuttaa ty6eliikelaitoksen valintaan. Vaatimukset on perustettu ltihinnii vakuu-
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tettujen nykyisin voimassa olevaan maksuosuuteen sekii siihen, ettii tytieltike-
laitosten vakuutuskantden hallinnassa on myds vakuutetuilla viilit6n intressi.
Valintaan vaikuttamisen viiyldksi on ehdotettu muutosta yritysdemokratialain-
sii[diintorin. Tydeltikelaitoksen valinnasta on haluttu tehdii laissa siiiinnelty
neuvotteluasia.

Tltieliikelaitosten nykyisestii varannosta ovat vastanneet liihinne vakuutuksenot-
tajat tariffeilla vahvistettujen maksujensa kautta. Tariffipolitiikan oleellinen osa
on myris, etti vakuutuksenottajat ovat yhteisvastuujfiestelyjen kautta vastuussa
koko tytieliikejfiestelmiin toimivuudesta ja tytieliikevastuiden katteista.

Erityisesti keskiniisissti tyoeltikeyhtiriissii vakuutuksenottajien vastuu on kat-
tava. Vakuutuksenottajathan ovat niissii osakkaina ertiiillii tavalla omistajan
asemassa ja siinii ominaisuudessa hallitsevat niiiti yhtiditii. Takuupiioman
kautta yhti6iden hallintaan vaikuttavien muiden omistajatahojen osuus pdi-
tdksenteossa ja yhtidn toiminnan muussakin ohjauksessa on yhti<ijarjesffs-
miiiiriiyksin eri tavoin raj oitettu.

Vakuutuksenottajille nykyisin kuuluvista oikeuksista ja erityisesti jiirjestelmiin
rahoitusvelvollisuudesta johtuu, etti vakuutuksenottajien oikeus saada ratkai-
sevalla panoksella olla mukana tytieliikejfiestelmiin kehittimisessl on hyvin
perusteltu. Verrattaessa vakuutuksenottajan oikeuksia ja velvollisuuksia elii-
keyhtidn osakepiiiioman tai takuuosuuden omistajan oikeuksiin vaikuttaa pe-
rustellulta lisiitii vakuutuksenottajan vaikutusmahdollisuuksia yhtion toimin-
nasta piiiitett5e s sii.

Osakepidoman tai takuuosuuksien omistajien oikeudet yhtitiissiiiin ovat joh-
dettavissa osakeyhti6lain perusperiaatteista. Verrattaessa niiti vakuuttrksen-
ottajan velvollisuuteen itse asiassa ylliipitiiii yhtititii ovat viihtiseen pitioma-
panokseen liittyvet oikeudet liiaksikin korostuneet. Vastakkain ovat osakkai-
den muodollisjuridinen ja sellaisenaan hyvin suojattu asema, johon ei juuri-
kaan liity taloudellista riskiii tai vastuuta ja vakuuhrksenottajan "asiakaslihtdi-
nen" asema, jossa taas on erityiseni piirteenii suuri taloudellinen vastuu. Toi-
saalta yhteisvastuulla on pyntty myos v?ihentiimiiiin yksittiisen vakuutuk-
senottajan riskiii.

Ty<ieltikeyhtididen toimintaa leimaa mitii suurimmassa miiilrin sellainen ylei-
nen yhteiskunnallinen etu, johon verrattuna muodollisen ja yhtitiiden toimin-
nan kannalta suhteellisen viihiiisen osakkeenomistuksen edut ovat viiistyviii.
On korostettava, etti esimerkiksi Suomen EU-jiisenyydesti neuvoteltaessa
koko tyoeliikeyhtitiiden jfi estelmii saattoi jatkua nykyisellii lainsti[diinntil-
lisellii pohjalla siitii syystii, etfl se katsottiin osaksi yleistii yhteiskunnan tydn-
tekijtiille tarjoamaa sosiaaliturvajfiestelmiie. Siksi on luonnollista, etti tiimiin
jfiestelmtin taloudellisen pohjan ylltipitiimisesti lakisditeisessii vashrussa
olevan piiiiasiallisen maksajan, vakuutuksenottajan, asema jfiestelmiiii uudis-
tetiaessa paranee suhteessa tytieliikeyhtididen osakkaisiin.
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Vakuutettujen asema

Osakepiioman ja takuuosuuksien omistajien sekii vakuutuksenottajien rinnal-
la kolmantena osapuolena ty6eliikejfiestelmflssii ovat vakuutetut, palkansaa-
jatja eJtiikeliiiset. Heidiin asemastaan ja vaikutusmahdollisuudestaan ty<iel?ike-
jii{estelmiin kehittiimiseen on ensin mainittava jo aikaisemmin korostettu
palkansaajien sopijapuolen asema koko jtirjestelmin periaatteista piititettiiessii.

Ty<ieliikeyhti6iden turvaaman elIkeoikeuden asema sosiaaliturvajtirjestel-
mdssii ja vakuutetun oikeus eliikkeeseen tydeliikelaitoksesta on ollut esillii vii-
meisten parinlqrmmenen woden aikana useita kertoja sekd periaaffeelliselta.
ettti ktiytiinn<in kannalta eduskunnan lainsiitidiintotyoss[. Erityisesti eduskun-
nan perustuslakivaliokunnan lausunnot tyoeliikelainsiitidtint66 muutettaesser
antavat sisiiltdti vakuutetun oikeuksille myos yhtioihin niihden.

Vuoden 1975 valtiopiiivillii hallituksen esityksestii antamassaan lausunnossa
(HE 12411975 vp) perustuslakivaliokunta otti kantaa eliikejiirjestelmiissii
tapahtuneisiin vinoutumiin. Vinoutumat koskivat hallituksen esityksen mu-
kaan eldke-eroja, jotka olivat piiiisseet hallituksen kiisityksen mukaan liiaksi
kasvamaan. Hallituksen esityksessd ehdotettiin suurten eliikkeiden kasvun hi-
dastamista ja aiempien eldkkeiden kehityksen nopeuttamista. Perustuslakivar-
liokunta katsoi tiillaisen rakenteellisen ja oikeudenmukaisena pidettiv[n uu-
distuhsen voivan tapahtua tavallisen lain stiiittimisen jiirjestyksessi, kun j[des-
telyn ei katsottu loukkaavan "kansalaisille perustuslain voimaisesti taatnrja
oikeuksia". Valiokunta ldhti lausunnossaan siitii, effI minkiitin eltikkeen-
saajaryhmiin eliikkeen ostovoimaan ei uudistuksella puututa. Sen sijaan oikeu-
denmukaisena koettu ostovoiman listiys voitaisiin vastaisuudessa jakaa edellii
mainitulla tavalla piiiiasiassa pienti eldkettl saavien hyvtiksi. Uudistus voiti:in
toteuttaa tavallisella lailla.

Vuoden 1977 valtioplivillti perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa ns.
ylieliikkeiden leikkaamista tarkoittavasta esityksestii (HE 20911977 vp). Halli-
tuksen esitys tiihttisi muutokseen, jolla "nykyisen kahden parhaan woden ase-
mastta valitaan eliikkeen laskemisen perustaksi ansiotasoltaan kaksi keskim-
mdistii vuotta". Kun esityksessii ei puututtu eltikeoikeuden perusteisiin eikii
eliikkeen perusteena olevan palkan tavoitetasoon, perustuslakivaliokunta kat-
soi ehdotuksen voivan tulla ktisitellyksi tavallisessa lainsiiiidtint<ijti{es[rk-
sessii.

Vastaavanlaisia lausuntoja on perustuslakivaliokunta hyviiksynyt mydhemmin
tavan takaa. Erityisesti 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, kuntaloudel-
lisen taantuman vuoksi on laajemminkin jouduttu pohtimaan suomalaisen
eliiketurvan tasoa, ovat perustuslakivaliokunnan lausunnot ttismentyneet nrm.
siinii suhteessa, millainen oikeus vakuutetulla on eliiketurvaansa. Lausuntojen
yleislinjana on vakiintunut k[sitys, jonka mukaan itse eltikejti{estelmiiii ja sen
tulevaa kehitystii voidaan siiiidellii tavallisella lailla. Sen sijaan jo ansaittu ja
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vakuutetulle itselleen kuuluva eliketurva nauttii perustuslain, HM 12 $:n mu-
kaista suojaa. Lausunnoista voitaneen piiiitellii, ettii palkansaajan itselleen an-
saitsema tydeliike on luonteeltaan palk&aan tai kuten lausunnoissa sanotaan
"mydhennettyyn palkkaan verrattava oikeus".

Vaikka eduskunnan kannanotot ovat vakuutettujen eliikeoikeuteen niihden sel-
keit6, ja eliike-etua pidetiiiin suojan puolesta "esineoikeudelliseen omistusoi-
keuteen verrattavana", eiviit kannanotot merkitse, etti elikkeeseen oikeu-
tetulla olisi osaomistusoikeus ty<ieliikeyhtirin varoihin. Eliikeoikeuden haltijal-
la on oikeus saada yhtidstii lakisiiiiteinen eliiketurvansa eliiketapahtuman jiil-
keen, mutta ei omistusoikeuteen verrattavaa oikeutta yhti<in varallisuuteen.
Sama koskee luonnollisesti yhtiooikeudellisesta ntikdkulmasta katsoen myos
vakuutuksenottajien oikeuksia yhtidn varallisuuteen.

Kun tyoeliikeyhtididen maksu- ja vastutrkykyisyyden siiilyttiimiseen on ole-
massa eritt[in tiirkeii yhteiskunnallinen intressi ja kun yhtididen maksulcyvystii
ja hallinnon toimivuudesta keyt?inndssii juuri tiirkeiin yhteiskunnallisen edun
turvaamiseksi on asetettu vakuutuksenottajat ja vakuutetut vastuuseen, voita-
neen vakuutettujenkin asemaa pitiiii yhti6ihin niihden vaikuttavampana kuin
esim. pelkfln saamisoikeuden haltijalla yleensd on velalliseensa nflhden.

Eriis keskeisimpiti tyoeliikeyhti6n erityispiirteistii on, ettei yhtitiiden talousvas-
tuu ole ratkaisevasti osakepiiiioman tai takuupiidosuuksien omistajilla. Se on
piiinvastoin yhti<iiden asiakkailla, vakuutuksenottajilla sekii mytis vakuutetuil-
la. Mitii erityisesti yhtididen toiminnan jatkuvuuteen ja vakavaraisuuteen tu-
lee, on vakuutettujen intressi kaikkein suurin.

Jos ty<ieliikeyhtitit vastaisuudessa voivat harj oittaa toimintaansa vakaissa olo-
suhteissaja sijoittaa varansajatkuvasti turvaavia vakuuksia vastaan, on vakuu-
tettujen eltiketurvan takaaminen yhtioiden kannalta ongelmatonta. Tulevai-
suudessa on kuitenkin tiirkeiiii - elinkeinotoiminnan pohjan vahvistamiseksi
yleensilkin - suunnata tyireliikeyhtioiden sijoitusvaroja entistii enemmdn
yritystoiminnan rahoitukseen. Tiilkiin on todenniik<iistii, ettii riskit kasvavat.
fuskien toteutumisen mydtii myris vakuutettujen eliiketurva saattaa vaarantua.
Tiiti kautta vakuutettujen intressi osallistua yhtididen hallintoon mm. riskiptiii-
t<isten tekemiseen kasvaa samassa suhteessa kuin eltiketurvan perusteiden va-
kauteen puufutaan.

Intressivertailussa tyoeliikeyhti<in osakkaiden ja vakuutettujen kesken paino-
piste niiyttiiisi siirtyvtin riskien lisiiiintymisen myritii entisti selkeiimmin -
vakuutuksenottajien lisiiksi - vakuutetuille.

Intressitahojen viilinen asetelma muuthtu

Tyiieliikeyhtiditii koskevalle lainsii[diinncille ja viranomaisten miiiir?iyksille on
ominaista jo nykyisin, ettii niissii korostetaan yhtioiden erityisluonnetta. Sa-
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moin ty<ieliikeyhtididen merkitysti yleisen edun puolustajina pidetiiiin tiirkeii-
nii. Yhtididen toimintaa on rajoitettu ja niiden hallintoakin on valvontavi-
ranomaisen suostumuksin muokattu tavalla, joka ei ole ominaista tavalliselle
liiketoimintaa harj oittavalle yhtidlle. Tydeliikeyhti6iden vastaisen kehityksen
on niihty tuovan niille entistii tiirkeiimmfln roolin paitsi sosiaaliturvan toteutta-
jina my<is elinkenoeltimiin rahoittajina. Tiistii voitaneen edelleen piiitellii, ettii
kun yhtididen toiminnan luonne muuttuu entistd enemm6n riskid sisiiltiiviiksi
ja sitii kautta eliiketurvan vakaus v6henee, muutos on myos lainsiddiinnossd
otettav'a huomioon ja tydeliikeyhtiriiden erityispiirteet korostuvat entisestddn.

Tyoeltirkeyhti<iiden toiminta on luvanvaraista. Toimiluvan ehdot on siiiidelty
laissa.ja ne rakentuvat vakaan pitkfljiinteisen toiminnan turvaamisen pohjalle,
On luonnollista, ettti toimintaperiaatteiden ja -olosuhteiden muuttuessa my6s
lupaehtoja voidaan muuttaa. Jos edelli oleva intressivertailu hyvtiksytiiiin niin,
ettii tl,5slekeyhtion osakepiiiioman ja takuuosuuksien omistajien rinnalle on
nostettavissa vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edunvalvonnan tarve, on
tiimii osapuolten asemassa tapahtuva muutos vakuutuksenottajien ja vakuutet-
tujen hyviiksi otettava huomioon myds ty6eliikeyhtididen p[iit<iksentekoa ja
toimintatapoja uudelleenjiirjestettiiessii. Pitkiijdnteisen ja vakauteen tiihtiiiiviiu
ty6elilkeyhtitin omaksuessa entistd riskialttiimpia toimintamuotoja on oikeu-
tettua edellyttiiii, ettii riskien ottamisesta ovat aikaisempaa enemmdn piitittii-
miissri my6s intressitahot, joiden etuja riskinotto ldhinnd vaaruntaa. Ttimiin
vuoksi tulee tyoeliikeyhti<iiden hallinnossa entistii enemmdn ottaa huomioon
vakuutuksenottaj ien j a vakuutettuj en edunvalvonnan ndkdkoh dat ja edustus.
Samalla tulee huolehtia yhtiriiden vakavaraisuuden kehittiimisesti, riskien
puskuroinnista j a niiden haj auttamisesta.

Kehittiimislinj oj en vaihtoehtoj a

Tarkastellessani suomalaista ty<ieliiketurvaa liihinnti yhteiskuntapoliittisesta ja
hallinnollisesta niikcikulmasta, on minun pakko ottaa huomioon tieQrt reunaeh-
dot siit6, mikii lainsiiiidiinnollisen turvan kysymyksessii ollen on poliittisesti
mahdollista ja mikti ei. Kiisitykseni mukaan piiiivaihtoehdot tyoeliiketurvan
tulevassa kehityksessii voisivat jakautua neljti?in eri ryhmiiiin seuraavana ole-
van.jaottelun mukaisesti:

Lainsiiiidiintdiikehitetiiiin nykyisen lainpohjalta pitiiytymillii osakeyhti-
<in ja keskindisen yhtion organisaatiomuodoissa.

Kehittiimisen linjaksi valitaan sddtely, jonka mukaan kaikkien tytieliike-
yhti<iiden tulee olla organisaatiomuodoltaan ke skinlisiti yhtiriitii.

Lainsiiiidiinn<in tavoitteeksi otetaan tydeliikeyhtioiden muuttaminen si-
joitusrahastojen mallin mukaisiksi yhteis<iiksi, joissa hallintoyhtion teh-
tiiviinti on hoitaa eliikevakuutuskantaa (rahastoa) vastuiden kattamiseksi.

I

2

3
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4 Otetaan tyoeliikejtirjestelmin hoitaminen ja kehittiiminen selkeiisti val-
tion tehtdvtiksi osana sosiaaliturvajfi estelmiiii ja siiiidehin tata varten
tarpeellinen jfi estelmiin muutos keyftiime[e hyvtiksi esimerkiksi
Kansanelekelaitoksen tailj a Eliiketurvakeskuksen organisaatioita.

Nykyisen lain pohjalta - laki tyoeliikeyhtioistii

Edellii esitetyist?i pdiivaihtoehdoista niiyttien poffittisenkin arvioinnin pohjalta
olevan ongelmattomin ja luontevin vaihtoehto joko
(a) tydeliikeyhtiditii koskevan erillisen lain tai
(b) vakuutusyhtidlakiin otettavan erillisen ty6eliikeyhtiditii koskevan luvun
sdiitiiminen.

Kirjoittaessani sosiaali- ja tenreysministeri<ille keslikuussa 1996 luovutta-
maani TEl-selvitystii perustelin vaihtoehtoja seuraavasti.

Erillislain siiiitiimistii puoltaa tdllaisen lain tydeltikeyhtididen toiminnan eri-
tyispiirteitii korostava luonne. Erillislakiin voitaisiin koota ne ty<ieldkeyhtitii-
den toimintaa koskevat keskeiset siiinndkset, jotka koskevat yhtitiiden itsendi-
syyttii, riskinottoa ja sen puskurointia, vakuutuskantojen jakoa ja eriiitii muita
ty<ieliikeyhtidille ominaisten ongelmien ratkaisuja. Jos vastaavat s?iiinndkset
kirjoitettaisiin vakuutusyhti6lain erilliseksi luvuksi, korostaisi tiimii puoles-
taan tyoeliikeyhti<iiden vakuutustoimintaluonnetta. Jllkimmiiisess[ ratkaisus-
sa olisi rlm. se vahva puoli, ettei tyoeliikeyhtitiitii koskevia erityissiiiinntiksiii
olisi tarpeen laajemmin perustella yhtididen kuuluessa kiistattomasti vakuu-
tusyhtioiden j oukkoon.

Tydeliikeyhtiotii koskevan erillislain si[t[misti on puollettu erityisesti sillti,
ettii tyoeliikeyhtiot niihdiiiin yhtitiiksi, joilla on pitkiille meneviii erityispiirteitii
verrattuna puhtaasti liiketaloudellista toimintaa hadoittaviin osakeyhti<iihin ja
eriniiisiin muihin vakuutusyhtioihin. On my6s sanottu, ettii tyiieliikeyhti6iden
hoitotehtiive ry6eliikekantaan niihden korostuisi erityislailla parhaiten.

Jos halutaan korostaa tytieliikeyhtididen eliikevastuita koskevan hoitotehtiiviln
luonnetta sekii tyrieliikeyhti6iden toiminnan monipuolisia rajoitteita verrattuna
ns. tavalliseen osakeyhti66n, voidaan ajatella siirtiiii jopa ty6eliikeyhtitin yh-
tidkokouksen toimintaa erityiselle hallintoelimelle, edustajistolle. Se voisi toi-
mia yhtidkokouksen sijasta yhtion ylimptinti hallintoelimend. Edustajiston ko-
koonpano vaatisi oman sdiitelynsi.

Tiimiin ratkaisuvaihtoehdon ongelmiin kuuluu kuitenkin mm. lainsiiediintttjtir-
jestys. Yhti<ikokouksen piiit6svallan siirtiminen osakeyhtidssi osakkailta ko-
konaan muilla perusteilla valitulle hallintoelimelle olisi niin oleellinen muutos
yhti6oikeuden periaatteisiin, ettii sitii tuskin kannattaa ottaa harkittavaksi.
VailJca tydeliikeyhti6n hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoon puuttu-
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misella on samankaltaisia piirteite, muutosehdotuksen kytkeminen tiiltii osin
toimiluvan ehtoihin voinee olla helpommin hyviiksyttiivissi.

Selvitystydn aikana on tullut esille pitiviiltti niiyttiivid perusteita, ettd til-
lainenkin laki voitaisiin siiiitiiii tavallisessa lainsiiiidiint<ijiirjestyksessii. Silloin
on kuitenkin edellytettivd, etti tydeliikeyhtiriiden toiminnan katsotaan jo
nykyiselliiiin olevan niin oleellisesti liiketoimintaa harjoittavan ns. tavallisen
osakeyhtion toiminnasta poikkeavaa ja sillii tavalla muutoinkin rajoituksin ja
valvonnalla s6[nneltyii, ettd osakkeenomistajien toimivaltaa voidaan heidiin
hoitotehtiiviiiinsti liiaksi puuttumatta rajoittaa myris pddtdsvallan siirrolla muil-
le ty<ieliikejiidestelmiin vastuullisille osapuolille, vakuutuksenottajille ja.
vakuutetuille.

Hallihrs on ratkaissut ongelman antamalla eduskunnalle kaksikin asiaa koske-
vaa esitysti. Ensin annettiin esitys tydeliikevakuutusyhti6iden vakavarai-
suuden lisiiiimisestii (HE 24111996 vp) ja my<ihemmin erillinen esitys ty6-
eldkevakuutusyhtiriistii (HE 25 5 I 1996 W).

Edellinen esitys kiisiteltiin pikavauhtia ja sen pohjalta on ao. muutokset tehty
vakuutusyhti<ilakiin vuoden 1997 alusta. Jelkimmeisen esiryksen kiisittely vie-
tiin piiiitokseen kevdtistuntokaudella 1997 jauusi laki stiiidettiin tulevaksi voi-
maan toukokuun alussa 1997.

Sijoitusrahaston malli

Sijoitusrahastolaki saattaamyds ta4otavastaisuudessa mallin tydeltikeyhtiditii
koskevan lainsiiiidiinn<in muutokselle. Sijoitusrahastosta siiiidetyn lain mu-
kaan rahastossa toimivan hallintoyhtirin nimenomaisena tehtiivtinti on huoleh-
tia sijoitusrahaston varallisuudesta, jonka varallisuuden omistavat rahastoon
sijoittaneet henkilotja yhteis6t. Sijoitusrahaston organisaatio on siis jiirjestetty
sijoitusrahaston ja sitii hoitavan erillisen rahastoyhtidn avulla.

Jos ty<ieliikeyhtidn toiminnassa halutaan erityisesti korostaa sitii, ett6 osakepiii-
oman tai takuupflioman tydeliikeyhtiddn sijoittavien tahojen, osakkeenomistaji-
en, tehfivdnd on vain tyrielflkevakuutuskannan hoitaminen, voisi sijoitusrahas-
tolaissa omaksuttujii{estely soveltuvin osinja hallinnoltaan tyrieliikeyhtidn olo-
suhteisiin muokattuna tarjota ratkaisumallin ty<ieliikeyhtidn uudeksi organisaa-
tioksi. Tiillaista rahastoa voitaisiin kutsua tyoeliikerahastoksi.

Ongelmana sdoitusrahastomallin kayftiimisessii on kuitenkin muun ohella
vakuutuksenottajien ja vakuutettujen aseman asianmukainen jii{estiminen
hallintoyhtirissii. Samoin saattaisi tuottaa ongelmia ratkaista, mik6 osuus
sijoitettavien eldkevarojen tuotosta kuuluu rahastoyhtitille ja mikii siitii on lu-
ettava vakuutuksenottajien ja vakuutettujen hyviiksi.

Sijoitusrahastomallin parhaana puolena on varallisuuden erottelu erikseen ty6-
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eliikevaroihin ja erikseen nlitd varoja hoitavan hallintoyhtitin omaisuuteen.
Ongelmia ei olisi kannansiirtojen tai muussakaan yhteydessii rahastovarojen
omistukseen nflhden. Myos ratroja hoitavan rahastoyhti6n (vrt. osakkeenomis-
tajien) rooli olisi selvii.

Henkil<ikohtaisesti pidiin sijoitusyhtidmallin tarjoamia mahdollisuuksia ty6-
eliikejfiestelmiin tulevaisuuden kehittiimisessii mielenkiintoisina. Mallin pa-
ras puoli on hoitoyhtion ja hoidettavan omaisuusmassan selkei erottelu.
Perustuslailliset ja muutkin kiistat siitii, kenelle eliikerahasto omistusoikeuden
nojalla kuuluu, poistuisivat kokonaan sijoitusyhtidmallissa piiiviijtirjestykses-
tii. Hallintoyhtitin tehtiivii olisi niin ikeen selkei. Se olisi vastuussa sijoitus-
varojen hoidosta eikii muusta. Hallintoyhti6llti ei mydskiiiin olisi mahdolli-
sutrksia hiimtirfiie hoitotehtiiviiiinsii minkiiiin muun intressin, esim. konsernin
"kokonaisedun" valvomiseen.

Tytieliikeyhtiriiden sijoitustoiminnan aktivoituessa ja niiden hallinnon muut-
tuessa eduskunnalle annettujen lakiesitysten mukaisesti joutuvat yhtitit harkit-
semaan toimintansa ktiytiinndn jiirjestelyjii mm. sijoitusmarkkinoilla. Eriiiinii
kiiytttikelpoisena vaihtoehtona saattaa sijoitustoiminnassa tulla kysymykseert
olemassa olevien sijoitusyhti6iden tehokas hytidyntiiminen. Suomenkin mark-
kinoilla niiitii yhtitiitii toimii jo jonkin veran.

Tyrielikevarannon suuruus huomioon ottaen sijoitustoiminta ei voi rajoittua
vain kotimaan rahamarkkinoille. Tiimiin vuoksi sijoituspalveluita jouduttaneen
hakemaan myds kansainvilisilti markkinoilta alan palvelusten tarjoajilta.

Eriiiinii ongelmana noussee esille, kuinka laajasti varojen sijoituspalveluita os-
tetaan ulkopuolisilta ja missi mddrin voidaan tyoeliikevarojen omistusyh-
teisdjen toimesta perustaa omia sijoitusorganisaatioita. Ainakin suurimpien
tytieliikeyhtioiden toiminnassa itse omistetut ja kesken66n kilpailevat sijoi-
tusyhtitit saattavat olla tydeliikeyhtididen edun mukainen ja tehokaskin jarjes-
tely. Jiilkimmiiinen jiirjestelymuoto on tietenkin vain eriis vaihtoehto kiiytiin-
n6n sijoitustoiminnan jfiestelyissii. Se kuitenkin jiittiiisi sijoituspalveluista
maksettavat korvaukset tydeliikekonsernin piiriin.

Tytieliikevarojen kasvaessa ja sijoituspalvelujen kysynniin lisiiiintyessii pidiin
tarpeellisena sijoitusorganisaatioiden ennakkoluulotonta lisiiselvittiimistii. Ny-
kyisessii tytieliikeyhtididen toimintavaiheessa niiyttiiii ensianroiselta sijoitus-
toiminnan itseniistiiminen. Tiimiin jiilkeen sijoitustoiminnan eri muodot kai-
paavat oman selvityksensii.

Tytieliikeyhtiot keskiniiisiksi yhtioiksi

Nykyisin toimivista tydeltikeyhtidistii Eltike-Thpiola ja Eliike-Varma ovat kes-
kiniiisiti yhtitiitii. Monilla tahoilla, mm. erdissii palkansaajajiirjestoissii on
noussut esille vaatimus siitiilailla kaikki tytieliikeyhtititjiirjestiimiiin organi-
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saationsa keskiniiisen yhtion mallin mukaisiksi. Ajatuksen takananiiyttiiii ole-
van vahvana pyrkimys viihentdii osakkeenomistajien pidtosvaltaa tydelii-
keyhtitiissii ja lisiitii tydmarkkinaosapuolten vaikutusta. Keskiniiisessii yhti6s-
sii vakuutuksenottaj at ovat osak*aita.

Tydeliikeyhtididen toiminnassa ei pfliiasiallisena ongelmana kuitenkaan liene
se pddtdsvalta, joka osakepitoman tai vakuutuspiidoman omistajille siniinsti
kuuluu. Sen sijaan ongelmaksi on niihty tydeltikeyhtidn piiiitdksenteon riippu-
vaisuus muista kuin yhtion toiminnan ja vakuutettujen edun kannalta keskei.
sist6 "omista intresseisti". Ratkaisua tiihiin pulmaan etsittiiessii ei sillii seikal-
la, onko tydeliikeyhtiti osakeyhtirin tapaan jii{estetty tai keskiniiisen yhtion
mallinr mukainen niiytii olevan ratkaisevaa merkitysti.

Jos hyviiksytttiisiin uudistuksen piiiilinjaksi mtiiiriitii lainsiiiidiinndllti kaikki
tydeliikeyhtiot jiirjestiimiiiin hallintonsa keskiniiisen yhtidn muotoon, olisi vai-
keutena joka tapauksessa uudistuksen vaatiman lainstiiidiintdjiirjestyksen
muoto. Voitaisiinko tavallisella lailla pakottaa edes siirtymiiajan jilkeen yhtio
j fi estiimiiiin hallintonsa keskintliseksi yhtitiksi, on epdselvii[.

Tiillainen ratkaisumalli olisi aika mutkikas ja kun se ei ilmeisestikiiiin toisi
ratkaisevaa parannusta tyoeliikeyhtididen ajankohtaisiin ongelmiin, esittelen
sen tiissd TEl-selvityksen tapaan vain erdinii tarkempaa pohtimista vaativana
vaihtoehtona.

Tyoeliiketoiminta valtion hoidettavaksi

Suomalainen tyoeltikevakuutustoiminta poikkeaa organisaationsa puolesta
kaikista eurooppalaisista jiirjestelmistii siinii, etti meillii ty<ieldkevakuutukset
on annettu yksityisoikeudellisten, ty6ellkeyhti<iiden hoidettavaksi. Luonteel-
taan ty6eliikevakuutustoiminta on Suomessakin oleellinen osa valtion takaa-
maa sosiaaliturvajiirjestelmiiti. Juuri tete argumenttia kiiyttiien saatoimme en-
sin ETA-jiidestelyjen ja sittemmin EU-jiisenyyden yhteydessii siiilyttiiii nyh/i-
sen tyoeldkeyhtidjtirjestelmtrnme. Se katsotaan osaksi sosiaaliturvaamme ja
jtirjestelyksi, joka voitiin hyviiksyti EU:n piirissii liihinnii poliittisen tarkoituk-
senrnukaisuusharkinnan fuloksena.

Ty<ieliikeyhtidt ovat valtiovallan valvonnan alaisia, niillii on keskiniisistii
toiminnoistaan yhteisvastuu, ne hoitavat viranomaistehtdvid, niiden tariffit
ovat viranomaisten vahvistamia, jopa niiden liikkeenhoitokuluihin keytettiive
maksuosuus vahvistetaan valvontaviranomaisen toimesta. Luonteeltaan ne
ovat, kuten edellii on jo useaan kertaan todettu, "eptiyhtidmeisie yhteisdje".

Kun ottaa huomioon yhtiriiden omistajien vdhdisen oman panostuksen yhti6i-
den piitomaan, yhtididen lunastaminen valtiolle ei olisi edes kovin kallis
toimenpide. Antaisiko tiillainen "sosialisointiratkaisu" sitten nykyistii parem-
pia kiiytiinndn mahdollisuuksia tydeliiketurvan jiirjestiimiseksi, on jo mutkik-
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kaampi asia. Valtion omistamien tydeltikeyhtididen suuret sijoitusvastuut tuli-
sivat l?ihelle, ehkii suorastaan osaksi valtion sijoitustoimintaa. Kun TEL-mak-
su vahvistetaan viranomaistoimin, olisi hallinnonkin ottamisella valtiolle se
kokonaisvaikutus, ettii TEl-jtirjestelmlstii tulisi asiallisesti ottaen verotuksel-
la hoidettu osa sosiaaliturvaa.

Alun alkaen ty6eldkevakuutus jiirjestettiin meillii hajautetun mallin mukaises-
ti. Sen katsottiin kilpailun kautta antavan parhaat kehittiimismahdollisuudet
yhtioiden toiminnalle ja vilitlisesti my6s vakuutetuille. Valtion kokonaan hoi-
tamassa tydeltikejfiestelmiissl hajautuksen ja sen turvaaman kilpailun edut
ilmeisesti menetettiiisiin.

Tytieltikeyhtioiden sijoitustoiminnassa on valtion joukkovelkakidalainojen
osuus nopeasti viime aikoina listiiintynyt. Eriiiinii syynii tiihiin on ollut niiden
suhteellisen korkea tuotto sekii yksityisen elinkeinoeliimiin luoton kysynniin
vdhiiisyys. Valtion sitoumukset ovat luonnollisesti varmoja sijoituskohteita.
Jos tydeliiketoiminta ja sinne kuuluvat piiiiomat olisivat kokonaan valtion
hoidossa, olisi mahdollista, ettii valtion osuus sijoituskohteena tulisi edelleen
nopeasti kasvamaan. Valtion jatkuva suuri luoton tarve niiyttiiti antavan perus-
tetta tiillaiselle olettamuksella.

Pys iihtynyt j iirj e ste lm?i

Monet ekonomistit ovat ankarasti arvostelleet nykyistii TEl-jtirjestelmiiii py-
siihtyneisyydestii ja huonosta mukautumisesta rahamarkkinoiden kehittymi-
seen. Jfi estelmiin sanotaan olevan perusrakenteeltaan kokonaisuudessaan pe-
riiisin 1950- ja 1960-luvuilta ja edustavan monilta osin puhtaasti siiiintely-
kauden ajatusmalleja. Eliikejiirjestelmiissii harjoitettu sijoitustoiminta ei samo-
jen kriitikoiden, mm. tohtori Markku Malkamden (Suomen Pankista), mielestii
ohjaa rahastoituja varoja kansantalouden kasvun kannalta parhaaseen mahdol-
liseen kiiytttitin. Pikemminkin rahastot hidastavat markkinoiden normaalia,
kansantalouden tarpeiden mukaista kehittymistti.

Nykyaikaisen sijoituspolitiikan liihtdkohtina on pidettiivii riskien viilttiimist5,
tuottojen maksimointia ja sijoitusten likvidiyttii. Erityisesti TEl-varojen tur-
vaavuusperiaate on sijoitustoiminnassa tdrkeii rajoite. Varojen sijoitustoimin-
nasta saatavia tuottoja on voitava maksimoida vasta sen jtilkeen, kun hyviik-
syttiiviit riskit on miiiiritelty. Tohtori Malkamtien mukaan elikevarojen tarkoi-
tuksesta on johdettavissa, etfii sijoitustoiminnalla tiihdiitiiiin indeksoitujen elii-
kevastuiden kattamiseen, eli sijoitustoiminnalta edellytetiiiin kohtuullista reaa-
lituottoa eikii muita tavoitteita voikaan olla, jos tuotoista ei haluta luopua. Ny-
kyistn parempien reaalituottojen tavoittelu merkitseekin, ettii osak&eiden,
joukkovelkakirjojen ja muun markkinaehtoisen sijoitustoiminnan osuuden
olisi oltava huomattava elikeyhtioiden sijoitussalkuissa. Odotettua tuottoa
voidaan lisiitii vain riskejti lisiiiimiilH. Samalla on otettava huomioon, ettii ha-
j autettu sij oitussalkku tuottaa parhaan riski-tuotto -suhteen.
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Juuri nykyisti paremman sijoitusten tuoton tavoittelu jakaa tyoeliikeje{estel-
mtin piirissii mielipiteet. Varsinkin vakuutettujen keskuudessa on perinteisesti
totuttu varomaan riskinottoa. Se on luonnollista, koska menett[jiinii olisivat
juuri v'akuutetut. Sen jiilkeen (vuosi 1993), kun myris vakuutetut ovat tulleet
tel-maksun maksajiksi varovaisuus riskin ottoon on kasvanut. Sijoitustoimin-
nan menetyksethiin merkitsisiviit paitsi elSketurvan vaarantumista my6s mak-
suosuuksien nopeaa nousua.

Eri kehittiimislinj oj en vertailussa ntiyttiiii tulevaisuudessa varovainen nykyi-
sen lainsiiddiinndn pohjalle rakentuva ja TEl-jerjestelmiin hallintoa varovai-
sesti muuttava linja saavan eniten kannatusta. Kun kysymys on lakisidteisestii
jtirjestelmiistii, jota voidaan muuttaa vain lakeja muuttamalla, ovat tulevaisuu-
denkin uudistukse t arv attav asti hitaita. Suomessa on tyomarkkinaosapuolten
suostumusta vaativaa lainsiiidintdd muutettu vain konsensus-hengessii. Sekin
muodostaa oman viivyttiiviin tekijtinsii uudistustahdissa.

TEl-jii{estelmiin tulevaisuutta suunniteltaessa on pyrittdvii loytiimiiiin ratkar-
su niille ristikkiiisille paineille, jotka korostavat jii{estelmiin varmuutta ja
piidtoksenteon varovaisuutta ja toisaalta tuottovaatimuksen entistii voimali
kaanrLpaa esille nousua.

Sijoitustoiminnan osaamisen vaatimus ty<ieliikeyhti<iiden hallinnossa koros-
tuu. 'fhtioiden hallinnon tulee tdm[n vuoksi vastaisuudessa muuttua nykyistii
huornattavasti tehokkaammaksi, hallintoelinten tulee olla kooltaan pienempid
ja asiantuntevampia. Niiden pdiit<iksenteon nopeuden tulee huomattavasti li-
siitintyii.

Hallinnossa on my<is otettava huomioon rahamarkkinoiden nopea kansainvti-
listyminen. TEl-jiirjestelmiin suurille pd"ilomille ei loytyne riitt[viin varmoja ja
hajautettuja kohteita pelkiistiiiin kotimaan markkinoilta. Jo nykyisin varojen
yksipuolinen sitominen esimerkiksi valtion joukkovelkakirjalainoihin muo-
dostaa tarpeettoman suuren riskin. Eurooppalaisen integraatiokehityksen no-
peus, rlm. odotettavissa oleva Suomen EMU-jiisenyys edellyttiiviit vdlttiimii-
t<intd avautumista mm. eurooppalaisille markkinoille. Ndiden markkinoiden
haasteista tuskin selviydytiiiin tyoeliikeyhtiriiden nykyisen asiantuntij akapa-
siteetin turvin.

Siititiimisj ii{ estys - muutoksen hidaste
Thloudellisten menetysten pelon aiheuttama asenteellinen hidaste TEl,-jiirjes-
telmiin muuttamisessa aiheuttaa edellii todetulla tavalla ristipainetta nopeasti
lisiiiintyneen sijoitusvarojen tuottovaatimuksen kanssa. Kokonaan toisentyyp-
pinen hidaste lakisdiiteisen TEl-jafestelmiin kehitysprosessissa on lilin-
siid.ddnnon muuttamisen muoto.
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Tloeltikevakuutusyhtiot on jfiestetty joko vakuutusosakeyhtidn tai keskiniii-
sen yhtirin muotoon. Yhtiooikeuden periaatteiden noudattaminen on ndin ollen
viilttiimtitontd myos tytteliikeyhtioitii koskevan lainsiiiidiinn6n kehitysty<issii.
Missii miiirin yhtidoikeudesta voidaan tycieliikeyhtioitii koskevan lainsiiiidiin-
ndn muuttamisessa poiketa, on monimutkainen juridinen ongelma. Kiisitykse-
ni mukaan yhtidoikeus ei sellaisenaan tiysin sovellu ty6eltikeyhtidihin, mutta
yhtiooikeudesta poikkeaminen voi tapahtua vain tarkoin harkituin perustein,
jotka eduskunnan perustuslakivaliokunta saattaa tyoeliikeyhtididen toiminnan
erikoislaatu huomioonottaen hyviiksyii. Asian tirkeyden vuoksi, ja kun niiihin
perusteluihin joudutaan viiistiimiittii palaamaan jokaisen tytieliikelainsiiiidiin-
i6e koskevan muutoksen yhteydessd, on perusteltua tarkastella, mitkti voisivat
olla sellaisia tekijoitii, jotka sallivat omaisuuden suojaa korostavan yhti6-
oikeussiiiidiinn<in ohittamisen tai siitii poikkeamisen.

Juridisilta perusteiltaan tytieliikeyhtidt ovat yksityisoikeudellisia yhtioitii, joi-
den osakkaiden oikeudet ktiyttiiii yhtidissiiiin p66t6svaltaa on suojattu omai-
suuden suojaksi perustuslaissa siiiidetyllii jti{estelmiiln. Tytrel2ikeyhtiti kuiten-
kin on yksityisoikeudellisten yhteisrijen joukossa erityislaatuinen yhtiti ja sillii
on monia edellii jo kiisiteltyjii ns. tavallisesta liiketoimintaa harjoittavasta
yksityisoikeudellisesta yhtidstii poikkeavia piirteitii, joilla voidaan katsoa ole-
van vaikutusta mytis yhtiotii koskevaan lainsiiiitiimisjirjestykseen.

Valtiosiiiint6oikeudellisen tarkastelun liihtdkohtana on osakeyhti<in osakkeen-
omistajan tai keskiniisen yhtidn takuuosuuden omistajan oikeus piiiittiin yhti-
6n toiminnasta yhtirikokouksessa. Piiitdsvaltaan kuuluu nimenomaisesti oike-
us osallistua yhtiokokouksessa yhtititii koskevien keskeisimpien asioiden
ratkaisuihin, joita ovat mm. yhti6n toimintalinjoista pdiittiiminen, osingonjaos-
ta ptiiittiiminen ja hallintoelinten valinta.

Yhti6n osakkaiden omistusoikeuden suoja on viilillinen ja johdettu kansa-
laisille kuuluvasta perustuslain mukaisesta omaisuuden suojasta. Osakkaiden
omaisuuden suojan vilillisyydestii huolimatta on sitii pidetty perustuslakiva-
liokunnan johdonmukaisen tulkintalinjan mukaan kansalaisen vtllittdmiin pe-
rusoikeussuojan veroisena. Omaisuuden suoja ei myoskiiiin rajoitu varsinai-
seen omistamiseen, vaan se kattaa myds omaisuuden vapaan kiiyttooikeuden.

Osakkaiden omaisuudensuojan sisiilt<iii on tulkittu eduskunnan perustuslaki-
valiokunnassa liihes klassiseksi muodostuneessa tapauksessa, kun tuotantoko-
mitealaitoksen perustamista teollisuusyhti<iihin kiisiteltiin 194O-luvulla
(PeVL 4146). Valiokunta katsoi tell6in, ettii osakkaan oikeuksien veroinen
palkansaajien osallistuminen yhtidn hallintoon loukkaisi perustuslain suojaa-
maa omistusoikeutta. Kannanottoa on noudatettu mydhemmin eri yhteyksissii
varsin tarkoin. Mm. yhteistoiminnasta yrityksissii siiiidettyii lakia (725178)
valmisteltaessa liihdettiin siit6, ettti omaisuuden suojaa loukkaamatta voitiin
ehdottaa vain sellaista neuvottelu- ja yhteistoimintajtirjestelyti, joka jiittiiisi
omistajille viime kddessii piiiit6svallan yhtion asioissa. Myos osakeyhtiolain 8
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luvun 1 $:n 2 momentin s6[nnds "muulla kuin omistuksen perusteella" yhti6n
hallitukseen valittujen jiisenten lukumiiiiriin pitiimisestii viihemmist6nfl perus-
tuu samaan aj attelutapaan.

Verrattaessa tyoeliikeyhti<in toimintaa ns. tavallista liiketoimintaa harjoittavan
osakeyhtion asioiden hoitoon ja erityisesti osakkaiden vastuisiin, on koros-
tettava, ettii ty6eliikeyhtirin osakkaiden asema ja vastuu verrattuna yhtididen
asiakkaiden, vakuutuksenottajien ja my6s vakuutettujen vastuisiin niihden on
hyvin rajoitettu. Sama koskee osittain osakkaiden oikeuksia. Julkinen valvon-
ta ja pitkiille menevdt valvontaviranomaisen mIdrdysvaltuudet rajoittavat yhti-
on omaisuuden kiiytt6[. Myris voitonjako on tarkoin stiiinnelty.

Tydeliikeyhtidt hoitavat lakisiiiiteista tehtevea, joka on sosiaali- ja terveys-
ministeritin valvonnan alaisena rajoitettu vain tyoeldkevakuutusliikkeen toi-
mintaan. Yhtiollii ja sen osakkeenomistajalla tai takuuosuuden omistajalla on
varsinaisesti vain yleiseen sosiaaliturvajiirjestelmiiln kuuluva, joskin yhteis-
kunnallisesti tiirketi tydeliikevakuutuksen hoitotehtiivii.

Osakkeenomistajien ja takuuosuuden omistajien ei voi sanan varsinaisessa
mielessii sanoa omistavan yhtion varallisuutta, vaikka heillii on siihen vahva
kiiyttdoikeus. Varallisuus on koottu (sijoitustoiminnan listiksi) valvontavi-
ranomaisen hyviiksymill[ vakuutusmaksuilla aikaisemmin kokonaan vakuu-
tuksenottajilta, vuoden 1993 jiilkeen vakuutuksenottajilta ja vakuutetuilta.
Ty<ieHkeyhtioiden osakkeenomistajien ja takuup[ioman omistajien panostus
tydeliikeyhtioihin ei riitii (eikti ole tarkoitettukaan riittiiviksi) kattamaan ris-
kinottoa yhtididen sijoitustoiminnassa. Tydel[keyhtioiden vakavaraisuus tur-
vataan toimintapiiiiomalla, jonka riittiivyydesti ei yhtididen osakkeenomis-
tajilla ja takuupddoman omistajilla ole suoranaista ensisijaista vastuuta.

Tyoeliikeyhtion liiketoiminnasta mahdollisesti syntyvtit tappiot jildvat vakuu-
tuksenottajien ja vakuutettujen kannettavaksi. Ty<ieliikeyhtididen toiminnan
yhteiskunnallista luonnetta kuvaa lisiiksi, ettti tydeliikeyhtion konkurssista ai-
heutuvat tappiot katetaan yhteisvastuuperiaatteen mukaisesti, ensisijaisesti
konkurssiin menneen yhti6n varoilla ja toissijaisesti kaikkien tyoeltikeyhticii-
den varoilla, tarvittaessa tydeliikemaksujen korotuksilla, joissa maksajina ovat
vakuutuksenottajat ja vakuutetut. Tydeliikeyhtidn osakkeenomistaja tai takuu-
osuuden omistaja on olennaisesti erilaisessa asemassa omistamassaan yhti<issii
kuin tavallisen osakeyhtion omistaja, jolle kuuluu vallankiiy6n rinnalla myds
taloudellinen vastuu yhtidstliin.

Ty<ieltikeyhti<in toiminnasta vakuutuksenottajille ja vakuutetuille kuuluvan
vastuun sekii yhticiiden toiminnan yleisestii luonteesta voitaneen piiiitelli
vakuutuksenottajien ja vakuutettujen aseman olevan asiallisesti varsin liihei-
sesti verrattavissa osakkeenomistajien ja takuuosuuden omistajien asemaan.
Jtilkimmiiisifln kuitenkin on muodollinen ja juridinen omistusoikeus ja sen
suojana perustuslaissa siitidetty turva.
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Suomen neuvotellessa (ETA- ja myohemmin) EU-jiisenyydestii korostettiin
maatamme edustaneiden neuvottelijoiden taholta komission edustajille, ettii
tytieliikevakuutusjfiestelmimme yksityisoikeudellisine vakuutusyhtioineen
on osa suomalaista lakistiiiteistii sosiaaliturvajfiestelmiiii. Kansantalouden
tilinpidossa tytieltikeyhtididen, samoin kuin muidenkin eliikelaitosten varalli-
suus luetaan osaksi julkista siiiisttii.

Koko suomalaisen sosiaaliturvajfiestelmiin kannalta tyoeltikeyhtitiillii on erit-
tiiin suuri merkitys. Tydeltikeyhtioidenmenestymisestiriippuupaljolti, kuinka
tydeliikevastuista selviytyminen onnistutaan turvaamaan. Elekevastuiden tii-
mdnhetkinen milr6 tytiel2ikeyhtioissii on noin 150 miljardia markkaa. Siksi
yhtioiden yhteiskunnallinen merkitys on paitsi sosiaalipolitiikan my6s talous-
politiikan kannalta keskeinen.

Yhtitioikeuden periaatteiden mukaan osakeyhtitin omaisuus on omaisuusmas-
san kokonaisuus, joka kuuluu yhtidlle itselleen. Milliiiin ulkopuolisella tai yh-
ti6n sisdisellii osapuolella ei ole omistusoikeutta yhtion erillisiin omaisuus-
eriin. Tytieliikeyhti6n kohdalla tisti s?iiinntistii laritenkin on poikettu mm.
tytieliikeyhtidn vakuutuskantojen luovutustilanteissa. Telldin on nimittiiin kat-
sottu, ettti se osa tydeliikeyhtitin velat ylittiivisti varoista, joka ei kuulu osak-
keenomistajille tai takuupiiiioman omistajille joko piiiiomasijoituksen vastik-
keena tai sille laskettavana fuottona tai korkona, on luettava kuuluvaksi va-
kuutuksenottajille. Osakkeenomistajien ja takuuosuuksien omistajien oikeu-
det ovat tiiltiikin osin rajoitetut ja poikkeavat ns. tavallisen osakeyhtidn osak-
kaiden oikeuksista.

Perusteena velat ylittiivien varojen osoittamiselle vakuutuksenottajille on, effi
vakuutuksenottajat saavat niiin vakuutustoiminnassa noudatetun kohtuusperi-
aatteen mukaisesti korvausta siitii taloudellisesta vastuusta, joka heille kuuluu
eliiketurvajfiestetniin rahoittajina, ja maksunpalautusta siksi, ettei yhtidlle
ole tarkoitus koota tarpeettoman sutrta velat ylittiivien varojen miitirii[. Koh-
tuullisuusperiaate niiyttiiii ktiytiinntissii jossakin miiirin ohittavan yhtitioikeu-
dellisen periaatteen yhti6lle kuuluvan omaisuuden jakamattomuudesta.

Edellii sanotun perusteella voidaan laisiiiidiintdjfiestyksen kannalta keskeiset
periaatteet koota seuraaviksi viiittiimiksi.

Tyoeliikeyhtioiden toiminta poikkeaa tavallisen liiketoimintaa harjoitta-
van yhtidn luonteesta siin6, ettii ne hoitavat julkisoikeudellista tehtiv[i,
lakisiiiiteistii tyiieliikevakuutusliikettii osana sosiaaliturvajfiestelmiiii.

2. Tytieliikeyhtitiiden merkitys sosiaaliturvassamme j a myds kansantalou-
dessamme on keskeinen. Yhtiiiiden varat luetaan osaksi julkista s66st66,
minki vuoksi ja huomioonottaen l. kohdassa esitetty, tyoeliikeyhti6iden
toimintaa on katsottu voitavan siiiinnellfl tavallista liiketoimintaa har-
joittavia yhtitiitii helpommin tavallisella lailla ja jopa valvonta viran-
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omaisen miiiiriiyksillii. Tavallista lakia on siiiintelyssd yleisestikin voitu
keyftee sitii helpommin miti suurempaa yhteistii intressid siiiintelyn koh-
teen on katsottu edustavan verrattuna yksityiseen etuun.

Tyoelflkeyhtirin osakkaiden oikeudet yhtidssiitin ovat jo nykyiselliiiin ra-
joitetut ja osakkeenomistajille ja takuupddoman omistajilla on yhtirin
omistajina varsinaisesti vain el[keturvajdrjestelmiin hoitotehtlivi.
"Omistajat" eivdt tiimiin mukaisesti varsinaisesti omista yhtidn varalli-
suutta, vaan heillii on siihen vahva k[yttooikeus. Kiiytt<ioikeuskin on si-
rlottu yhtion toiminnan tarkoitukseen. Vakuutusyhti6laki j opa kieltiid
'varoja klyttiimiistii yhtion toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen.

4. Tyoeliikeyhticin osakkeenomistaj ien ja takuuptdomanomistajien vastuu
yhtitin taloudesta on toissij ainen. Varsinainen talousvastuu yhtidissti
kuuluu liihinne vakuutuksenottajille ja vakuutetuille. Vakuutuksen-
ottajille ja vakuutetuille voidaan tdmiin perusteella katsoa kuuluvan lii-
hes omistajien oikeuteen verrattava intressi olla mukana yhtion piiiitdk-
senteossa.

Ty<ieliikeyhtirin velat ylittiiviistii nettovarallisuudesta on katsottu vakuu-
tustoimintaan vakiintuneen ja lainsiiiid[nnossl vahvistetun kohtuulli-
suusperiaatteen mukaisesti voitavan sddtiiii, ettii siitii kuuluu vakuutuk-
senottajille se osa, mitii ei ole luettava sijoituksia omaan piidomaan teh-
neille osakkeenomistaj ille tai takuuo suuden omistaj ille tulevina osuuk-
sina. Yhtidoikeudessa tiillaista sdtinndstii ei pidetii mahdollisena. Putr-
taan yhtidjuridiikan mukaan koko omaisuus kuuluu jakamattomana yhti-
<ille.

6. Tydeliikeyhtidn toiminta on rajattu vain tydeliikevakuutusliikkeen ja sii
hen vdlittdmtisti liittyviin jelleenvakuutuksen harjoittamiseen. Yhtidn
toiminta on luvanvaraista, minkii vuoksi oleelliset muutokset yhtion toi-
minnassa edellyttiiviit lupaviranomaisen suo stumusta.

Kiisitellessiiiin hallituksen esitystti nro 24111996 \IP eduskururan perustuslaki-
valiokunta tarkasteli tydeliikevakuutusyhtioiden toimintaa suhteessa tavalli-
seen osakeyhtid6n mm. edelliiolevien numeroitujen ntik<ikohtien valossa.
Lausunnossaan perustuslakivaliokunta piiiityi hyviiksymiiiin hallituksen ehdot-
taman yhtion ylimpien toimielinten rakenteen muutoksen tavalliseen lakiin
sisiiltyvtinii normina. Samoin perustuslakivaliokunta hyviiksyi tavallisena laki-
na kiisiteltaviiksi siiiid<iksen, jonka mukaan tyoeliikeyhtion velat ylittiivii netto-
varallisuus voidaan lukea vakuutuksenottajien omaisuudeksi vakuutuskantaan
kuuluvana.

Erityisen tiirkeii perustuslakivaliokunnan mietinnrissd on huomautus siitii, ettii
mitti etiiiimptinii oikeushenkiki (tydeltikeyhtiri) on yksil6istiija vastaavasti mitii
viihiisempiii ja vtilillisempiii ovat toimenpiteiden vaikutukset yksikiiden kon-
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kreettisiin taloudellisiin etuihin, siti epiitodenniikoisemmin voivat oikeus-
henkil66n kohdistuvat toimenpiteet olla ristiriidassa hallitusmuodon l2 $:ssi
turvatun yksildiden omaisuudensuojan kanssa.

Yhti6oikeuden piirissii osakkaille turvattu omaisuudensuoja on - kuten edellii
toistuvasti on sanothr - johdettu yksil6n viilitt6miistii omaisuudensuojasta.
Tytieliikeyhtidt ovat yhti6iden yhti6itii. Tiistii johtuu, ettii omistajayhtioiden
osakkaiden etu tydeliikeyhtitissii on moninkertaisesti viilillinen. Kun edunval-
vonta niiiden osakkaiden osalta on sekti viilillistii euii yhtitliden varsinaiseen
talousvastuuseen nihden vasta toissijaista, on kiisitykseni mukaan kiistatonta,
ettii eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti ty6eliikeyhtitii
den hallintoa voidaan vastaisuudessakin kehittiiii tavallisen lain muodossa
siiiidetyillii siiiinn6ksilld. Perustuslakivaliokunnan tulkinta poistaa niitii kiiy-
tinndn hidasteita, jotka lausunnon antamiseen saakka niiyttiivtit olleen erii6n-
laisina henkisinii esteinii tydeltikeyhtididen hallinnon nopeammalle kehittiimi-
selle.

Kiisiteltyiiiin lausunnossaan vieliity6eliikeyhtioiden toiminnanja pdiiomanmuo-
dostuksen erityisluonnetta valiokunta lausuu yhtididen tulevaa kehittiimistii aja-
tellen merkittivtin kannanoton. Valiokunta nimittiiin "pitiiii valtiostiiinntin kan-
nalta oleellisena, ettii yhti6iden omistajien osakesijoituksilla on lakisiiiiteisten
tyoeliikemaksujen takia ollut vain viihiiistii merkitysti yhtioiden piiiomanmuo-
dostukselle. Teltii kannalta arvioituna se omistajan mdirddmisvallan rajoitus,
jota ehdotetnr hallintomalli (intressitahojen edustuksen laajentaminen hallinto-
neuvostossa ja hallituksessa) tarkoittaa, on paitsi perusteiltaan hyviiksyttivi,
my6s laajuudeltaan silll tavoin oikeasuhtainen, etli rajoitus ei mene pidemmille
kuin on perusteltua tiimiin hyviiksyttiivln tarkoituksen saavuttamiseksi. N[istii
syisti valiokunta katsoo, etti ehdotus on my6s sopusoinnussa sen vaatimuksen
kanssa, ettii rajoitus ei loukkaa omistajien asemassa olevien oikeutta omaisuu-
tensa normaaliin, kohtuulliseen ja jiirkeviiiin ka$66n."

Tulevaisuuden arviointia
Yrittiiessdni arvioida ty6eliikejii{estelmiin tulevaisuuden niiktialoja on oloni
kuin entisellti ylioppilaskokelaalla, joka vieraan kielen ymmtirtiimiskokeesta
keytti nimitystii "luullun arvaaminen". Joka tapauksessa niiyttiiii silt6, ettii
voimakkaiden ristikkiiisten kehittiimispaineiden alainen jiirjestelmii voi muun-
tua vain lyhyin askelin ja konsensuksen hengessfl. Perinteiset TEl-jfiestel-
min osapuolet, julkinen valta, tydnantajat (vakuutuksenottajat) ja palkasaajat
(vakuutetut) siiilyttiinevlt asemansa jfiestelmiin kehittiimisen osapuolina.

Materiaaliselta siselriltiin uskon ja toivon kehittiimislinjan muodostuvan
niin, ettii tydel?ikevakuutusyhti<iiden oma rooli muuntuu entistii selkeiimmin
ty6eliikevarojen hoitotehtiivtiksi ja liihenee sijoitusrahastomallin mukaista ra-
hastoyhti6tii. En pi&i tarkoituksenmukaisena, etti keskeniin kilpailevista ja
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hajautettuunjiirjestelmtiiin perustuvista yhtioistii tehtiiisiin yhteiskunnan omis-
tamia tai hallitsemia. Vaikka yhtididen vdlinen kilpailu on osittain nienntiistd,
kilpailutekijiillii on keskeinen merkitys pelkiistiitin erilaisten sijotuskohteiden
valinnoissa.

Tyoeltikeyhtitiiden hallinnossa pidiin tiirkeiinti sekti osapuolten edustavuuden
effd ennen kaikkea vakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan asiantuntemuksen
lisiitimistii.

TEL-jiirjestelmd pysyy lakistiiiteisend osana sosiaaliturvaarnme. Siksi kehittii-
minen tapahtuu keskeisimmiltii osiltaan lainsiiiidiinnrin kautta. Tiistii johtuu
toisaalta tietty kehittiimisviive. Lakisii6teiset jiirjestelmiit tahtovat olla tietyssfi
miierin jelkijiittoisiii. Erityisesti ndin on asian laita nopeasti kehittyvien raha-
markkinoiden alueella toimivien yhteisrijen kohdalla. Lakisiiiiteisissii jiirjestel-
missii on tavallista keskeisemmiissi asemassa toiminnan turvallisuus ja var-
muus. Niime laatusanat sopivat tytieltikejiirjestelmfltin varsin hyvin. Ne my6s
kuvaavat ennen muuta vakuutettujen varovaisuutta riskinotossa. Toisaalta
riskinoton alttius voi lisiitii sijoitustuottoja, mitkii puolestaan vtihentiiviit TEL-
maksujen kautta koottavien varojen tarvetta jiirjestelmln toimivuuden turvaa-
jana.

Missii midrin vapaaehtoiset eltikejiirjestelyt vastaisuudessa korvaavat lakisiiii-
teisen tydeltiketurvan, on vaikeasti arvioitavissa. Jos TEl-jiidestelmiin mark-
kinaehtoisuutta kyetiidn riittiiviin nopeasti lisiiiimiiiin ja sitrii kautta tehokkaasti
pidetiiiin kurissa TEl-maksujen korottamisen tarpeita, en usko vapaaehtoisten
el?ikejiirjestelmien syrjtiyttiiviin nykyistii lakisliiteistii ty<ieliiketurvaa. Sen si-
iaan vapaaehtoisilla jtirjestelmilld voidaan sopivasti tiiydentiiti lakis?iiiteistfl
turvaa, jos vapaaehtoisen eliiketurvan houkuttawus voidaan esimerkiksi vero-
tuksessa tarjottavilla etuuksilla turvata.

Tydeliikeyhti<iiden roolin s[ilyminen vakuutusjiirjestelmdssimme riippuu pal-
jolti my6s siitii, millaisia rakenteellisia muutoksia rahoitusmarkkinoilla ylei-
sesti tapahtuu. Ristikkiiiset toimialaliukumat pankki- ja vakuutussektoreilla
sekii kiristyviin kilpailun asettama tarve voimien kokoamiseen johtanee liihi-
tulevaisuudessa suurien finanssialan konglomeraattien syntyyn. Tfillaisten
muutosten yhteydessd on keskeistii siiilyttiiti tydeliikeyhtididen itsenlisyys. Jos
yhtididen itseniiisyydestti joudutaan syysti tai toisesta tinkimiiiin ja yhtididen
rooli sosiaaliturvan tarjoajana hiimiirtyy, saattaa niiden kiinnostavuus ja knyt-
tokelpoisuus nykyisen tehtiivdns[ suorittajina oleellisestikin heikentyii. Mm.
niiistii syistii tydeliikeyhti6iden toiminnallinen ja hallinnollinen itseniiisyys on
keskeinen kehittiimisen kohde niiden tulevaisuutta suunniteltaessa.
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T-:l liiketurvaan liitq/vet sitoumukset ja yhteiskuntasopimukset koskevat
fl pitkee aikavtiliii, ehk[ pidempiiii kuin milliiiin muulla eliimiin alueella
-1,-ltehtavlt sitoumukset. Pakollinen eldketurva on lisiiksi alue, jonka kes-
tiivyydestii on oltava varnuus. Pakollisen eliiketurvan vaihtoehtona on omaeh-
toinen'varautuminen vanhuuteen ja muihin tyriansioihin kohdistuviin riskeihin
liihinnii siiiistflmiillii tai yksiltillisellii eliikevakuutuksella. T?illaisen vanhuu-
dentunran rakentaminen on mahdollista vain, jos se aloitetaan kyllin varhai-
sessa itissii ja sitii toteutetaan pitkiijiinteisesti. Jos lakistiiiteiseen eliiketurvaan
joudutaan olennaisesti puuttumaan, saattaa monille olla myrihiiistii ryhtyii
korvaaviin toimiin. Niiistii syistii eliiketurvan kesttivyys ja samalla sen sopeu-
tuminen kansantalouden kasvun mdlrdllisiin ja laadullisiin muutoksiin on tiir-
keii yhteiskuntapoliittinen kysymys.

Eltiketurvan sopeutumismekanismit kansantalouden kasvun vaihteluihin voi-
daan jakaa piidtosperiiisiin ja automaattisiin. Piiiitosperiiisillii sopeutumisme-
kanismeilla tarkoitetaan sellaisia jiirjestelyjii, joita tehdiiiin eliikejiirjestelmiiiin
erillisin yksitt5isin piiiitoksin selvittelyjen ja neuvottelujen perusteella. Auto-
maattisilla sopeutusmekanismeilla taas tarkoitetaan sellaisia jti{estelyjii, jotka
ovat eliikejiirjestelmiiiin sisiiiin rakennettuja ja jotka sopeuttavat eliikejiirjes-
telmiin menot kansantalouden rahoitusmahdollisuuksiin automaattisesti ilman
erillistii piiiit<iksentekoa.

Eliiketurva on osa kansantalouden tulonjakoprosessia. Ei tarvitse uppoutua ko-
vinkaan pitkiille taloushistoriaan todetakseen, ettd kansantalouden rakenteen
ja volyymin muutosten ennakoiminen edes keskipitkiillti aikaviililli on kovin
vaikeaa. Tiiysin mahdotonta luotettavien arvioiden esittiiminen on sellaisilla
aikaviileillii, j oita eliiketurvaan liittyvet sitoumukset koskevat.

Niiin ollen ei voida ajatella, ettii eldketurvan suunnitteluperustuisi ennusteisiin
kansantalouden kehityskulusta. Laadukkaan kokonaisratkaisun perusta on er:i-
laisten olosuhteiden sietokyky. On huolehdittava siite, ere eliikkeiden mii[r[y-
tymisen periaatteisiin sisiiltyy riitt[vii m66r[ automaattisia joustoelementtejd,
jotka sopeuttavat turvan kustannukset kansantalouden kulloiseenkin kantoky-
lryyn.

Lisiiksi on oltava kiiytettiivissii luotettava pii[tdksentekoprosessi, joka ei ajau-
du tapauskohtaisiin hiitiiratkaisuihin. Menetelmtin avulla selvitiiin jiirkeviillii
tava,lla tilanteista, joissa talouden mukanaan tuomat ylliitykset ylittiiviit rnit-
tasuhteiltaan ne joustomahdollisuudet, jotka eliikejti{estelmiin sisiiiin on ra-
kennettu.

Tdssii ki{oituksessa pyritiiiin luomaan tiistii niikdkulmasta katsaus suomalai-
seen eltketurvaan sis[ltyviin kansantalouden sopeutumiskeinoihin. Tarkaste-
lun kohteena on kokonaiseliiketurva, siis sek[ ty<i- ettii kansaneliike.
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Piititosperiiisen menettelyn tdhlnasti set sovellukset

Yksityisalojen tydeliikejiirjestelmiiii koskevat ratkaisut on tehty jo sen synty-
vaiheista ltihtien tydmarll<inoiden keskusjiirjestdjen vdlisissii neuvotteluissa.
Syntyneet sopimukset ovat saavuttaneet laajan yhteiskunnallisen hyvtlksynniin
ja kirjattu lain muotoon. Viime aikoina yksityisalojen eliketurvan ratkaisut
ovat heijastuneet my6s julkisen alan elIkeuudistuksiin.

Yksityisalojen eliikejiirjestelmiin perustamis- ja rakennusvaiheessa elettiin
voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa ja luotettiin tulevaisuuteen. Alkupe-
riiistii 40 o/o:n tavoitetasoa tarkistettiin 1970-luvun puoliviilissii siten, etti
karttumaa nostettiin 1,5 o/o:1tn vuodessa, miki vastaa 60 Yo:n tavoitetasoa.
Kansainviilisten vertailujen pohjalta voidaan todeta tiimtin olevan sellainen
tyoeliiketurvan viihimmiiistaso, josta ei endii seuraa yleisten laajoja palkansaa-
jaryhmin koskevien listieliikejfiestelmien tarvetta. Eliikepolitiikan laajene-
misvaiheen voidaan katsoa saavuttaneen luonnollisen pdfltepisteensii 1980-lu-
vun puoliviilissii.

Vuoden 1980 molemmin puolin toteutettiin kolme ty6eliikemaksun poikkeuk-
sellista alentamista vastuuvajaustekniikalla, johon palattiin my6hemmin vuo-
den 1994 vaikeissa kansantaloudellisissa oloissa. Vastuuvajausmenettelylli
tarkoitetaan sitti, ettii poikkeuslailla alennetaan yhden vuoden ty6elIkemaksua
vakuutusmatemaattisesti miiiiriiytyvdi tasoaan alemmaksi puuttumatta kuiten-
kaan normaaleihin rahastointiperiaatteisiin. TAme merkitsee, effii alennukseen
liitt).y takaisinmaksuvelvoite: vastuuvajaus on tiiysimiiir6isesti kuoletettava
seuraavina vuosina.

Poikkeustilanteisiin liittyve piidtdksentekomekanismi on toiminut siirtiimiillii
maksurasitusta vaikeista vuosista sellaisiin vuosiin, joina maksupohja on suu-
rempi. Jiilkeenpiiin on mahdollista jossain miiiirin arvioida, osuivatko niimii
poikkeustoimet aina oikeisiin vuosiin. Eriis tiillainen alennus tehtiin esimer-
kiksi vuonna 1979, joka'mydhemmin osoittautui nopean talouskasvun vuo-
deksi. - Piiiitdksentekomekanismi kuitenkin toimi, ja jos ajoitusvirheitii tapah-
tuikin, ne olivat vain osa niitii ajoitusvirheitii, joita suhdannepolitiikassa perin-
teisesti tehdiiiin.

Erityisen tuntuvasti piiiitosperdistii menettelyii kflytettiin poikkeusoloissa vuo-
sina 1993 - 1996. Tiimiin wosikymmenen alkupuolta leimanneen syvtin la-
man aikana tilanne oli toinen kuin tasokorotuksen aikaan. Talouden kehitys
oikutteli ennenndkemiittdmiillii tavalla, ja myds tydeHketurvan kustannuksia
oli siihen sopeutettava.

Merkittivd muutos oli tyontekijdn maksuosuus v. 1993, tuolloin 3 % palkasta.
Kiiytiinndssti ttimiin vtilit<in vaiktrtus tytivoimakustannuksiin oli vastaava kuin
samansuuruisen palkanalennuksen. Maksuosuuden verovtihenteisyys eliminoi
viilitttimiistii vaikutuksesta liihes puolet palkansaajan nettotulojen niikdkul-
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masta. Pidemmiillii aikavtilillii kansantalouden sopeutumismekanismit saatta-
vat tosin johtaa siihen, ettei tyrintekijiin tydeliikemaksun siidt?iminen pysyvflsti
vaikuta ainakaan koko miiiiriilltiiin tyovoimakustannuksiin, koska palkkakehi-
tyksellii on taipumus miiiiriiytyd kokonaistydvoimakustannusten liikkumava-
ran kautta. Vastaavasti verotus miiiiriiytyy pidemmiillii tiiht[imellii verotulojen
tarpeen mukaan. Ainakin lyhyellii tiihtiiimellii tydntekijiin tydeHkemaksu kui-
tenkin vtiliudmiiltii tulovaikuhrkseltaan pitktilti vastasi nimellispalkkojen
alennusta.

El?iketurvan sisilttitin tehtiin myris muutoksia. Selkein vaikutus oli toistuvilla
indeksiturvan poikkeusalennuksilla. Ntiiltii osin on esitetty perusteltuakin kri-
tiikkie. Indeksiturvaan puuttumisella on saatavissa viilitontfl eliikemenojen
pienen,emistil. Samalla voidaan maksuja alentaa. Toisaalta eltiketurvan laatu
on ehkti kaikkein eniten kiinni indeksiturvasta. Eliikkeen kesto on usein pitkii
ja saattaa venyd vuosikymmeniin. Ntiin ollen, jos eldkkeen reaaliarvon slily-
misestii ei pidetii huolta, ei jflrjestelm[ vastaa tarkoitustaan. Toistuvia tilaptiis-
ratkaisuja parempana onkin pidettiivl sitii, ettii indeksiturvaan rakennetaan au-
tomaattisia sopeutumismekanismej a.

Merkittdvii pysyviii ellketurvan leikkauksia toteutettiin myris vuoden 1996
alusta.

Indeksiturvassa siirryttiin ns. taitettuun indeksiin, jossa vanhuuseliikkeiden
tarkistruksessa kiiytettiivissd indeksissii hintojen muutoksen paino on 80 % ja.
ansiotason muutoksen paino 20 %. Vanhuuseliikkeisiin hyvitetiiiin siten vii-
desosa. palkoissa tapahtuvasta reaalikasvusta. Aktiiviaikana indeksien painot
ovat yhtdsuuret, joten kertyneiden vapaakirjaoikeuksien siiilymistii pidetiiiin
hyviiti huolta edelleenkin.

Eliikepalkan laskentasiidntdii muutettiin siten, ettii tyosuhdekohtaisesti huomi..
oon otetaan 10 viimeisen tyosuhdevuoden ansiot entisten 4 vuoden ansioiden
sijasta. Tiime muutos ei perusteiltaan liity niinkiiiin.kansantalouden kehiryk-
seen, vaan pikemminkin ty6eliimin muutosten vaatimuksiin. Lisiiksi se on
eriis q,s6rkijtin tyrieldkemaksun sivuvaikutus: sen jdlkeen kun tyontekijet al-
koivat maksaa osan eliikemaksusta, maksunja edun vastaavuus tuli entistii tdr-
keiimmiiksi. Maksun ja edun vastaawuden tavoittelu edellytttid eliikepalkan
miiiiriiytymisen viemistl loppupalkkaperiaatteen sijasta koko ty6uran in-
deksoitujen ansioiden keskimiiiirtin suuntaan. Aikaisempi eltikepalkan lasku-
sdiintd hedasti enemmdn saavutetun kulutustason siiilyttiimisperiaateffa kuin
maksun ja eliik&een vastaavuutta.

Toisenluonteista sopeutumista merkitsi tulevan ajan karttuman leikkaaminen.
Sellaisissa tydkyv,/ttoffiyys-o ty6ttomyys- ja perhe-elikkeissii, jotka alkavat
viilittomiisti tai miltei vdlittdmiisti tydsuhteen piiiit5rtty[, aika eliikeiiin teytte-
miseen otetaan huomioon eltikettii kartuttavana. Ennen vuotta 1996 karttuma
oli tiiltiikin osin sama 1,5 yo vuotta kohti kuten todella tehdystii tydstiikin
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kertyv[ssii eltiketurvassa. Kun laman mydtii alkoi suurtydttdmyys ja palkkake-
hitys rupesi notkahteleman, tydnteon jatkamiseen liittyi sekii my6hemmlin
tydtttimEiksi joutumisen riski ett6 huonon palkkakehityksen riski. Pitkiss6
tydsuhte i ssa tiimii saattoi j ohtaa merkittiiviiiin e l[keturvamenetykseen.

Nlissii oloissa oli usein selviisti edullisempaa siirrya eldkkeelle, mikdli siihen
oli muut edellytykset olemassa. Kannuste oli siten selvtisti viiiiriinsuuntainen.
Asiaa ei ollut helppo muuttaa, koska mit[ huonommaksi tulevan ajan karttuma
muutetaan, sitii kauemmaksi etiiiinnytiiiin tytielakejiirjestelmtin keskeisestii ta-
voitteesta siiilyttiiti tyrieliikkeen avulla osapuilleen totuttu kulutustaso myds
silloin, kun ty<iansiot ennakoidusti tai ennakoimattomasti katkeavat. Oli siis
l6ydettiivd kompromis s i to i saalta kulutustason siiilyfiiimisen periaatteen j a to i-
saalta o ikeansuuntaisten kannustinvaikutusten vtil i I 16. Po ikkeuso loj en piiiitdk-
sentekomekanismin avulla tiillainen ldydettiinkin.

Kaiken kaikkiaan 1990-luvun alun muutoksissa on saatu aikaan erittiiin mer-
kittiiviti vaikutuksia sek5 eliikemenoon ett6 maksuun, kuten kuvioista I ja 2
ilmenee.

Prosenttia palkoista
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Kuvio t. TEL-ekikemenot prosentteina palkoista vuosien 1990, 1994 ia 1997
laskelmien muknan

Niiiden tehtyjen muutosten eliikepoliittisen merkityksen lopullinen arviointi
voidaan tehdii vasta vuosien ellei periiti vuosikymmenien kuluttua. TEll6 het-
kell[ ntiiden muutosten merkitystii arvioitaessa voi hyvin todeta, ettti niillE on
ainakin purettu el[kepommi, jos sellaista on nyt ollut olemassakaan.
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Kuvio 2. TEL-maksu Vo palkoista

Niiiden uudistusten seurauksena suomalainen tytieliikejiirjestelmii on poik-
keuksellisen hyvin varustautunut suurten ikiiluokkien eliikkeelle siirtymiseen.
MikAU taloudellinen kehitys on edes vaatimattomasti positiivista seuraavien
vuosikymmenien aikana, on selvitii, ettA suomalaisesta tydeliikkeestA yhteis-
kunnalle aiheutuva kustannusrasitus on kansainviilisesti erittiiin kilpailukykyi-
nen. Arvioni on, ettii me tulemme vielii niikemiitin Euroopassa kiivaita taiste-
luja, ristiriitoja, lakkoaaltoja, hallitusten kaatumisia ja erilaisia mielenosoituk-
sia, kun muun Euroopan eliikemeno sopeutetaan tulevien suurten ikiiluokkien
ja kasvavan vanhuusvilestdn eliiketurvan rahoituksen edellyttiimiin muutok-
siin. Me olemme voineet kaikessa rauhassa, huolellisesti neuvotellen, tutkien
ja p'chtien tehdii ratkaisuja, jotka osoittautunevat kestiiviksi pitktilla aikaviilil-
la.

Jos olemme erehtyneet toiseen suuntaan eli leikanneet eliikkeitiimme liikaa,
vannasti mikeein ei tule olemaan sen helpompaa ja mieluisampaa kuin korjata
tiillaisia virheit[.

Mika[ taas taloudellinen kehityksemme pitkiin aikaa tulevaisuudessa on to-
della heikko, niin nykyisetkltin eliiketurvan sopeuttamiseksi tehdyt ratkaisut
eivlit tule riittAmAiin, vaan eliiketurvaan joudutaan puuttumaan. Tiillaisessa
erittiiin pessimistisess?i kehityskulussa joudutaan my<is moni muukin asia kuin
eliiketurva miettimliin kokonaan uudestaan. En hetkeiikiiiin eptiile, etteikti 35
vuoden aikana luotu piiiittlksentekoprosessi ty<imarkkinajfiesttijen kesken et-
sisi ttillaisessakin tilanteessa kohtuulliset ratkaisut.
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Jiirj estelmiin si s iii siii sopeutu smekani smej a

Olennaisin si siiiinrakennettu sopeutumismekanismi ty6el iikej iirj estelmiissi on
se, ettzi tydelitkettii karttuu piiiisitiintdisesti vain ty<iss[ ollessa. Pienen ty6pa-
noksen vuosina tydeliikkeiden kokonaiskarttuma on pienempi, mike merkitsee
pienempiii kustannuksia mycihempinii vuosina.

Ongelmana on tiiltti osin, ettii siitistdt realisoituvat vasta my<ihemmin. Tiimli
ilmiti tuli erityisen selviinii esille 1990-luvun alkuvuosien laman aikana. Tuol-
loin tydellikkeiden kokonaiskarttuma jiil olennaisesti pienemmiiksi kuin
tiiystydllisyyden vallitessa. PitkAilA aikaviilillii t?imii merkitsee pienemp[ii
tycieltikemenoa ja siten alempia maksuja suhteessa palkkasummaan. Kun vai-
kutus maksuun ei kuitenkaan tule viilittdmesti, syvien lamavuosien kanssa toi-
meen tuleminen vaati erityisiii poikkeustoimia, joita tarkasteltiin edellisessii
jaksossa.

Indeksiturva on tyypillisimmilliiiin sellainen eliiketurvan osa, johon voidaan
haluttaessa rakentaa hyvinkin tehokkaita sopeutumismekanismeja. Tiihlin
suuntaan toimii vuoden 1996 alusta ktytt<iOn otettu taitettu indeksi, jossa ellik-
keiden reaalikorotus on viidesosa palkkojen reaalikorotuksista. Taitetun in-
deksin ongelmana on se, ett[ sen stltlstcivaikutus ei suinkaan ole kohdistumi-
seltaan paras mahdollinen. Jos reaaliansioiden kasvu tulevina vuosikymmeni-
nii muodostuu keskimiiiir?iisesti korkeaksi, keskipalkan ja keskim[iirflisen van-
huuseliikkeen kaswtrendit etfliintyvet. Tiilldin ansiotasoindeksin painon pie-
nentilminen vanhuuseliikkeiden tarkistamisessa ktiytettliviissii indeksissi siiiis-
tiiti erittiiin tehokkaasti.

Jos taas reaaliansioiden kasvu jAA pitkiillii aikaviilillii vtihiiiseksi, taitetun
indeksin mukaisen menokehityksen ero suhteessa sellaiseen indeksiturvan ra-
kenteeseen, jossa eliikkeitiikin tarkistettaisiin ansiotasoindeksillzi, on viihiii-
nen. Taitettu indeksi siis siiiistii?i tehokkaasti silloin kun stiiistiimiseen ei olisi
kovin suurta tarvetta, mutta ei siiflstii silloin, kun stitistiimiseen todella olisi
tarvetta.

Tiiltii osin tehokkaampi olisi ollut ns. sopeutusindeksi, jollainen mycis oli tut-
kittavana indeksiuudistuksesta ptiiitett?iessii. Sopeutusindeksin ideana on, ettA
eliikkeiden tarkistuksessa kiiytettiivii indeksi on tietyn miiiiritn, esim. yhden
prosenttiyksikdn velran, ansiotasoindeksin muutosta alempi. Jos ansiotaso-
indeksi kasvaa laimeasti, eltikkeet saattavat jiilidii miltei ilman reaalikorotusta.
Jos taas ansiotasoindeksin reaalikasvu on korkea, mycis eliikkeisiin tulee kor-
kea, joskaan ei aivan yht?i korkea reaalikorotus. Niiin eliikemenon palkka-
summaosuuden kehitys riippuu ansiokehityksest[ viihemmtin kuin taitettua in-
deksifl kliytettiiessii.

Tl0markkinajiirjestOjen eltikepoliittiset ntikemykset johtivat kuitenkin taitetun
indeksin asettamisen sopeutusindeksin edelle. Ei kuitenkaan ole poissuljettua
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siiftye sopeutusindeksiin j oskus myohemmin, j os voimakkaampiin automaat-
tisiin sopeutusmekanismeihin ilmenee tarvetta.

Vuoden 1997 alusta tydeliikkeiden rahoitustekniikkaa muutettiin huomatta-
vasti erdilt[ osin. Ntiillii muutoksilla on myds yhteys sopeutumismekanismei-
hin. Vanhassa rahoitusjiirjestelm?issii laskuperustekoron - hallinnollinen kor-
ko, joka asetetaan tydeliikelaitosten minimituottovaatimukseksi sen perusteel-
la, millaiseen sijoitustuottotasoon eliikeyhtididen voidaan arvioida piidseviin -
ja rahastojen laskennassa kiiytettivin 5 %:n diskonttokoron erotusta vastaava
tuotto keytettiin viilitt6m?isti juoksevan eliikemenon rahoittamiseen. Rahas-
toille hyvitettiiv[ korko oli nimelliskorkotasosta ja inflaatiosta riippumaton.
Tiime merkitsi sitii, ettii rahastoille hyvitettiivfl reaalikorko riippui inflaatiosta,
ja korkean inflaation oloissa juoksevaa eltkemenoa rahoitettiin purkamalla
reaalisia rahastoja.

Ji{estelmdn rahastointiaste ei siten ollut pdiitdsperdinen, vaan riippui inflaati-
osta. Perinteisessii kasvustrategiassa nojattiin inflaatio-devalvaatiosykliin, jo-
ka johti huomattavan paljon matalampaan rahastointiasteeseen kuin jos kasvu
olisi nakennettu vakaan rahanarvon oloihin. PitkelH aikaviilillii tiimii rahasto-
jen reaaliarvon rapautuminen merkitsi nyt alempaa ja mydhemmin korkeam-
paa nnaksutasoa. Lisdksi lyhyen aikaviilin suhdanneheilahteluissa maksulla ja
korolla oli viilittin yhteys, joka johti viidrinsuuntaiseen $rtkenttiiin tydeliike-
maksun ja suhdannevaiheen kesken.

Rahoitustekniikan uudistuksessa ensinndkin sovittiin rahastoille hyvitettiiviin
koron alentamisesta 3 %o:ln, mike vastaa entistii 5 o/o:a paremmin nykykiisi-
tystii tulevista inflaatio-oloista. Lisiiksi muutettiin rahastokoron ylittiiviin kor-
kotuoton keftoe siten, ettd siti ei eniiii kiiytetii juokseviin eldkemenoihin, vaan
voimaantulovaiheessa toimintaptitiomien ja pysyviissd tilanteessa rahastojen
korottamiseen. Nimellistuottojen vaihteluun ei siis lyhyellii tiihtiiimellti en.iiii
sopeudukaan maksutaso, vaan rahastointiaste, mikii johtaa tasaisempaan mak-
sukehitykseen. - Voidaan katsoa, effd totunnainen piiiitdksentekomekanismi
toimi tiissii sopeuttaen tekniikan uusiin olosuhteisiin ja samalla parantaen jiir-
j estelm[n automaattisia sopeutumismekani smej a.

Kokonaiseliike

Kansanelike-etuudet on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Reaalisia korotuksia
tehdiiiin erillisillti lain tasoisilla piiiitdksilld silloin, kun siihen katsotaan olevan
varaa tai kun kansaneliikkeiden katsotaan j56vfln eptitarkoituksenmukaisella
tavalla jiilkeen tydeliikkeiste. Nein ollen kansaneliikejiirjestelmflssti sopeu-
tuminen kansantalouden kasvuun tapahtuu erillisin piiiitoksin.

Kokonaiseliikejiirjestelmiin rakenne on valittu viisaasti ajatellen sopeuttami-
sen mahdollisuuksia.
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Tyoeliikkeiden tarkoitus on huolehtia kulutustason kohtuullisesta siiilymisestii
silloin, kun ty6ansiot ennakoidusti tai ennakoimatta loppuvat. Kansaneliike
puolestaan varmistaa perustoimeentulon silloin, kun riittiivtiii tytieliiketurvaa
ei ole.

Niime kaksi jfiestelmiiii voidaan yhteensovittaa teoriassa kahdella eri tavalla.
Toinen on se, jossa kaikille maksetaan tasasuuruinen kansaneliike, jonka ptiiil-
le tulee mahdollinen ty6eliike. Toinen on meillti valitnr jiirjestelmt, jossa ty6-
el6ke on ensisijainen etuus, ja kansaneliike tytieliikeviihenteinen niin, ettii jo-
kainen lisiimarkka ty6eltikettii viihentii kansaneltikettii 50 pennillii.

Tasasuuruisen jiirjestelmin olennainen va{opuoli on se, ettii minimieliikenr-
van tason parantamiseen ei ole muuta mahdollisuutta kuin korottaa samalla
miiiir[llii kaikkien eliikkeensaajien peruseliikettii. Kustannuksia kasvattaa tiil-
l6in huomattavasti se, ettii korotuksen saavat myds kaikki ne, joilla siihen ei
olisi mitiiiin tarvetta. Sen sij aan tydeltikevtihenteisessti kansaneHkkeessi mah-
dollisen kansaneliikkeen tasokorotus kohdistuu oikein, ja ntiin vtiltetiin tar-
peettomat lisdkustannukset.

Myos pitktillii aikaviilillii ty<ieltikeviihenteinen kansaneltike johtaa oikeaan tu-
lokseen. Jos kansantalouden kasvuun tulevaisuudessa liittyy tydpanoksen ja
reaalipalkkojen kehittyminen suotuisasti, my<is tytieliiketurva paranee, ja kan-
saneliikkeiden osuus alkavissa eltkkeiss?i pienenee. Tydeliiketurvan parantu-
essa ei minimieliikkeille jiiii silloin niin paljon tarvettakaan. Jos taas kansan-
talous kasvaa ilman kovin suuria vaikutuksia reaaliseen palkkasummaan, jdi
kansaneliikkeen osuus automaattisesti ja ilman eri piititoksiti suuremmaksi
kuin reaalituloj en kasvaessa nopeammin.

Sopeutumismekanismin parantamiskohteita

Automaattiset sopeutumismekanismit eiviit ole tiiysin riiftevie, muutoinhan ei
ensinkiidn tarvittaisi piiiitospertiistii sopeuttamista.

Kansantalouden palkkasunma voi kasvaa joko ansioty6panoksen kasvun tai
reaalipalkkojen kasvun mytitii. Neile on erilainen vaikutus TEl-indeksiin ja
siten eliikemenoon ja tiitii kautta tyrieliikemaksun palkkasummaosuuteen. On
selviid, ettii palkkasurlman kasvu ty6panoksen ja nimenomaan ty<illisten luku-
miiiiriin kasvun kautta merkitsee tasapainoisempaa kehitystii koko kansanta-
loutta ja yhteiskuntaa ajatellen kuin pelkkii reaalipalkkatason kohoaminen. Tii-
m6 piitee myris indeksiturvaan. Pelklciiiin reaalipalkkatason kohoamiseen pe-
rustuva palkkasumman kasvu johtaa indeksin nopeampaan kasvuun ja siten
kohoaviin ty<ielfikemenoihin.

Pakollisen el?ikejiirjestelmiin rahoitustekniikan on syytii olennaiselta osaltaan
perustua jakojiirjestelmdiin, kuten toisaalla tiissl kirjassa on perusteltu. Osittai-
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nen rahastointi on hyviiksi, mutta tiiyteen rahastointiin pyrkiminen kohtuulli-
sen tasoisessa eldketurvassa merkitsisi sitii, ettii eldkerahastojen omistusosuus
kansantalouden kokonaisvarallisuudesta nousisi kohtuuttomaksi.

Tiistii on se vtiistiimdt<in seuraus, ettd eliikemaksun taso riippuu palkkasum-
man kehityksestii. Jos kansantalouden kasvu tulevaisuudessa eneneviissii miiii-
rin perustuu piiioman eikii tyopanoksen kasvuun, tydeliikemaksun taso on kor-
keampi kuin piiinvastaisessa tapauksessa. Edellti jo todettiin, ettd tiill<iin kan-
saneliikemenon osuus kokonaisel[kemenosta on suurempi. Tiiltiikin kannalta
on siten ensiarvoisen tiirke[ii, ettd kansaneliikemenoja, samoin kuin muita so-
siaaliturvan menoja, jotka eivdt perustu ty<intekoon, siirryteen entistii enem-
miin rahoittamaan muilla kuin palkkaperusteisilla maksuilla. Muutoin meka-
nismi sopeuttamisen sij aan kiirj ist[ii ongelmia.

Vaikka tydeliikkeiden uusi rahoitusjiirjestelmd onkin katkaissut korkotason ja
maksutason viilittdmiin yhteyden, huomattava jakojii{estelmiiosuus merkitsee
sitii, ettd palkkasumman lyhyen aikaviilin heilahtelut vaikuttavat maksunkoro-
tuspaineeseen p6invastaisesti. Niiiden heilahtelujen viiltt[minen, tai ainakin
pienentiiminen, olisi mahdollista verrattain vaatimattomankinpuskurirahaston
turvin.

Sopeutumistarpeita on muissakin kuin kansantalouden kaswun liittyvissii il-
mi6iss5. Eliniiin pidentymiseen ja tyokyryn siiilymiseen liittyvet ongelmat
voidaan ntihdti puhtaasti demografisena. Yhdessd koulutusajan pitenemisen
kanssa ne vaikuttavat siihen, kuinka suuri osuus elinkaaresta kiiytetiiiin tuotan-
nolliseen tyrih6n. Tdtii kautta niillii on olennainen yhteys ty<ivoiman tar-
jonta,an. Periaatteena on, ettd tydeHkkeen turvin kulutustaso stiilyy silloinkin,
kun tydkyvyn aleneminen estdti tytiansioiden saamisen. Vanhuuseliikkeelle
katsotaan olevan oikeus siirtyii tietyss[ iiissii tyokyvystti riippumatta. Elinajan
kasvaessa ja samalla terveydentilan ja tyttky\Tm siiilyess?i hyvinii olennaisesti
entistii pidempiiiin, her[ii vtiistiimiittii kysymys, onko nykyinen 65 woden el[-
keik[ eniiii kohdallaan.

Ruotsin eldkeuudishrksessa kiintedstii eliikeitistd aiotaan luopua. Vanhuusela-
ke lasketaan kertyneiden maksusuoritusten perusteella ns. jakoluvun avulla,
jonka laskennassa otetaan huomioon kuolewuden kehitys: mitii alemmaksi
kuolevuus on laskenut, sitii pienempi on kussakin iiissd alkava vanhuuseltike.
Elikkeen tasoa voi kuitenkin parantaa jatkamalla ty<intekoa hieman pidem-
ptiiin. Kunakin ajankohtana halutusta eliiketasosta voidaan siten johtaa sellai-
nen ikii, jossa vanhuuseliik&eelle jiiiivii saawttaa tavoittelemansa eldketason.
Eltikeikii rirppuu ntin ollen kuolevuuden toteutuneesta kehityksestti ja so-
peutuu siihen. Myos aika tuotantoeliimiin palveluksessa sopeutuu kokonais-
elinajan kehitykseen. Tiimti siiilyttiiii eliikeajan osuuden elinkaaresta tasapai-
noisempana kuin kiinteiiiin eliikeikiiiin perustuva jdrjestelmd.
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Ruotsin suunnitelmassa kansantalouden paramefreihin liittyy suoremmin se,

ettii maksusuorituksia "korkoutetaan" eldkettd laskettaessa sen mukaan, miten
palkat ovat maan kansantaloudessa kehittyneet. Eliikemeno sopeutuu tiitii
kautta kansantalouden rahoitusmahdollisuuksiin.

Niime siniinsii jiirkeviltii tuntuvat uudistusehdotukset ovat valtiop?iivien peri-
aatepiiiitdksesti huolimatta saaneet poil&euksellisen paljon vastarintaa ruot-
salaisessa yhteiskunnassa. Esitettyjii periaatteita ei ole voitu vieliikiiiin muuttaa
ktiytiinnonelikelainsiiiidiinntiksi. Meidiin on sffi tarkasti seurata Ruotsin elii-
keuudistuksen etenemistii ja keyttiiii hyviiksemme sielll mahdollisesti aikaan-
saatavia uusia ideoita elikkeiden sopeutumismekanismien parantarniseksi.

Mekanismien toimivuus tulevaisuudessa

Jos elaketurvaan tehtiivissi ratkaizuissa sovelletaan tulevaisuudessakin tiihiin
asti toimivaksi koethra p[itdksentekomekanismia, on syyti luottaa siihen, etfii
ongelmista tullaan selviiimiiiin.

Tytieliikkeiden tulevaa maksukehitystii arvioitaessa on ajateltu, ettii uuden
eiiikeoikeuden rahastointia viihennettiisiin maksukehityksen tasoittamiseksi
noin vuodesta 2010 alkaen, jolloin suuret ikiiluokat alkavat siirtyti vanhuus-
eliikkeelle ja tyoeliikemenon palltcasummaosuuden kasvu kiihtyy. Rahastojen
uskotaan 30 - 40 vuoden kuluessa palautuvan suhteessa palkkasummaan
suunnilleen nylgrtasolleen. Toisin sanoen ne olisivat palkkasumman suuruiset
kun ne viilillii olivat noin 1,5-kertaiset. Kuviossa I havainnollistettiin mytis
tiimiin vaikutusta tytie liikemaksuun.

Rahastointiasteen s?iiitely vaikuttaa muuhunkin kuin vain maksutasoon. Mah-
dollisuus maksutason siidtelyyn on kuitenkin nZihty tiirkeimpiinti perusteluna.
On myos muistettava, ettii tydeliikerahastointi on siiistdmistii. Sen voidaan aja-
tella korvaavan siti todenndkdistii siistiimisasteen laskua, mihin kunnollisen
tytieliiketurvan olemassaolo jo siniinsii voi johtaa.

Si[stiimisasteella on luonnollisia kansantaloudellisia seurauksia. Kansanta-
louden kokonaissi5stiimisen siiiteleminen on taloudellisen kehityksen kannal-
ta keskeistii. Erts parhaista keinoista siiiidellii kansantalouden kokonaissiiiis-
tiimistii on sdiidellltydeliikerahastoinnin tasoa. Pii6t6kset siit6, miten paljonja
missii aikataulussa rahastointia vilhennetiiin, voidaan tehdii liihempiinti ko.
ajankohtaa, kun tiedetiiiin, mihin suuntaan maan talous on kehittynyt. Listiksi
silloin on kiiytettivissd lisiitietoa syntyvyyden ja muuttoliikkeen kehityksestd,
mikii kuolevuuden ohella miiiiriiii demografisen kehityksen. Automaattisia so-
peutumismekanismeja ei niiitii ilmiditii varten liene mahdollista kehittiiii.

Automaattisten sopeutumismekanismien toimintaa havainnollistavat kuvio 3,
jossa esitetiiin eliikemenon ennuste vaihtoehtoisin reaaliansiokehiryksin ja ku-
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Sopeutuminen vaihtoehtoisissa kokonaiseliiketurvan rakenteissa

Suomalaisessa ansioeliikejiirjestelmtissii kaikki ovat jotakuinkin samassa ase-
massa. Tyoeliike karttuu kaikille jokseenkin samalla tavalla, myos indeksitur-
va on taitetnrun indeksiin siirtymisen jilkeenkin yhteinen ja samassa elinkaa-
ren vaiheessa oleville sama.

Kun on tarpeen sopeutua, jfiestelmii kiiiintyy hitaasti, mutta varmasti kohti
olemassaolevia reunaehtoja, kuten 1990-luvun alussa n?ihtiin. Mikii tiirkeintii,
sopeutuminen vaikuttaa kail&iin samalla tavoin. Tiime johnru pitkiilti jarjes-
telmiin etuusperusteisuudesta, ts. siit6, ettii eldke-etuudet indeksiturvaa my6-
ten miiiiritelliiiin tydeltikelainsiiiidiinndssii, ja tydeltikemaksu miiiiriiytyy ndiden
seurauksena. Maksuperusteisen jfiestelmtin sopeutumisessa taas sptyisi
viiistiimiittii suuria eroja, sillii eliike ja sen indeksiturva miiiiref),vtit yksiltiit-
tiiin tai ainakin eliikelaitoksittain.

Eurooppalaisessa keskustelussa on 1990-luvulla noussut eriiinlaisen suosittrk-
sen asem&m ns. kolmen pilarin malli. Ensimmdisen pilarin muodostaa julki-
sen sektorin jfiestiimii peruseliketurva, toisen pilarin tytimarkkinasopimuk-
siin tai vastaaviin perustuvat, useimmiten tiiysin rahastoivat kollektiiviset jiir-
jestelmiit, ja kolmannen pilarin yksiltikohtaiset vapaaehtoiset jiirjestelyt. Suo-
malaista kokonaiseliikejfiestelmii[ ei voihelposti luokitellatiimdn systematii-
kan mukaan muutoin kuin, etti kolmannen pilarin merkitys on ainakin toistai-
seksi ollut olematon.

Kolmen pilarin mallissa kansantalouden epiisuotuisa kehitys heijastuisi eri ta-
voin tydnantajakohtaisiin jfiestelyihin, samoin kuin yksildkohtaisiin eliikeva-
kuutuksiin. Jos niiti hoitava vakuuhrslaitos menestyy hyvin, ne olisivat kaik-
kien sdiitelytoimien ulkopuolella verotusta lukuunottarnatta. Olennainen pi6-
miiiirii ajateltaessa eliikejiirjestelmdn sopeutumista kansantalouden kasvun
miiiiriillisiin ja laadullisiin vaihteluihin on sosiaalipolitiikan kannalta haitallis-
ten vaikutusten minimointi. Sosiaalifurvan keskimiiiirin korkea taso on luon-
nollisesti tavoittelemisen arvoinen piiiimiiiirii, mutta se ei yksin riitii laadun ta-
keeksi. Tason listiksi tiirkeii merkitys on turvan tasaisella ja oikeudenmukaisel-
la jakautumisella. Suomalaisen ellketurvan rakenne ja sen sopeutusmismeka-
nismit ovatkin tiissii suhteessa taanneet kaikkien el[kkeensaajien ja vakuutet-
tuj en tasapuolisen kohtelun.

Sopeutumismahdollisuuksien kannalta relevanttia on myos se, etfti sopeutu-
mistarpeet tiedetiiiin riittiivtin yksityiskohtaisesti. On osoittautunut iiiirimmiii-
sen hankalaksi saada luotettavaa tietoa kokonaiseltikefurvasta ja sen kustan-
nuksista niissii maissa, joissa eldketurva on kovin monikerroksinen. Sen sijaan
suomalainen jfiestelmd, johon on jo pitkiiiln liittlmyt siiiinntillinen tulevien
kokonaiseliketurvan kustannusten monitorointi, toteuttaa myrjs sopeutumisen
edellyttiimiin tietotarpeen.

662



Lopuksi

Eliiketurva sopeutuu automaattisesti ja piiiitosperiiisesti kansantalouden kehi-
tyksen muutoksiin. Piiiitdsperiiinen sopeutuminen on toiminut Suomessa hy-
vin, eikii sen kehittiimiseen ole niikyviiii tarvetta. Automaattiset sopeutu-
mismekanismit ovat toimineet, mutta ne eivdt ole olleet riittiiviii talouden suo-
rityskyvyn suurissa vaihteluissa. Tulevaisuuden eldkepolitiikkaa pohdittaessa
automaattisia sopeutumismekanismeja kannattaa pyrkiii kehitttimiiiin nykyistii
paremmiksi.

Tiihinastiset kokemukset suomalaisen eliiketurvan automaattisista ja ptiiitos-
periiisistii sopeutumismekanismeista antavat aiheen uskoa, etti my6s tulevai-
suuden haasteista selvitiiiin.
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1. Sijoittaminen - sidosryhmien tarpeissa painotuseroja
Ffly<ieltikevarojen sijoitustoiminnan tulee ensisijaisesti palvella tydeliike-

I jiirjestelmiin perustavoitetta: eldkkeiden turvaamista. Tiimii tarkoittaa,I ettti varat on sijoitettava turvaavasti, tuottavasti ja riittiiviin likvidisti.
Tytieliikejiirjestelmtin eri sidosryhmien kannalta nfliden tavoitteiden tdrkeydes-
sti on kuitenkin painotuseroja.

Yritysten kannalta suomalaisen yksityisen sektorin eliikejiirjestelmiin voi-
maantulon keskeiseni ehtona oli, ettti rahastoituvat varat tuli sijoiftaa takaisin
yrityksiin. Tiimiin seikan osalta yritystenja koko tydeliikejiirjestelmdn edut oli-
vat yhtiiliiiset joskin hieman eri perusteluin: yritykset tarvitsivat kipeiisti piiii-
omaa investointiensa rahoittamiseen pdiioman niukkuuden aikana ja tydeliike-
jii{estelmiin pitkiin aikaviilin toiminnan edellytyksen tiedettiin jo silloin ole-
van kansantalouden kasvun.

TEl-jiirjestelmiin historiassa eliikevarojen sijoittaminen yrityksiin on valta-
osin toteutunut ns. takaisinlainauksena: yrityksellii on ollut oikeus lainata sen
maksamista vakuutusmaksuista kertyneet ralastot rahastojen tuottovaatimusta
vastaavalla korolla edellyttiien ettii yritys on pystynyt antamaan lainalle turvaa-
vat vakuudet. Tiimdn listiksi eliikevaroja on jossain miiiirin sijoitettu yritysten
osakepdiiomaan j a yritystoiminnassa kiiytettiiviin kiinteistdihin.

Yritysten rahoitusmarkkinat ovat muuthrneet erityisesti kuluvan vuosikymme-
nen aikana. Tiirkeimmiit muutokset ovat olleet ptidoman tarjonnan lisiitintymi-
nen ja viimeaikainen alhainen investointiaste. Verotus on tehnyt aikaisempaa
edullisemmaksi rahoittaa yritystoimintaa velkapiidoman sijasta oman piiii-
oman ehdoin.

Vuosikymmenen alkupuolen syvii lama osoitti yrityksille omavaraisuusasteen
tiirkeyden. Takaisinlainauksessa sovellettu hallinnollinen korko on vapautu-
neilla rahoitusmarkkinoilla osoittautunut liian j iiykiiksi korkoehdoksi. Joilla-
kin yrityksillti on ollut vaikeuksia saada lainoille riiftevie vakuuksia laman ai-
kana muuttuneessa tilanteessa.

Yritysten kannalta ei kuluvalla vuosikymmenellii ole poistunut se piiiimiiSrd,
ettii tytieliikevarat ovat eriis yritysten rahoitusliihde. Kuitenkin menetelmiit,
joilla varoja on sijoitettu yrityksiin, nimenomaan takaisinlainaus, ovat menet-
tineet kilpailukykynsti erityisesti alentuneen yleisen korkotason my<itii. Tyd-
eliikejii{estelmiltii edellytetiiiinkin uusia tapoja, joilla tyoeliikevaroja voidaan
sijoittaa yrityksiin joko vieraan piitioman ehdoin eli lainoina tai oman pdiioman
ehdoin eli liihinnii osakesijoituksina. Kiinteistosijoittamisen tulisi olla mah-
dollista joskin se tuskin voi suhteellisesti kasvattaa osuuttaan nykytilanteesta.
Ptilomamarkkinoiden avautuminen on kuitenkin merkinnyt, ettii ptiioman tar-
jonta yrityksille on aikaisempaa huomattavasti laajempaa, eiviitkd tyoeliike-
varat ole entiii yritysten kannalta keskeinen rahoitusldhde.
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Tyrintekijdiden kannalta tydeliikelaitosten sijoitustoiminnan tulee pyrkiti en-
nen kaikkea eliikkeiden turvaamiseen. Turvaamisen ohella sijoitusten paeta,'
voitteen tulee olla sijoitusten tuottotasossa. Tydntekijdiden kannalta on kes-
keisti, ettii tydeliikejfiestetmiin rahoitusperiaatteet ja sijoitustoiminta edistii-
vit kansantalouden kasvua ja tytillisffiii. Sekii tytieliikemaksun keriiiimisen
pohjana olevan pall&asumman kasvu ettii sijoitusten tuottota,sgn parantami-
nenpienentiivtit pitkillii aikaviilillii maksunkorotuspainetta, jolloin myos ty<in-
tekijlin rydeliikemaksuun kohdistuva nousupaine v[henee. Tydntekijflpuoli on
niihnyt toivottavaksi, ett2i sijoituksia kohdennetaan asuntotuotantoon. Pitktiai-
kaisina sijoituksina asunnot ovat olleet kannattavia erityisesti nykyisin korko-
tukeen liittyvin ehdoin.

Kansantalouden kannalta rahastoivan eliikejfiestelmdn keskeinen merkitys
on siinii, etti kansantalouden siiiistiminen listiiintyy. Mikali kansantalouden
siiistiiminen ei kata investointeja kansakunta velkaantuu. Oma merkityksensd
rahastoinnilla on siinii, ettii lakisiiiteiseen eltikejfiestelmiiin rahastoituneet
varat vaikuttavat kansainviilisissii tarkasteluissa (esimerkiksi EMu-laiteerit)
julkisen talouden tilaa koskeviin tunnuslukuihin. Aikaisemmin ptiiiomqn niuk-
kuuden aikana oli olennaista, effii kertyneet siiistdt sijoitettiin omaan kansan-
talouteen. Nykyisenti pdiiomien vapaan liikkuvuuden aikana joudutaan kysy-
mddn, pifiakO eliikerahastoja sijoittaa ensisijaisesti omaankansantalouteenvai
pitiiiikti vain etsi6 parasta turvallista tuottoa.

On myds esitetty, etti kansainviilistyvien suomalaisyritysten siiilyminen mer-
kittiiviiltii osaltaan suomalaisessa omistuksessa parantaa mahdollisuutta, ettii
niiiden investointeja ohjautuu Suomeen ja luo tiiiille ffopaikkoja. Ty<ieliike-
varojen sojoittamisessa on pidettiivii omalta osalta huolta siit6, ettii riittiivii
omiitus siiilyy ja perustellut investoinnit Suomessa eivlt muutenkaan kaadu
piiiioman puutteeseen. Tiim?i ei saa kuitenkaan merkitii minktiiin elinkeinoelii-
miin osan subventoimista eldkevaroilla.

Siltii osin kuin tytreliikevaroille ei saada kilpailukykyistii tuottoa sijoittamalla
niitii kotimaisen elinkeinoeltimiin investointeihin, valtion joukkovelkakirjalai-
nat ovat luonteva sijoituskohde. Kolmantena vaihtoehtona on sijoittaminen ul-
komaille. Nykyisen vakuutusyhtidlain muka an 20 % tyoeliikevaroista voidaan
sijoittaa muuhun valuuttaan larin markkaan. EMU:n toteutuessa tim?i rajoitus
ei enii6 koskisi EMU-valuuttoja. Kiiyiinnrissii on kuitenkin todettava, ettii
muut viranomaismdiiriiykset ovat rajoittaneet sijoittamista huomattavasti edel-
lii mainittua alemmalle tasolle. Ulkomaille sijoittamiseen sisiiltyy periaattees-
sa samat riskit kuin kotimaan sijoihrksiin, mutta lisiiksi niihin liittyy valuutta-
riski. Kiiytiinnossii ulkomaiset sijoitukset voidaan kuitenkin hajauttaa aivan eri
tavalla kuin kotimaiset.

Aikaisemmin korostettiin sellaisten sijoitusten ensisijaisuutta, jotka edistivit
tyollisffiii. Tiime oli paikallaan tilanteessa, jolle ominaista oli ptiloman niuk-
kuus. Nykytiiin ongelma ei ole piioman saanti vaan pflSoman saamisen ehdot,
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hinta ja vakuudet. Ty6eliikejfiestelml ei kuitenkaan eniiii voi sijoittaa tyttlli-
syyttti parantaviinkaan kohteisiin markkinatuottoa alemmalla tuottovaatimuk-
sella tai ottamalla normaalia suurempia riskejii.

Tydeliikelaitoksilla ei voi olla tavoitteita, jotka ovat vastoin eliikejiirjestelmiin
sidosryhmien, eli yritysten, tyontekijoiden ja julkisen vallan tavoitteita. Ty6-
eliikelaitosten niikokulma liittyy siihen, miten niiden toiminnan edellytyksiii
olisi kehitettiivti, jotta ne pystyisiviit mahdollisimman hyvin edistiimtitin ty6-
eliikeflrvan kestiivyyttii ja mainittujen sidosryhmien muita tavoitteita.

Keskeinen seikka, joka viime vuosina on vaikeuttanut tydeliikeyhtioiden mah-
dollistruksia sopeutua vapautuneiden rahamarkkinoiden mukana tulleeseen si-
joitusympiiristd<in on ollut puutteellinen vakavaraisuus. Ilman riittiiviiii vaka-
varaisuutta eliikeyhtidn on mahdotonta sijoittaa parhaat tuotto-odotukset tar-
joaviin kohteisiin ja kestiiii markkinaehtoisiin sijoituskohteisiin viiistiimiittii
liitryvet arvonmuutosriskit.

Tyoeltikejii{estelmtin hallinnollisesti miiiiriiytyviikorkotaso on ollut ongelmal-
linen, sill6 se on miiiiriinnyt sek6 vuosittain kiinteiin tuottovaatimuksen ettii
muodostanut takaisinlainauksen korkotason. Vuosiuain kiinteii tuottovaati'
mus tekee tydeliikevarojen sijoittamisen lyhytjtinnitteisemmiksi kuin mihin
muuten olisi mahdollisuus eliikes?i?ist?imisen pitkiikestoisuuden vuoksi. Mikali
kuitenkin tyoeliikeyhtididen vakavaraisuus olisi riittiiviillti tasolla, vuosittai-
nen truottovaatimus ei vtilttiimiittii aiheuttaisi ongelmia. Joka tapauksessa va-
pautuneilla rahamarkkinoilla takaisinlainauksessa ei jatkossa ole mahdollista
keyftiie hallinnollisesti miiiirtiyfiiii korkoa. Vuoden 1997 alusta voimassa
olevilla periaatteilla saadaan ennusteiden suurin piirtein toteutuessa yhti<iiden
vakavaraisuutta kasvatettua niin, ettii puutteellinen vakavaraisuus ei endii ai-
heuta edellii mainittuja ongelmia.

Hallinnollisesti mldriteltyyn tyrieltikevarojen tuottovaatimukseen on sisilty-
nyt ongelma, joka on liittynyt koron yhteyteen TEl-maksutasoon. Ty<ieliike-
jiirjestelmtissi on vuoteen 1996 saakJca noudatettu periaatetta, jonka mukaan
wosittain vaihtelevan kokonaistuottovaatimuksen ja kiintetin viidenprosentin
rahastoihin liitettiivtin koron erotus on kiiytetty suoraan kunkin vuoden elike-
menojen kattamiseen. Tiimti on aiheuttanut voimakkaan riippuvuuden TEL-
maksutason ja hallinnollisen koron v?ilille: prosenttiyksikon pudotus korko-
tasossa on aiheuttanut viilitttimtin runsaan prosentin korotustarpeen TEL-
maksutasoon. Ttimii yhteys on poistettu vuoden 1997 alusta liihtien lakimuu-
toksin.

Tytieltikejfiestelmfln peruspiirteisiin kuuluu yhteistakuu, joka merkitsee, ettii
koko eliikejfiestelmti varmistaa eliketurvan pitiivyyden tilanteessa, jossa jo-
kin eliikelaitos tulee maksulqlvyttdmtiksi. Tiillainen takaus voi joissain tilan-
teissa olla vaarallinen sikdli, ettd on mahdollista saada hyotye sijoitusten hy-
vistii tuotoista mutta mahdollinen riski jiiii muiden kannettavaksi. Tydeliikeyh-
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ti6iss6 osake- ja takuupliioman sijoittajien rooli on rajoitettu sangen v6h[isek-
si, sillii tydel6keyhtiOiden omat p66omat ovat hyvin pienet verrattuna taseen
loppusummaan ja osakkaiden omistus yhtiOstii rajoittuu sijoituksen mflfufl6n
sille hyvitettavine kohtuullisine tuottoineen muun osan yhtiOn varallisuudesta
kuuluessa vakuutuskantaan. Tiistii huolimatta ei kuitenkaan voida kokonaan
sulkea pois mahdollisuutta, ettii yhteistakuun turvin on mahdollista sijoittaa
tyoeliikevaroja elEketurvan varmistamisen kannalta vahingollisella tavalla.
Yhteistakuu edellyttEfl tehokasta olennaisuuksiin keskittyv66 valvontaa ja
asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia kaikille tyoeHkelaitoksille sekl en-
nen kaikkea vastuuntuntoa sij oituspiliitdsten tekij<iilt6.

2. Eliikevarojen sijoittamisen viimeaikainen kehitys
TEl-jfiestelmtin sijoitustoiminnan selkflrangan on jfiestelmlin alusta ldhtien
muodostanut yritysten rahoitus turvaavilla vakuuksilla tapahtuvalla lainoituk-
sella. Lainat ovat olleet vaihtuvakorkoisia ja niiden korko on p66s6flnt6isesti
seurannut elikerahastojen kokonaiskorkotuottovaatimusta eli laskuperuste-
korkoa. Tiillainen sijoitustoiminta varmoine vakuuksineen ja rahastojen koko-
naistuottovaatimusta seuraavine korkoineen on asettanut eritt6in pienet vaati-
mukset yhtididen vakavaraisuudelle eli toimintaptiEomalle.

Muutaman viime woden aikana TEl-yhti0iden antamien lainojen kysynt6 on
pudonnut romahdusmaisesti (vrt. kuva 1). Pudotuksella on monia syitii, joista
tirkeimm6t on esitetty luvussa 1.
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Edellti olevasta kuviosta ilmenee, ettd muuttuneessa tilanteessa eliikevarat on
sijoitettu kasvavassa miitirin Suomen valtion liikkeelle laskemiin joukkovel-
kakirjalainoihin. Syynti tiimiin sijoituskohteen suosioon on ollut ennen kaikkea
se, etld yhtioiden on lainakannan purkautuessa ollut kiiytiinndssd mahdotonta
sijoittaa muihin kohteisiin alhaisen vakavaraisuuden takia. TEl-jiirjestelmd
on kuitenkin tiillii vuosikymmenellii saanut sijoituksilleen varsin hyvtiii tuot-
toa. Markkinakorkojen putoaminen on nimittiiin antanut joukkovelkakirjasi-
j oituksille hyviit tuotot.

Yhti<iiden alhainen vakavaraisuus on ollut ennen kaikkea seurausta siitii, ettii
aikaisemmassa sijoitusilmapiirissd vakavaraisuuden kasvattamiseen ei ollut
liihinnfl lainauksen liihes tdydellisen riskittomyyden vuoksi tarvetta. Yhti<iiden
sijoitustoiminnastaan saamat ylijiiiimiit onkin piiiiasiallisesti vuosien varrella
annettu vakuutuksenottajille vakuutusmaksuj a alentavina hyvityksinii.

TEl-jii{estelmiillii on aihetta olla t5ffirvdinen siihen, ettd pankkikriisin ja la-
man aikaanjiirjestelmii ei kompastunut sijoitustoiminnan ongelmiin (sekti Elti-
ke-Kansan ettii Vammalan el[kekassan ongelmat juontuivat muusta kuin nor-
maaleista sijoitustoiminnan riskeistii). Tiimti johtui ennen kaikkea siitii, ettd
lainoille vaadittiin pitiiviit vakuudet. Vakuuksien kautta ongelmat kaatuivat
pankldjiirjestelmiille sekii my<is Eliiketurvakeskuksen luotto-vakuutukselle ja
sen tyotii jatkaneelle Garantialle. Eliiketurvakeskuksen luottovakuutuksen tap-
pioita on katettu joitakin vuosia yhteisvastuullisesti TEl-vakuutusmaksun
kautta. Luottovakuutuksen tappioiden osalta on todettava,ettdhuomattava osa
niistti tuli muutamasta eliikesiiiitidstii, joiden taustalla ollut tyonantaja teki
konkurssin.

2. I Osittaisen rahastoinnin merkitys sijoitustoiminnalle

TEl"jii{estelmii syntyi melko pitkln mietinniin tuloksena ja sitd koskevat lait
tulivat voimaan heintikuun alussa vuonna 1962. Keskeisimmdt sijoitustoimin-
taan vaikuttavat jiirjestelmiin piirteet ovat etuusperustainen indeksiin sidottu
eldkkeen miiiirittely, osittainen rahastointi j a j tirj estelmdn hoidon haj auttami-
nen vksityisten eldkelaitosten hoitoon. Tiirkeii piirre oli se, ettii jonkin verran
mytihemmin jiirjestelmiiiin otettiin mukaan mekanismi, jolla osa sijoitusten
tuotosta alettiin keftiiii jakojii{estelmiin kuluihin eli ilman ennakkoon tapah-
tuvaa rahastointia maksettavien eliikkeiden rahoittamiseen.

Etuusperustainen el[kkeen miiiirtiytyminen loppupalkan pohjalta ja etuuksien
sitominen sijoitustoiminnasta suoraan riippumattomaan indeksiin merkitseviit
pentstavanlaatuista ongelmaa eliikkeiden rahoittamiselle. Ttiysi etuuksien inf-
laatiosidonnaisuus, jokapitad sisiilliitin tiiydet tarkistukset my<is pitktitin jatku-
van korkean inflaation aikana merkitsee, ettii etuuksien rahastoiminen tiiydel-
lisen varmasti on mahdotonta. Silloinkin kun rahastoiminen olisi miiiiritelty
joillakin oletuksilla ttiydeksi olisi mahdotonta minkiiiinlaisella sijoitustoimin-
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nalla aukottomasti turvata jiirjestelmiin tuleva rahoitus tilanteessa, jossa va-
kuutusmaksuvirta piiiittyy.

TEL:ssd valittuun rahastointitapaan vaikutti ratkaisevasti se, ettii jtirjestelmtin
alkuvaiheessa vieston ikiirakenne suosi siiistiimistii tulevaisuutta varten ja
TEl-jiirjestelmiissd palvelusaika ennen voimaantuloa oikeutti e16l*eeseen
vain rajoitetusti. Syntyvaiheessa alkoi olla selvillii, etl5 viiestdn ikflrakenne
muuttuisi tulevaisuudessa huomattavasti niin, ettii vanhempien ikiiluokkien
paino kasvaisi. Ttimiin seurauksena jiirjestelmtissti piiiidyttiin osittain rahas-
toivaan menetelmtiiin. Te[e menetelmiillti jfiestelmdn kustannusten ajallista
jakautumista oli tarkoitus tasoittaa. Jfiestelmiintarkoituksena ei siis ollutkas-
vattaa rahastointia joskus my6hemmin tiiysimiiiirdiseksi. Jo pitkiiiin on ollut
yhteisymmiirrys siitii, etti ensi vuosituhannen puolella suurten ikdluokkien
iiirtyessa eliikkeelle maksurasitusta alennetaan purkamalla rahastointia asteit-
tain.

Osittaisen rahastoinnin periaatteella on sijoitustoiminnan kannalta tiirkeitii
seurannaisvaikutuksia. Tiirkein huomio koskee sitii, ettd osiffaisen rahastoin-
nin menettelyssd jiirjestelmtin tulevaisuuden rahoitus on ensisijaisesti riippu-
vainen kansantalouden kunnosta. TEl-jiirjestelmiissii suurta osaa (ertiiden ar-
vioiden mukaan 70 -75 prosenttia) tulevista eldkkeisti ei ole ennalta rahas-
toitu ja niiti varten tarvittavat varat on perittiivii vuosittain elikevakuutusmak-
suina. Pelkiistiiiin kertyneiden rahastojen tuotoilla ei siis missiiiin tilanteessa
ole mahdollista rahoittaa tulevaa eltiketurvaa. Hyviit tuotot ovat tietysti omi-
aan alentamaan tulevaa maksurasitusta. Ehkii olennaisempi merkitys on sillii,
ettii rahastointi kasvattaa kansantalouden siiiistimistii ja luo investointimah-
dollisuuksia. lnvestointien kautta tuotanto kasvaa ja tbth kautta kansantalou-
den mahdollisuudet tulevien elIkkeiden kustantamiseen paranevat.

2. 2 S ij oitustoiminta haj autetus sa j fi estelmdssii

TEl-jfiestelmiin alkuaikojen ennakkoluulottomuutta osoitti se, ettd j6rjestel-
mtin hoito annettiin yksityisten eliikelaitosten (vakuutusyhtitit, eliikesiiiitidt ja
eliikekassat) hoitoon. Tiillii on muille tahoille kohdistuvien vaikutusten ohella
merkitystl sijoitustoiminnan kannalta. Monopolilaitoksessa tapahtuva elike-
vakuuttaminen voi sijoitustoiminnan osalta tapahtua lievempien si[nnosten
puitteissa eikii sijoitustoiminnalle ole tarvetta asettaa sitovia tuottovaatimuk-
sia.

Monopolijiirjestelyt ovat tyypillisiii julkisessa el[keturvassa. Julkisella puolel-
la sijoitusriskin kantaa jfiestelmiin rahoittaja ja siis viime kldessii veronmak-
saja. Rahastointiin ei siis tarvitse puuttua joustavuuden saavuttamiseksi sijoi-
tustoimintaan niin kauan kuin jfiestelmd itse ei kanna riskiii.

Yksityisiin laitoksiin hajautetussa eliikejfiestelyssl sijoitustoiminnalle ase-
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tettavat vaatimukset ovat selviisti tiukemmat kuin monopolilaitoksessa. Yksi-
tyiset laitokset toimivat vakuutusyhtidn tapaan tistii aiheutuvine velvoittei-
neen. \/iiiirinkiiytosten ehkiiisemiseksi on olennaista, ettii sijoitustoiminnan
vuosittaiselle tuotolle asetetaan sitova tavoite mahdollisirnman hyvtistii tuo-
to sta. P arhaimmillaan haj autetussa j tirj e stelmiiss[ saavutetaan sij oitustoimin-
nan ha.jauttaminen ja riskikeskitrymien viilttiiminen ja keskintiisen kilpailun
kautta tapahtuva sij oitustoiminnan tehokkuus.

Ongelnnana hajautetussa jii{estelmtissii voi olla, etlii kiinnitetty tuottotavoite
ohjaa sijoitustoimintaa parhaan tuoton sijasta kohteisiin, joiden varnuus on
hyvii mutta tuotto ei ole paras mahdollinen. Viimeksi mainittuun ratkaisuun
joudutaan erityisesti silloin, kunjii{estelmdEn ei ole rakennettu riitt6vln hyviiti
riskinkantokykye. Parempi riskinkantokyky edellyttiiii jiirjestelmiidn osallistu-
vilta laitoksilta vakavaraisuutta. Vakavaraisuuden luominen merkitsee varalli-
suusputskurien keriiiimistii eliikelaitoksiin, ts. jii{estelmfln kokonaiskustannus-
ten kasvua. Kun ylimtiiiriiisen varallisuuden omistus on miiiiritelty niin, ettii se
kuuluu laitosten omistajien sijasta vakuutuskantaan, voidaan hajautetussa jdr-
jestelmiissi saavuttaa parhaiden mahdollisten tuottojen edellyttiimti riskin-
kantokyky ilman, ettii jii{estelmdn kokonaiskustannukset vakuutuksenottajien
kannalta kasvavat.

2.3 Sijoitustuottojen ja maksutason kiinteii yhteys

TEL:n alkuvaiheessa jiirjestelmiitin kertyneiden varojen tuottovaatimus oli pit-
k?iiin viisi prosenttia vuotuista korkoa. Koko tiimii korko liitettiin rahastoihin
ja mahdollinen parempi sijoitusten tuotto palautettiin asiakkaille vakuutus-
maksuja alentavina hyvityksinii. Maksupaineen kasvaessaja todellisten korko-
tasojen muodostuessa selvdsti viittii prosenttia korkeammiksi jiirjestelmtiiin
luotiin menettely, jossa edelleen rahastoihin liitettiin vuosittain viiden prosen-
tin korko mutta rahastojen kokonaistuottovaatimus asetettiin tdfid, korkeam-
maksi. 1970-luvun alkupuolella kokonaistuottovaatimukseksi asetettiin seit-
semdn prosenttia ja kahta prosenttiyksikk<iti vastaava tuotto sovittiin kiiytettii-
vdksi juoksevien jakojiirjestelmtin mukaisten eliikkeiden rahoittamiseen. Seit-
semdn prosentin tuottovaatimusta on jatkossa pyntty muuttamaan yleistii kor-
kotasoa seuraten ja vastaavasti suoraan eltkkeiden rahoittamiseen ohjautuva
korkoero on muuttunut. Kokonaistuottovaatimukselle oli n[in luotu menettely,
joka pystyi joustamaan sijoitusolosuhteiden mukaan ja jolla tuotot saatiin jiir-
keviisti ohj autumaan eliiketurvan kustannuksiin.

Ttistii eteenpiiin vuosittain maksettuja eliikkeitii rahoitettiin paitsi perittiiviin
maksun my6s sijoitustuottojen kautta - tietysti rahastoihin liitettiivii korkokin
tuli viimekidessii elikkeiden rahoittamiseen mutta se vaikutti tasoitethrna pit-
kiille ajalle. Jiirjestelmii oli jiirkevii siiiinnosteltyjen rahamarkkinoiden aikana.
Kiiytttinndssii tilanteessa, jossa valtaosa TEL:n rahastoista oli lainattuna takai-
sinlainoina yrityksille, tiiml johti siihen, ettti yritykset maksoivat eliikkeiden
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kustannukset joko vakuutusmaksujen tai lainojen korkojen kautta. Tiistii ajat-
telutavasta liihtien voidaan sanoa, ettii TEL:n rahastojen kokonaistuotolla ei
ollut ensisijaista merkitystii eliikkeiden kokonaisrahoitukselle. Takaisinlainaus
oli yritykselle vain ndenniiisesti liian edullista rahaa, silln kiyttiimiillii takaisin-
lainausoikeutensa yntys samalla kiiytiinntissii luopui vakuutusmaksuja alen-
tavista hyvityksisti. Jfiestelmii5 voidaan tietysti kritisoida siiti, ettii se ei oh-
jannut rahoitusta optimaalisesti koska rahan hinnalle ei ollut parhaan tuolon
vaatimusta. Toisaalta tiimii selittiiii sen, miksi jiirjestelmtin menneiden aikojen
sijoitustuottoja voidaan jilkiviisaasti kritisoida liian alhaisiksi.

Ongelmia elikkeiden maksuun ohjatutuvasta sijoitustuotosta syntyi ajan mir
taan inflaation kautta seki siksi, ettii rahastojen kasvaessa tuottovaatimuksen
ja vuotuisen vakuutusmaksun viilille muodostui tiukka kytkentii. Erityisesti
tgZO-luvutla koettiin ajanjaksoja, jolloin inflaatio oli huomattavan korkea.
Inflaatiosta riippumatta rahastoille hyvitettiin vuosittain tasasuuruinen viiden
prosentin korkotuotto. Tiimtin seurauksena korkean inflaation aikoina rahasto-
jen reaaliarvo heikkeni. Tissii tilanteessa sijoitustuotosta juokseviin eliikkei
liin tiiytettiivd osa kasvoi ja vuotuista TEl-maksutasoa voitiin pitiiii eliikkei-
den turvaamisen kannalta perusteettoman alhaisella tasolla.

Rahastojen miitiriin kasvaessa sijoitusten tuoton keyffd juokseviin eliikkeisiin
aiheutti tilanteen, jossa kokonaistuottovaatimuksen muuttaminen johti nopei-
siin maksutason vaihteluihin. Viime vuosina tilanne on ollut se, etti tuottovaa-
timuksen laskeminenyhdellii prosenttiyksikollii onmerkinnytvelitdntii tarvet-
ta korottaa TEl-maksutasoa runsaalla prosenttiyksik6ll[.

Tiirkeiiksi tuottovaatimuksen ja maksutason yhteys on tullut erityisesti siksi,
ettii tuottovaatimus miiriisi takaisinlainauksen koron. Viime aikoina takaisin-
lainauksen kysynntin stiilyttiiminen olisi edellyttiinyt koron joustavaa muutta-
mista rahamarkkinoiden korkotasojen mukaan. Erityisesti viime vuosina olisi
ollut tarvetta takaisinlainauksen koron selviiiin alentamiseen. Tiimiin koron
alentaminen olisi merkinnyt TEl-vakuutusmaksun nopeaa korottamista, mi-
hin ei luonnollisesti ollut sanottavaa halua milliiiin taholla.

2.4 Sij oitusperiaatteet slinnosteltyj en rahamarkkinoiden ajalta

Suomalaista eliikejtirjestelmiiii ja erityisesti yksityisen sektorin tydntekijdiden
TEl-jfiestelmiiii on viime vuosina kritisoitu sen harjoittaman sijoitus-
toiminnan viiitetyn tehottomuuden johdosta. Kritiikki on koostunut osittain
teoreettisesta kritiikistii, jota on tullut Hhinne Suomen Pankin ja Valtiovarain-
ministeridn taholta sekii pi[omamarkkinoiden intressipiireiltii. Tiimiin laitii-
kin keskeinen sistlto on ollut, ettii TEl-jfiestelmii on saanut varoilleen luvat-
toman heikon tuoton pidiittiiytym[llii erityisesti laajemmasta osakesijoit-
tamisesta ja ettii TEl-jiirjestelmii muodostaa muuten vapautuneessa sijoitus-
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maailmassa ainoan sltintelytalouteen perustuvan tatron, joka laajuutensa takia
on omiaan hidastamaan suomalaisten pliomamarkkinoiden tervettI kehitystii.

On kuitenkin todettiava, ettii huomattava osa jfiestelmiifin kohdistuvasta kri-
tiikistii on keskittynyt tiettyjen yksityiskohtien kritisoimiseen ilman, ettii koko-
naisuuden tarkastelua olisi otettu huomioon. TEl-jerjestelmtin sijoitustoimin-
taa on arvioitu vapautuneiden rahamarkkinoiden ntiktikulmasta ottamatta huo-
mioon, ettii tosiasiassa suurin osa historiasta on tapahtunut enemmiln tai vii-
hemmiin siiiinn6steltyjen rahamarkkinoiden maailmassa. Se, etti jfi estelmi
on jonkin veran hitaasti mukautunut muutfuneeseen maailmzum on merkin-
nyt ettii se on valttynyt pahimmilta virheiltii, joihin ympiiriston muutokset
ovat rahoitusmaailman ajaneet. Vertailut tulisi tehdii pankkien lainoistaan saa-
miin hrottoihin s66nn<istelyn aikakautena.

Sijoittamista on arvosteltu siitii, ettii se ei ole pystynyt saamaan aikaan tuottoja,
joita perustelluilla vaihtoehtoisilla tavoilla olisi saatu aikaan (vrt kuva 2 alla).
Ttiss6 on syytii ottaa huomioon aikaisemmin voimassa ollut tilanne, jossa
elinkeinoelEm6lainojen muodostaessa valtaosan ellikevarojen sijoittamisesta
kuitenkin maksoi elEkkeiden kustannukset joko TEl-maksun tai lainakorko-
jen mruodossa. Kokonaisuudessa jiirjestelmii ei tiissi mielessti vuotanut varoja
mihinkfliin.
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Kuva 2. Las latperus tekoron v ertailu os akemarkkinoiden tuottoon. Os ake-
tuotoista on esitetty paitsi wosittainen osingon ja arvonmuutolaen sisdltdmti
tuotto myris ttimri tuotto viiden ja lEmmenenvuoden liuhnana kesHarvona

Ty0eldkevarojen sijoittamisen t6m6nhetkistii keskittymistii valtion joukko-
velkakirjalainoihin on kritisoitu eri syistii. Ensinntikin on arvosteltu sijoitus-
toiminnan liiallista keskittymist6 yhteen sij oitusinstrumenttiin siitii aiheutu-
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vine riskeineen. Suomen valtion luottokelpoisuutta ei siniinsd ole sffi epiiillii.
Sen sijaan keskittyminen yhteen kiinte?ikorkoiseen instrumenttiin altistaa elii-
kej iirj e stelmiin korkoriskille.

Tilanne on ollut se, effli vain pisimmfln maturiteetin omaavat joukkovelkakir-
jalainat ovat tarjonneet tuoton, joka on ollut riittiivii suhteessa eliikevarojen
kokonaistuottovaatimukseen. Timin seurauksena elikevarat ovatkeskittlmeet
sijoituksiin, joiden maturiteetti on ollut kohnrullisen pitkii. Pitkefle maturitee-
tilla koron noususta aiheuhrva riski muodoshru huomattavan suureksi. Tiimiin
snhteen on todettava, ettisuhteessa elikevastuiden tuottovaatimukseen maini-
tut joulJcovelkakirjat tarjoaisivat markkinakorkojen noustuakin riittiiviin tuo-
ton, mikiili ajatellaan, ettii yhti6t pitiiisiviit ne hallussaan aina lainojen maturi-
teettiin saakka.

Kritiikkie eftikejtirjestelmiiiin kohdistuu myds siitii, etti sijoittamalla valtion
joukkovelkakirjalainoihin eltikejiirjestelmiin s66stdt eiv6t ohjaudu eniii tuo-
tantoelflmiin investointien rahoittamiseen. Eliikejfi estelmiillii ei ole syytii pi-
diitEiytye joultcovelkakirjasijoituksista silloin kun yrityksistii ei l6ydy riittiiviin
kysyntiiii eliikerahoille tai kun yrityksiin sijoittamalla olisi odotettavissa sel-
viisti heikompia tuottoja. Pitemmillii tiihtiiimellii joukkovelkakirjasijoitukset
eiviit kuitenkaan edesauta eliikejiirjestelmiin elinehtona olevan elinkeinoelii-
miin kehittymistii.

Kokonaisuutena voidaan sanoa TEL:n syntyneen siiiinn6steltyjen rahamarltci-
noiden ja ptiiloman niukkuuden aikana. Tiillii on ollut huomattavat vaikutukset
siihen, millaista sijoitustoimintaa jfiestelmii on historiansa aikana harjoitta-
nut. Tiimiin jiilkeen ratramart&inat on vapautettu ja piiiioman niukktrudesta ei
voida eniid puhua. Muuttuneen ympdrist6n vaikutuksia tytieliikejfiestelmiiiin
on tutkittu tydmarkkinajfiestdjen ja Ty6eliikelaitosten liiton neuvotteluryh-
miissii. Ttimtin ryhmiin tytrn tuloksia esitelliiiin my6hemmin. Kiiytiinnossii
kaikkiin edellii esitettyihin ongelmiin ldydettiin vuoden 1996 loppuun men-
nessi toimiva ratkaisu.

3 . Sij oitustoiminta j a eliikej iirj estelmiin riskit

Eliikejtirjestelmiin perusajatuksiin kuuluu varautuminen epivarmaan tulevai-
suuteen. Jfiestelytavasta riippumatta eliiketurva on vakuuttamista, jossa epii-
varman tulevaisuuden riskiti jaetaan enemmtin tai viihemmtin kollektiivisesti.
Eliikejfiestelmiin pitktin aikaviilin menestysti mitataan sill6, miten hyvin tiis-
sii riskin jakamisessa on onnistuttu.

On tunnustettava myds se, etfti riski on ihmiseliimiin ja taloudellisen toiminnan
olennainen elementti, jonka tiiydellinen poistaminen tekee eliimtin merkiryk-
settdmiksi ja taloudellisen toiminnan matrdottomaksi. Eliikejiirjestelmiin pii-
rissd tapahtuvan riskin jakamisen tulee niin ollen tapahtua niin, etti vastuu
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omasta eliimiistii siiilyy yksildllii. Riskin jakaminen ei saa tapahtua niin, etlti
taloudelliselta toiminnalta yksil6n tai yrityksen kannalta poistuu mieleklgrys.
Riskin vlhentiiminen jollakin taholla merkitsee yleensii sen siirliimistti jonkin
toisen tahon kannettavaksi.

Kun tarkastellaan eliikevarojen sijoittamista, on luontevaa liihteii siitti, etti si-
joitustoiminnan tulisi vaikuttaa jiirjestelmiin riskillisyyteen tavalla, joka on so-
pusoinnussa sidosryhmien, eli yritysten, ty6ntekij6iden, julkisen vallan ja elii-
kelaitosten tarpeiden kanssa. Edellti sanotun perusteella ei liene oikein ajatella
vain riskien minimoimista. Sen sijaan sijoitustoiminnan tulee tukea sitii, ettii
riski jakautuu oikeudenmukaisesti ja kansantalouden kehityksen kannalta oi-
keansuuntaisesti eri tahoille.

fuippumatta tavasta, jolla eliiketurva on jiirjestetty, se kohdistaa eri tahoille
riskejii. Riskien sisiilt6 ja niiden suuruus riippuu tietysti jossain miiiirin jii{es-
tiimistavasta. Seuraavassa tarkastellaan riskejii, jotka on identifioitu John A
Turnerin artikkelissa "Risk Bearing in Pension Plans" (teoksesta Reynaud et
al. : Supplementary Pensions etc.). Turner mainitsee seuraavat riskit:

- tydpaikan slilymisen riski
- palkkakehityksenriski
- varhaisen eliikl<eelle siirymisen riski
- eliikesopimuksen pitiivyyden riski
- eliniiin keston riski
- viiestdjakautuman riski
- piiiomamarkkinoiden riski
- riskiviiiirinkiiytoksistii
- jtirjestelyn rahoittajan toiminnan jatkuvuuden aiheuttama riski
- korkoriski
- inflaatioriski
- lainsiifldtinndllinen riski.

Julkisuudessa kIytdviissti keskustelussa sijoitustoiminnan riskit usein miel-
letiiiin l6hes ainoaksi eliikejtirjestelmiin riskiksi. On mielenkiintoista, ettii luet-
telossa ei lainkaan suoraan mainita sijoitustoiminnan riskiii siinii mielessii,
miten toiminnassa onnistutaan annetussa ympiirist<issii. Ptitiomamarkkinoiden
riski ja korkoriski toki liittyvet liiheisesti sijoitustoiminnan riskiin mutta ne
kuitenkin ensisijaisesti muodostavat vain ympiiristdn, jossa sijoitustoiminta
onnistutaan hoitamaan paremmin tai huonommin. Edelleen viiiirink6ytristen
riski liittyy liheisesti sijoitustoiminnan riskiin mutta ei kosketa sitd, miten hy-
vin asiassa onnistutaan lakia ja siiiinndksiti noudattaen.

Luettelossa esitetyt riskit muodostavat tiirkeiin osan siitii ympiiristdsti, jossa
sijoitustoimintaa harjoitetaan. Toisaalta harjoitetulla sijoitustoiminnalla on
enemmiin tai v?ihemmin huomattava vaikutus siihen, miten mainitut riskit to-
teutuvat.
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Luettelon riskeistii osa on sellaisia, ettii yhteyden l<iytiiminen sijoitustoiminnan
ja riskin vtilillii on viihintdiinkin kaukaa haettua tai keinotekoista. Tiillaisina
voidaan pitiiii edellisessti ty<ipaikan siiilyvyyden, eliniiin keston ja varhaisen
elikkeelle siirtymisen riski[. Viiestojakautuman riski vaikuttaa rahastoinnin
miiiiriiiin ja sijoitusten aikaperspektiiviin, joiden tarkastelu veisi tarkastelua
tarpeettoman pitkille sivupoluille.

Luettelossa painotus on selvisti sen suuntainen, etti ajatellaan vain vanhuus-
eliike-etua. Jos jiirjestelmeen, kuten suomalaisessa jtlrjestelmiissii, liittyy muita
etuja (esimerkiksi tytkf'yttttmyyseliike), niin luetteloon tulisi ilmeisesti lisiii
riskitekijoitii. Vaikuttaa kuitenkin silti, effii niimii riskit ovat sellaisia, joiden
yhteys sijoitustoimintaan on viihiiinen. Seuraavasta tarkastelusta on syytd huo-
mauttaa, etti se koskee vain rajoitetulta osin suomalaista lakisti[teistii elike-
jiirjestelmii[, jossa yksittiisen yriryksen valintamahdollisuudet ovat rajoitetut.

Palkkakehityksen riski liittyy ensisijaisesti eliiketurvan ehtojen muotoiluun.
fuskinti on se, mitenhyvin eliiketurvavastaakohtuullista elintasoa. Mikiili elii-
kej?irjestelmii takaa suunnilleen loppupalkan perusteella lasketun etuuden,
palkkakehityksen riski on siirretty jtirjestelmiin rahoittajalle. Jos taas etuus pe-
rustuu aikanaan maksettujen maksujen ja niille kertyneiden sijoitr.rstuottojen
perusteella laskettuun etuuteen, riski on kohdistettu tydntekij elle.

On ilmeistii, etiii palkkakehityksen riskillii on ensisijaisesti merkitystii sijoitus-
toiminnan kannalta loppupalkkaan perustuvassa jtirjestelyssii. Sijoitustoimin-
nan kannalta riskit ovat periaatteessa samat kuin mitii inflaatioriski aiheuttaa.
Sijoitustoiminnan pitiiisi pysrye saamaan tuottoa tulevan eliiketurvan varalle
kereryille varoille niin, etti kasvavia palkkoja vastaava eliiketaso pystlrtiiiin
siiilyttiimiiiin. Mikeli eliikesopimuksen pitiivyydesti ei ole pelkoa, tiillti ei kui-
tenkaan ole merkitystii tyrintekijIlle edunsaajana. Jtirjestelmiin rahoittajalle
sensijaan, olipa tiimii yntys tai ty<intekijii omien maksuosuuksien maksajana,
tiillii riskillii on huomattava merkitys: mikiili sijoitustoiminnan tuotot jiinviit
alhaisiksi, eliikekustannukset kohoavat tulevaisuudessa.

Julkisen vallan kannalta palkkakehityksen riskillii on vtihiiinen merkitys silloin
kun elikesopimuksen pitiivyydestii ei ole pelkoa. Jos kuitenkin eliikejiirjestel-
mi on sovittu maksuperusteiseksi (etuus riippuu maksetuista maksuista ja niil-
le saaduista sijoitustuotoista), palkkakehityksen aiheuttama riski voi olla huo-
mattava paitsi tietysti tydntekijille my6s julkiselle vallalle. Jos eliiketurva jiiii
tiillaisessa jiirjestelmiissii puutteelliseksi julkisen vallan velvollisuudeksi voi
tulla eliiketurvan tdydentiiminen kohtuulliselle tasolle ja sen rahoittaminen ve-
rovaroin.

Elflkesopimuksen pitiivyys on ennakkoedellytys palkkakehitysriskin vtilttii-
miseksi tytintekijoille. Sopimuksen pitiivyyden riski on asia, johon sijoitustoi-
minta voi vaikuttaa huomattavasti, silli epiionnistunut sijoitustoiminta voi ai-
heuttaa jfiestelmiin rahoituskustannusten jyrkiin nousun. Vaikutukset voivat
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setrata ainakin kahdesta sijoitustoimintaan liittyviistii asiasta: sijoitustoimin-
nan heikosta tuotosta tai sijoitusten kohdentumisesta. Sopimuksen purkautu-
misen riski on luonnollisesti vakava asia sekd tyontekijiille ettti julkiselle val-
lalle. Sopimuksen rikkoutuessa tyontekijiit joutuvat havaitsemaan, etfd he jiiii-
vdt vaille sitii turvaa, jonka voimassa ollessa heidiin varautumisensa tulevai-
suuteen siiiistiimisen kautta on jtiiinyt vajavaiseksi. Julkisen vallan riskinfl on
joutua rahoiffamaan verovaroin puutteelliseksi jliiviiii eliiketurvaa. Yrityksillii
saattaa olla houkutus erityisesti tilanteen muuffuessa nopeasti rikkoa sopimus
siite aiheutuvine, joskin lyhytaikaisine kustannussiiist<iineen. Siiiistden lyhyt-
aikaisuus johtuu siit6, ettii jollakin aikavilillii syntyisi uusi jiirjestely, jossa tyo-
voiman kokonaiskustannukset olisivat likimain aikaisemmalla tasolla.

Jiirjestelyn rahoittajan toiminnan jatkuvuuden aiheuttama riski on
luonnollisesti elintdrkeii eltikejiirjestelmiille. Erityisesti tiimii riski on merkiffi-
vii jakojii{estelm[ssii tai osittain rahastoivassa jii{estelm[ssd, joissa eliiketur-
van rahoituksen jatkuvana edellytyksend ovat rahoittajan panostukset jiirjestel-
miin hyviiksi. Jiif estelmdssd, jossa koko yrityssektori yhteisvastuullisesti kus-
tantaa jiirjestelmtin yksittdisen yrityksen toiminnan jatkuwudella on vain san-
gen rajoitettu merkitys koko jiirjestelmiin kannalta. Rahastoiva eliikejiirjestel-
md voi pienentdii tiitii riskiii suuntaamalla sij oitustoimintaansa yrityseliimiin
rahoittamiseen. Tiitii suuntaamista ei kuitenkaan saa tehdii niin, ettii eliikejiir-
jestelmdn varoilla subventoitaisiin yrityseliimiiii. Jos tdllainen subventoiminen
edes joskus olisi tavoiteltavaa sit[ rajoittaisi se, ettii kilpailluilla markkinoilla
olisi aina arbitraasivoittoj en mahdollisuus.

Lainsiiidiinntillinen riski nivoutuu sijoitustoimintaan osin samalla tavoin
kuin mitii edellti on kerrottu eliikesopinr-uksen pitflvyydestd. Heikosti onnistu-
neen sijoifustoiminnan mahdollisesti osittain aiheuttama kohoava kustannus-
taso ia erityisesti kansantalouden kannalta kestiim[ttdmiiksi paisuva kattama-
ton eliikevastuu kiiynnistiivlit helposti muutokset, joilla eliiketurvan rakennetta
muutetaan. Lainsiiiidiinnollinen riski voi pitiiii sisiilliiiin myos muita tekijditii,
kuten siiiintelyn ja verotuksen, jotka vaikuttavat sijoitustoiminnan reunaehtoi-
hin.

Eliikejii{estelmln julkinen valvonta on tdrkeii asia kun otetaan huomioon jiir-
jestelmiin pitkiikestoisuus, sen ratkaisevan suuri merkitys yksityisen ihmisen
elaruron kannalta ja jii{estelmiidn karttuvien varojen miitirii. Yhtii selviiii kuin
valvonnan viilttiimdttrimyys on se, ettii liiallinen valvontaja sdiintely ovat omi-
aan heikentdmiiiin jii{estelmiin toimintamahdollisuuksia. Sijoitustoiminnan
kannalta sidntely merkitsee usein sit6, ettii toiminnassa ei ole aina mahdollista
pyrl,iti parhaaseen mahdolliseen tuottoon. Parhaan mahdollisen tuoton es-
tiimistii voidaan perustella sillti, ettti samalla saavutetaan sijoitusten suurempi
varnuus. Kuitenkin on tullut esille tilanteita, joissa siiiintely voi alentaa tuot-
toa ja samalla kasvattaa riskil - tiillainen tilanne on tullut esille useassa maas-
sa raj oitettaessa sij oittamista ulkomaille.
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Lainsiiiidiinntillisenii riskinii voidaan pitiid my6s sitii, ettE julkinen valta tietyis-
sii tilanteissa haluaa paiittiaiieliikejfiestelmiiiin rahastoituneiden varojen sijoi-
tuskohteista. Esille tulee liihinnii julkisen talouden alijiiiimien rajoittaminen.
Tiime on yleensd vakava ongelma sekii sijoitustoiminnan tuottavuuden kannal-
ta etti yntysten rahoituksen kannalta.

Verotusratkaisuja voidaan my6s pitiiii lainstiiidiinn<illisenii riskinfl. Alijiiiimei-
sellii julkisella taloudella on tapana etsiii uusia verotuskohteita ja kasvavien
eliikerahastojen tuotto on viilisti ollut esillii eri maissa verojen liihteenii. Eliike-
si6st6jen verottaminen on kuitenkin julkiselta vallalta lyhymiiktiistii politiik-
kaa muiden syiden ohella siksi, ettijiilleen edelli esitettyjen riskien toteutumi-
nen tulee todenniikriisemmtiksi. Jos eldkerahastoja verot0amalla pyrittiiisiin
alentamaan yksil6iden tai yritysten verotusta niimii joutuisivat toista kautta
maksamaan enemmdn eliiketuryan ylliipidosta.

Eliikejfiestelmiissii syntyviit rahastotjaniiden sijoittaminen ovatpohjana suu-
rimmalle osalle eliikejiidestelmiiiin liittyvistii vflirinkiyttisriskeistfl. Veerin-
kiiyttiksillii on vaaralliset seuraukset jtidestelmiin kannalta ja ne voivat lau-
kaista monia muita riskejii. Viiiirinkeytdkset voidaan minimoida riittiivtillii val-
vonnalla mutta kuitenkin joudutaan toteamaan, ettii milliiiin valvonnalla ei ole
mahdollista viiiirinktiytdksiii kokonaan kitkeii.

Pifi,omamarkkinoiden riskillii ja sille sukua olevalla korkoriskillii on my6s
huomattava vaikutus sijoitustoimintaan. Piiiomamarkkinoiden riski liittyy eri-
tyisesti niiden toimivuuteen yleens6. Liihttikohtana voidaan todeta, etti rahas-
toiva ellkejfiestelm[ aina edellyttiiii toimivien piiomamarkkinoiden olemas-
saoloa. Tiime niikyy muun muassa siinii, ettii entisen Neuvostoliiton alueella
eliikevakuuttamisen kehityksen eriiinii huomattavana esteeni on ollut toimivi-
en ptiiiomamarkkinoiden puuttuminen. Ptiiiomamarllcinoiden toimintahiiiritit
vaikuttavat eliikejiirjestelmiitin niin, ettii sijoitustoiminnan riskillisyys kasvaa.

Pii6omamarkkinoiden riskien kannalta pitiiii myos ottaa huomioon se, effJi
markkinoiden pitiiisi olla likvidit pitkiilltikin aikaviilillti. Erityisesti vakuutet-
tujen ikiijakautuman poiketessa perinteisestii pyramidimallista rahastoj a pitiii-
si joissain vaiheissa olla mahdollista realisoida. Mikiili tiime ei ole likvidisyy-
den puuttuessa mahdollista eliikejfiestelmtille aiheutuu viihintiiiin myynti-
tappioita ja pahimmillaan koko jfiestelmtin toiminta vaaraantuu.

Eliikejiirjestetmiin toiminta edellyttiiii pitkiin korkoniikemyksen ottamista. Ko-
ronvaihtelut sekii alas- ettii yltispiiin voivat aiheuttaa huomattavia ongelmia
jfiestelmiin toiminnalle. Laskevat korot voivat tehdii vaikeaksi saavuttaa sitii
reaalikorkotasoa, jonka pohjalle jtirjestelmtin rahastointi on rakennettu. Mikeli
niiintapahtuu tiimii edellytttiii ilman erityistoimenpiteiden ke$tiimistiirahasto-
jen huomattavaa tiiydentiimistiija kasvattaa niiin ollen iikillisesti kustannuksia.

Korkotason nousu kielii yleensii siitii, ettii inflaatio on piiissyt nousemaan kor-
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keaksi tai ettii sen odotetaan nousevan korkeaksi. T6ssd tilanteessa koron-
nousu on ongelmallista eliikejtirjestelm?ille mikiili sijoituksia on tehty pitkiiai-
kaisesti kohteisiin, joiden tuotto on sidottu suhteellisen alhaiselle tasolle ja
joiden arvo ei nouse inflaatiota vastaavasti.

4. Eliikej iirj estelmiin luonteen vaikutus sij oitustoimintaan
Eri eliikejtirjestelmien luonteella on huomattava merkitys jiirjestelmiin sijoi-
tustoiminnalle. Aiiripiitinl voidaan ajatella jakojtirjestelmiitin pohjautuvaa ela-
kejtirjestelmiii, jossa vuosittain keriittiivillii maksuilla rahoitetaan kyseisenii
vuotena maksettavat eliikkeet. Tiillaisessa jti{estelmiissii sijoitustoiminnalla
on erittiiin rajoittunut rooli ja se on liihinnii jtirjestelmiin mahdollisen puskuri-
rahaston sijoittamista ennen kaikkea niin, ettl puskuri on riiffiiviin likvidisti
kiiytetttiivissii tarpeen mukaan.

Varsinaisesti sijoitustoimintaa on olemassa vasta kun eliikejerjestelmti pohjau-
tuu ainakin jossain miiiirin rahastointiin, ts. siihen, etld ennakkoon siiiistetiiiin
varoja tulevia eltikkeitii varten. Kuitenkin rahastoivankin jtirjestelmdn luonne
vaikuffaa huomattavasti sijoitustoiminnan reunaehtoihin eli kaikissa rahas-
tointiin pohjautuvissa jiirjestelyissii sijoitustoiminnalle asetettavat vaatimuk-
set eivtit ole samat.

Eriis perusjako eliikejiirjestelyissl on luokittelu maksuperusteisiin (Defined
Contribution) j a etuusperusteisiin (Defi ned Benefrt) j iirj estelyihin. Edellisissii
ajatuksena on, etti jirjestelmiin rahoittaja sitoutuu vain tietyn suuruisiin mark-
kamliiirdisiin tai prosentteina palkasta laskettuihin vakuutus- tai kannatusmak-
suihin ilman sitoumusta tiefyn suuruiseen ellkkeeseen.

Ttillaisessa jiirjestelmiissii edunsaajan tuleva el6ke miiiir.d,yry pelkiistddn sen
mukaan, minkti verran tietyn henkil6n osalle on maksuja kerrynyt ja millainen
sijoitustuotto ndille varoille on saatu. Periaatteessa tillainen jiirjestely antaa
varsin vapaat reunaehdot sijoitustoiminnalle. Maksuperusteisessa jtirjestel-
mdssii edunsaaja kantaa riskin sijoitustoiminnan onnistumisesta ja sijoitustoi-
mintaa voidaan harjoittaa varsin vapaasti tavoitellen parasta mahdollista tuot-
toa edunsaaj an mieltymysten mukaisella riskitasolla.

Ede llii mainitussa etuusperusteises sa eltikej ii{ estelmtiss[ taas j iirj estelmiin ra-
hoitfaja sitoutuu tietyn suuruiseen etuuteen. Etuus ilmaistaan usein tiettynii
prosenttina yleensii liihellti loppupalkkaa olevasta palkasta. Jiirjestelmiiiin ra-
hastoituneet varat sijoitetaan mutta maksuperusteisesta ratkaisusta poiketen
jtidestelmiin rahoittaja kantaa sijoitustoiminnan riskin. Tame tarkoittaa sitii,
ettii jiirjestelmiiiin rahastoituneiden varojen osoittautuessa yhdessd niille kart-
tuneiden sijoitustuottojen kanssa riittiimtittomiksi luvattuun etuuteen niihden
rahoittaj a on velvollinen lisiisuorituksiin eliiketason turvaamiseksi.
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Oman erityispiirteensii etuusperusteisiin jfiestelyihin tuo se, ettS etuustason
miiiirittelyn listiksi niiihin usein liittyy indeksiturva. Indeksiturvalla etuuden
ostovoima pyritiiiin turvaamaan sitomalla arvo johonkin sijoitustoiminnan tu-
loksesta riippumattomaan indeksiin. Etuuden indeksisidonnaisuus aiheuttaa
sijoitustoiminnalle huomattavia vaatimuksia, joista on mahdotonta koskaan
selvitii tiiysin ilman riskiii. Usein esitetyn niikemyksen mukaan tiillainen in-
deksisidonnainen eliiketurva voidaan parhaiten turvata sijoittamalla huomatta-
va osa eliikevaroista osakemarlt<inoille.

Etuusperusteisissa jfiestelmissii on my6s tiirketi2i tehdii ero pakollisten ja va-
paaehtoisten jfiestelmien kesken. Pakollisessa jfiestelmiissii turvaavuus voi-
daan pitkiilti laskea tulevan maksuvirran varaan lun taas vapaaehtoisessa jiir-
jestelyssii ei luonnollisesti tiitd mahdollisuutta ole. Voidaan sanoa, ettii tiiydel-
liseen sijoitustoiminnasta riippumattomaan indeksisidonnaisuuteen on mah-
dollisuus vain pakollisessa jiidestelmiissii.

Etuuspohjaisessa jiirjestelmiissi riski rahojen riittiivyydesti on luonnollisesti
edelli kuvatun nojalla jiirjestelmiin rahoittajalla. Riskin kannon ajallista jakau-
tumista voidaan siiiidellii sillii, missii tahdissa jiirjestelmiin mahdollinen vajaus
velvoitetaan kattamaan. Perusratkaisut voidaan ryhmitellii ns. taaksepiiin kat-
sovaan (retrospektiiviseen) ja eteenpiin katsovaan (prospektiiviseen menette-
lvvn).

Thaksepiin katsovassa menettelysstl periaatteena on, ettii kunakin vuonna va-
roja pitiiti olla kerittynii se, mitii jiirjestelmiiiin maksettuja varoja on jtiljeln
maksettujen maksujen ja sijoitustuottojen lisiiiimisen ja elikemenojen vdhen-
tiimisen jiilkeen. Jfiestelmiin vajaus realisoituu rahoittajalle vasta siintl vai-
heessa kun olemassaolevat varat eiviit eniiii riitii elikesuorituksiin. Taakse-
piinkatsovalle jiirjestelmille voidaan sopia tietty tuottotavoite, jollaiseen si-
joitustoiminnassa pyritiin. Thottotavoitteen alittaminen ei kuitenkaan vilttii-
mltti ole elimiin ja kuoleman kysymys jarjestelylle.

Eteenpiiinkatsovassa menettelyssl sen sijaan tarkastellaan tulevista suorituk-
sista aiheutuvaa vastuuta kun tulevaisuudessa odotetaan tiettyii sijoitustuottoa.
Tdssii menettelyssi vajaus tulee niikyviin heti ja edellyttiiii joko lisiirahoitusta
tai jiirjestelmiin vajauksen niiyttiimistii vastuuvajauksena. Sijoinrstoiminnalle
eteenpiinkatsova menettely asettaa taaksepiiin katsovaa menettelyi huomatta-
vasti tiukemmat reunaehdot. Niiin on siksi, ettii sijoitustoiminnalla on velvoite
wosittain saada kokoon tuottovaatimuksen suuruiset tuotot. Mikeli tiihiin ei
ylletii, jfiestelmiin toimiminen vaatii vaihtoehtoisesti rahoittajalta lisiipa-
nostusta, mahdollisuutta kiusalliseksi koetun vajauksen niiyttiimiseen tai jiir-
jestelmtiiin rakennettua puskurivarallisuutta, jolla sijoitustoiminnan viistii-
miittomiit heilahtelut pyst5rtiiiin kestiimiiiin.
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5 . S ij oitustoiminnan kansainviilistEi tarkastelua
Kansainvdlisesti eliikejiirjestelmien sijoitustoiminnasta on kirjoitettu useita
tutkimuksia. Niiissii tutkimuksissa on ensisij aisesti painotettu sij oitustoimin-
nan kohdistamista ja eltikejfiestelmtin rooli on kuitattu lyhyellii viittauksella
sijoittamisen pitkiiiin aikahorisonttiin.

Vakavammin otettavia tutkimuksia ovat Maailmanpankin tutkimukset asiasta
sekii EFRP:n (European Federation of Retirement Provision) vuonna 1996 jul-
kistettu raportti. Maailmanpankin tutkimukset asiasta ovat enimmikseen kes-
kittyneet viestdrakenteen muuttumisesta eldkejfldestelmille aiheutuviin on-
gelmiin. Tiimiin ongelman ratkaisuksi on suositeltu suurempaa painottumista
vapaaehtoisiin tiiysin rahastoiviin jiirjestelmiin. Sijoitustoiminnan luonteen
tarkastelu sintilliiiin on jiiiinyt pienempiiiin rooliin ja kansainvtilinen asiaa kos-
keva keskustelu tulee paremmin selvitettyli EFRP:n raportista kertovalla osal-
la.

Kansainviilisessii eliikejtirjestelmien sijoitustoimintaa koskevassa keskuste-
lussa tiirked rooli on ollut myris EU:n komissiolla. EU:n peruskirjan nojalla
eriis tavoiteltavista neljiistii vapaudesta on piiiiomien vapaa liikkuvuus. Tiimiin
toteuttamiseksi komissio on pfkinyt saamaan aikaan ns. eltikesiiitiridirektii-
vin, jolla turvattaisiin paitsi pdiiomien vapaa liikkuvuus my<is palvelujen va-
paa liikkuvuus sijoituspalvelujen osalta. Direktiivi on kohdannut vastusta osin
siksi, etti siihen on liitetty tyrivoiman vapaataliikkuvuutta edistiivii mahdolli-
suus eliikesiiiitididen jiisenyyteen rajojen yli. Vaikuttaa todenniikdiseltii, etti
komissio palaa asiaan uusilla ehdotuksilla.

EFRP on wonna 1981 perustettu eldkestiltioiden edunvalvontaelin. Se julkai-
si 1996 raportin "Pension Funds - Their Impact on European Capital Markets
and Competitiveness". Jiirjesto katsoo, ettd olemassaolevat sijoitustoiminnan
rajoitukset

- vaikuttavat haitallisesti eliike-etuuksiin ja tydvoimakustannuksiin- aiheuttavat pitkiille meneviii seuraamuksia veropolitiikalle yleisesti ja
tulevaisuuden verotuloille

- vaikeuttavat nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia
rahoittaa eliikkeitii kasvavalle ellkeliiisten joukolle.

EFRP:n rapoffii toteaa, ettii suurten ikiluolkien aiheuttamat ongelmat eiviit
muodostu ongelmaksi vasta 20 -30 woden kuluttua vaan ne ovatjo nyt ongel-
ma, johon pittiisi reagoida. Rahastoivien eliikejiirjestelmien tulisi kymmenen
vuoden kuluessa vastata 25 prosentista eurooppalaisista eliikkeistii kun fiilH
hetkellti EFRP:n mukaan osuus on vain 7 prosenttia. Tiime merkitsisi vuoteen
2020 mennessii rahastojen miiiiriin kasvamista yhdeksiinkertaiseksi nykytasol-
taan. Rahastojen kasvu tehostaisi EFRP:n mukaan eurooppalaisten pdtioma-
marll<inoiden toimintaa, mahdollistaisi korkojen alenemisen ja tekisi EU-
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maille mahdolliseksi piiiistii korkeamman kasvun ja tehokkuuden nousun ural-
le sekii korkeammalle tytillisyyden tasolle. Raportti liihtee siitd, etti monin-
kertaiseksi kasvavalle sijoitettavalle piidomalle ltiytyy jatkossakin kysyntiiii ja
siis jiirkeviii sijoituskohteita. Ty6llisyystilanteen paraneminen parantaisi eri-
tyisesti sosiaaliturvajiirjestelmien ja mytis muiden eliikejfiestelmien toimin-
nan edellytyksiii.

ft2hxsfsinnin kasvattamista raportti ei halua jiittiiii yksinomaan yksityishenki-
Itiiden aktiivisuuden varaan. Kuitenkin raportti kohdistaa kritiilftie my6s val-
tion ylltipitiimiin rahastoiviinjfiestelmiin. TAme kritiikki pohjautuu erityises-
ti siihen, ettii valtiollisilla jfiestelyillii on usein velvollisuus rahoittaa valtion
budj ettialijtiiimiiii. Tiime j ohtaa tilanteeseen, jossa jossakin vaiheessa valtio
keriiii veroja ja samat varat palautetaan elikkeinii veronmaksajille.

Raportti toteaa, ettii eurooppalaisten tilastojen perusteella eliikejiirjestelr"ilp
on-tapana keskittiiii sijoituksensa pitkiin aikaviilin sijoituksiin, jotka voivat olla
osakkeita, pitkiin maturiteetin joul&ovelkakirjalainoja tai kiinteisttijii. Raport-
ti toteaa mytis, ettii jiirjestelmissii, jotka on rakennettu henkilokohtaisten el6ke-
tilien varaan, sijoittamisen aikaperspeltiivi on aivan liian lyhyt mahdollistaak-
seen optimaaliset sijoitustuotot. Samoin vakuutusyhtitiiden todetaan sekii val-
vonnan ettii kilpailun seurauksena noudattavan optimaalista lyhyempiiii sijoi-
tushorisonttia. Vaikka eliikejfiestelyt noudattavat pitkiit horisonttia, eri mai-
den miiiriiykset aiheuttavat liian suuren keskittymisen erityisesti kotimaisiin
jou*&ovelkakirjalainoihin, joka heikentiiii tuottoja.

Raportissa todetaan mytis, etti eliikerahastojen toiminnan siiitely tai valvonta
on monissa maissa ollut esteenii parhaan mahdollisen tuoton ja turvaavuuden
saavuttamiselle. Suurimmat eliikerahastot ovat syntyneet maihin (Englanti,
Alankomaat), joissa rahastojen sijoittamiselle ei aseteta miiiirflyksiii sijoittaa
korkeintaan tiet5rt miiiiriit tiettyihin varallisuusluoklsiin. Niime maat ovat as-
teittain siirtyneet valvonnassa "varovaisen miehen siflnttitin", josta puuttuvat
maksimi- tai minimirajat tiettyihin luol&iin kuuluville sdoituksille. Rajoitus-
ten raportti katsoo johtavan heikentyneisiin tuottoihin ja kasvaneeseen sijoi-
tusriskiin, jotka molemmat ovat rahastoille vahingollisia. Rajoitukset yleisesti
ottaen pienentiiviit sijoitusten hajauttamisen mahdollisuutta ja niiin kasvattavat
riskiii samalla pienentien tuotto-odotuksia.

Eliikerahastojen sijoituskohteista raportti toteaa tehtyjen laajojen tutkimusten
perusteella seuraavaa:

- kotimaiset jouli&ovelkffialainat antavat tarkastelluista varallisuus-
luokista alhaisimman volatiliteetin

- ulkomaiset joukkovelkakirjalainat eivdt anna parasta hajautus-
mahdollisuutta (tiiltii osin on huomattava, ettitoteamus liittyy
keskieurooppalaiseen tilanteeseen eikti vtilttiimettii pidii paikkaansa
Suomen osalta)
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- kotimaiset osakkeet ovat suhteellisen volatiileja kaikissa yksittiiisissii
EU-maissa

- sijoituskannan hajauttaminen ulkomaisiin osakkeisiin ei sanottavasti
paranna tuottoj a mutta alentaa sij oitussalkun riskipitoisuutta
huomattavasti.

Raporl.in j ohtopiiiitoksii ovat seuraavat:
- eliikesiidstiimisen pitkiikestoisuus tulisi ottaa niiden valvonnassa

paremmin huomioon ja ttimiin tulisi johtaa esimerkiksi vakavaraisuu-
den valvontaan ei vain yhden vuoden perspektiivilld vaan myos viiden
tai kymmenen woden jaksolla

- valvonnan tulee olla selkeiitd ja sen tulee tukea eliikerahastojen
tavoitteita

- valvoj an puuttuminen sij oitusallokaatioon j ohtpa heikentyneisiin
tuottoihin ja riskin kaswun

- eliikerahaston riskiii ei voida poistaa lainsiiiidiinn<illii vaan asianmukai-
sella hajauttamisella ja tiistii syystd valvonnassa pitiiisi siirtyii piiiisiiiin-
triisesti "varovaisen miehen" periaatteen edellyttdmiseen- eldkerahastojen verokohtelua pitiiisi parantaa pdiiosassa
EU-maita - tdstii itse asiassa verottaja hyotyisi, sill6 tulevaisuudessa
olisi enemmiin eliikkeitti, joita voidaan verottaa.

6. Sijoitustoiminnan reunaehtoihin tehdyt muutokset
TEl-jnrjestelmtin sijoitustoiminnan ongelmien tultua wosien mittaan yhii il-
meisemmiksi sosiaali- ja terveysministeri<i antoi vuoden 1995 lopulla ty6-
marldcinajiirjestrijen neuvotteluryhmtille tehtiiviiksi selvitr66 lakisiiiiteistii ty<i-
eldkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtioiden sijoitustoimintaa. Neuvoffe-
luryhmii toimii Ty6eliikelaitosten liiton piirissd ja sen puheenjohtaja on toimi-
tusjohtaja Kari Puro. Ryhmih toiminnan kuluessa tuli ilmeiseksi, ettii selvitys-
ty<i oli uloteffava koskemaan myds el?ikkeiden tulevaa rahastointia, rahasto-
laskennan korkoa, sijoitustuottojen k[yttoii ja nliden keskindisiii riippuvuuk-
sia.

Rytrniin tytin kuluessa todettiin, effi siitinnristeltyjen pdsomamarkJcinoiden
oloissa nykyiset sijoitustoiminnan reunaehdot olivat toimineet hyvin eika ry6-
eltikeyhti0iden suhteellisen alhainen vakavaraisuus ollut muodoshrnut ongel-
maksi. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut ptiiiomamarkkinoiden vapau-
twninen, verolainsiiiiddnndn muutfuminen omaa pddomaa suosivaan suuntaan,
inflaation painuminen miltei olemattomaksi ja nimelliskorkotason merkiffSvii
alentuminen olivat kuitenkin muuttaneet jiirjestelmiin toimintaympliristd6 ta-
valla, joka edellytti perusasioiden uudelleen pohtimista.

Ty6ryhmln tydn kuluessa pohdittiin osaltaan nykyistii etuusjd{estetmiiti ja
eliikkeiden rahastointitekniikkaa. Etuusj iirj e stelmin osalta pohdinnan alle j ou-

683



tui erityisesti se, onko nykyinen puhtaasti etuuspohjainen jiirjestelmii edelleen
perusGltu. Etuuspohjaisessa jfiestelyssii riskit ja erityisesti sijoitustoiminnan
riski kohdistuvat jiirjestelmiin rahoittajalle. Vaihtoehtona asialle oli esitetty ai-
nakin osittaista siirtymistii maksupohjaiseen jiirjestelmiiiin tai muunlaista ris-
kin osittaista siLtiimistii vakuutettuj en kannettavaksi'

Neuvotteluryhmii piti perusteltuna siiilyttiiii TEL-j iirjestelmiin etuuksien mtiii-
riiytyminen ennallaan, sillii etuuspohjaisessa jfiestelmiiss[ edunsaaj{ saa,v{
oii<eudenmukaiset ja riittiiviit elIkkeet ilman, ettii vakuutettujen virheratkai-
suilla olisi kohtuuttomia vaikutuksia turvan tasoon. Perusteluna ovat myos jiir-
jestelmdn alhaiset hallintokulut muihin ratkaisuihin verrattuna.

TEl-jfiestelmiin rahastointitekniilkaan vaikuttaa olennaisesti korkotasojen
painuminen historiallisesti katsoen alhaiselle tasolle. Jiirj estelmiissi on aiem-
min noudatettu tekniikkaa, jossa vuosittain rahastoja on kartutettu viiden pro-
sentin korkotuotolla. Lisiiksi kokonaistuottovaatimus on ollut markkinoiden
mukaan muuttuva ja kokonaistuottovaatimuksen ja viiden prosentin erotus on
kaytetty juoksevien elikkeiden kustantamiseen. Viimeksimainitusta seikasta
orr seurannut aiemmin mainittu tuottovaatimuksen ja vuotuisen TEl-maksu-
tason kiinteii yhteys.

Korkotasot olivat ryhmiin tydskentelyn aikana painuneet niin alas, ettii joudut-
tiin miettimddn, onko pitkiillti tiihtiiimellii eniiti mahdollista taata kiintetiii vii-
den prosentin koron hyvittiimistii vuosittain rahastoille. Kiinteiin rahastojen
korkotason takaaminen on ongelmallista myds rahastojen inflaatiosuojan kan-
nalta. Aikaisemmin on usein keynyt niin, ettii viiden prosentin korko ei ole
riittiinyt suoj aamaan rahastojen reaaliarvoa. Kuluvan wosikymmenen aikana
viiden prosentin korkotaso on johtanut rahastojen reaaliarvon kehittymiseen
paremmin kuin mitii alhaiseksi painunut inflaatio olisi edellyttiinyt.

TEl-jiirjestelmiin rahastoinnin ongelmiin vastattiin alentamalla vuosittain ra-
hastoille hyvitettiivii viihimmiiiskorko kolmen prosentin tasolle ja katkaise-
malla rahastojen tuottovaatimuksen ja TEl-maksutason kiinteii yhteys. Ehdot-
toman korkotuottovaatimuksen alentaminen tuo jiirjestelmiiiin kaivattua jous-
tavuutta. Muutos ei sen sijaan vaikuta ainakaan alentavasti siihen tuottoon,
joka tydeliikevaroille saadaan, sillii vuosittain siiiideltiivii korkotavoite pyritiiiin
edelleen pitiimiiiin mahdollisimman korkealla.

Rahastojen korkovaatimuksen alentaminen kolmeen prosenttiin on toimenpi-
de, jolla on sangen kauaskantoiset seuraukset etujen rahoittamisen kannalta.
Korkotason alentaminen merkitsee rahastojen miiirtin huomattavaa kasvua,
mikiili rahastoidut edut siiilytetliin ennallaan, jamaksutason kannalta alempi
korkotaso merkitsee tulevan eliiketurvan vaatimien vakuutusmaksujen koho-
amista.
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Rahastojen kasvu korkotason laskun seurauksena olisi edellytEinyt huomatta-
vaa rahastojen v6litdntii tiiydentiimistii. Tiim6 olisi merkinnyt TEl-vakuutus-
maksutason huomattavaa korotuspainetta, johon ei edes pitt'atte aikavtilille ta-
soitettuna uskottu olevan mahdollisuuksia. Tiistii syystii muutos toteutettiin
niin, ettii rahastoituneiden etuuksien miiiiri6 samalla alennettiin. Alennus to-
teutettiin niin suurena, ett6 rahastojen arvo s6ilyi entiselltiiin.

Tulevasta el6keturvasta maksettavia vakuutusmaksuja koron alennus nostaa
siksi, ettii etuuden rahoittamiseen on alemman koron kautta viihemmtin sijoi-
tustuottda. Mydsktiiin tiistii aiheutuvaan maksutason nousuun ei katsottu lian-
santalouden kannalta olevan mahdollisuuksia. Tdstti syystii rahastoituvan ellik-
keen karttumista alennettiin niin, ettl vakuutusmaksutaso sailyi suunnilleen
ennallaan.

Kuva 3. Yas tuuvelka pros entteina p alkkasummas ta rahas to koron muutola en
jrilkeen (inflaatio j %o, koykg 5 %o). Uudessa rahastointitekniikassa rahastoja
on vahvistettu vuosittain kolmen prosentin ylitt(ivdltd tuotolla.

Ensi silmdykselld voisi ajatella, ettLkorkotason alentaminen ja siihen liittyviit
toimenpiteet johtavat rahastointiasteen alentamiseen ja kusiannusrasituksen
sysfliimiseen tulevaisuuteen. Kun tarkastellaan eliikkeiden reaalista kustannus-
rasitusta tilanne ei kuitenkaan ole lainkaan tiillainen. Oheisissa kuvioissa (ku-
vat 3 ja 4) on kuvattu sekl rahastojen m6Artin ett6 ennustetun maksutason kehi-
tystii pitkElle tulevaisuuteen. Osoittautuu, ettA muutosten vaikutukset ovat kui-
tenkin sangen marginaalisia. Muutoksilla saadaan sijoitustoiminnan reuna-
ehtoja muutettua ratkaisevasti paremmat tuotto-odotukset mahdollistavaan
suuntaan.

Vanha rahastointi (5%)
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Vanha (s%)
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Kwa 4. TEl-maksutason ennustettu kehitys rahastol<oron muuttamisen
jdllreen (inflaatio j %korleo 5 %o)

Toinen merkittiivii muutos ratrastointitekniikassa oli rahastden tuottovaati-
muksen j a TEl-maksutason kiintedn yhteyden poistamingn-. Uudessa j fiestel-
miiss6 tuottovaatimuksen ja kolmen prosentin rahastoille hyvitettiiv6n koron
erotusta ei enti6 kiiytetii vefittOmeisti juokseviin elIkkeisiin. Tuottovaatimusta
voidaan siis nopeastikin muuttaa ilman vefiftdmie vaikutuksia maksutasoon.

Kuva 5. Laslatperustekoronia rahastokoron suhde ennen vuotta 1997 ia
ttimrin jtilkeen.
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Uudessa jiirjestelmiissii tuottovaatimuksen ja rahastoille hyvitettiiviin koron
erotusta keytetiiiin ensisijaisesti rahastojen vahvistamiseen (vrt. kuva 5). Tiimti
merkitsee tietysti, ettd tuottoa edelleen kiiytetiiiin el6kJ<eiden maksamiseen
mutta tuoton vaikutus maksutasoon jaksottuu pitktille ajalle. Maksutason hal-
litumman keyftefymisen ohella muutoksella saavutetaan myds se, eff6 rahas-
tojen inflaatiosuoja paranee. Korkean inflaation vallitessa vapailla rahamark-
kinoilla korkotasot nousevat korkeammiksi ja tuottovaatimuksen ja kolmen
prosentin koron viilillii on enemmdn mahdollisuuksia rahastojen vahvistami-
seen. Toisaalta alhaisen inflaation vallitessa nimelliskorot ovat alempana vas-
taten pienempiie rahastoj en vahvistamisen tarvetta.

Korkomuutoksella saavuteffiin myos mahdollisuuksia TEl-jii{estelmiin puut-
teellisen vakavaraisuuden vahvistamiseen. Alkuvaiheessa sovittiin, etta2 - 3
vuoden ajan tuottovaatimuksen ja kolmen prosentin koron erofus siirrettitin
kasvattamaan el6kelaitosten vakavaraisuutta. Paremman vakavaraisuuden tur-
vin jtirjestelmiillii on mahdollisuus riskipitoisempaan sijoittamiseen, johon
liiffiyvet paremmat tuotto-odotukset.

Aikaisemmilla stiiinn<iksillii TEl-yhti<ilH ei keytiinn<issii ollut muita jiirkeviii
vaihtoehtoja kuin yfijeiimiin palauttaminen asiakkaille vakuutusmaksuja alen-
tavina hyvityksine. Tiima oli perusteltu menettely aiemmin kun sijoitustoimin-
ta oli hyvin riskitontii. Muuttuneessa tilanteessa oli viilttiimiitrintii, ettii ylijiiii-
miiii olisi voitava siirtiiii vakavaraisuuden kasvattamiseen sijoitustoiminnan
riskien kestlmiseksi. Muutosten yhteydessii eldkeyhti<in vastuuvelkaan luotiin
uusi osittamattomaksi listivakuutusvastuuksi kutsuttava erii. Tiimii erii on ai-
kaisemman lisivakuutusvastuun tapaan tarkoitettu viime kddessii palautetta-
vaksi vakuutuksenottajille. Osittamattomalle lisivakuutusvastuulle ei kuiten-
kaan ole aiemman lisiivakuutusvastuun tapaan miiiiritelty kiinteiiii palautus-
aikataulua ja lislksi sitii voidaan kayftee sijoitustoiminnasta johtuvien tappioi-
den kattamiseen.

TEL-j tirjestelmiin haj auttaminen yksityisiin eliikelaitoksiin todeuiin edelleen
oleruraisen ttirkeiiksi. Hajautettu jiirjestelmd vaatii toiminnan valvontaa ja jiir-
jestelmiin varojen omistus on mdiriteltlivd yksiselitteisesti. Valvonnan kannal-
ta olennaista oli miiiiritelld vakavaraisuusrajat sellaiselle tasolle, etti sijoitus-
toiminnan riskit pystytiiin uskottavasti kantamaan.

Olennaiseksi katsottiin, effii eliikevastuun laskenta siiilytettiin aiemmin esite-
tyllii prospektiivisella menettelyllti laskettavana. Tdmii on turvallinen menette-
ly erityisesti hajautetussa jii{estelmflssii. Keskustelussa oli kuitenkin esillii
mytis eliikevastuun laskemisen kytkeminen osakeindeksien kehitykseen, mikd
olisi ollut jonkinasteinen poikkeama prospektiivisesta laskennasta. Keskuste-
luissa katsottiin kuitenkin paremmaksi sekii kasvattaa yhtididen vakavarai-
suutta ettii niille asetettuja vakavaraisuusvaatimuksia jotta prospektiivinen
vastuunlaskenta voitaisiin stiilyttiiii.
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TEl-yhtioiden vakavaraisuusmffirlykset olivat aikaisemmin erittflin alhaiset.
Rajat oli miifitelty yksityisten henkivakuutusyhtiOiden rajojen kautta ja ne
olivat kymmenesosa nfliden yhtiOiden rajoista. KEytf,nn6ss[ t[m[ merkitsi,
ettn yhtitiilti edellytettiin vain noin 0,5 prosentin vakavaraisuutta suhteessa
vastuuvelan mflflrltin.

I
A
+

t

i6 - 24 0/o

Tavoitevy0hyke

8 - 12o/o

Rajoitetun hyvi$ssiinon vyOhyke
Vakavaraisuusraja 4-Bo/o

lCiisiUf Ohyke, toimintaPdAoman
ehdoton alaraia2o/o

0 o/o

T lld merkityt rajat riippuvat yhti0n sijoitusomaisuuden jakautumasta

Kuva 6. Eldkevahtutusyhti\iden to imintapciciomaraj at vuo den I 9 9 7 alus ta
ldhtien.

Uudessa vakavaraisuusjfi estelm6ss6 on asetettu v6himm6israjat vakavarai-
suudelle ja maflritelty ns. tavoitevytihyke, jossa yhtiOn vakavaraisuuden pit6isi
normaalisti olla (ks. kuva 6). Vakavaraisuusrajat on mtilritelty fiseksi lasket-
tavaksi niin, ett6 kiinteiden rajojen sijasta noudatetaan yhtiOn sijoitussalkun
riskillisyydestii riippuvia rajoja. Kiiyttinn6sst suunnilleen nykyisillfl sijoitus'
jakautumilla tiimt tarkoittaa sit6, ettii ilman erityistarkkailua yhtiO voi toimia
kun vakavaraisuus on 4 - 6 prosenttia vastuuvelasta riippuen sijoitussalkusta.
Vastaavasti toimintap?iEoman tavoitevydhykkeen alaraja on 8 - 12 prosenttia
vastuuvelasta ja sen yliiraja on 16 - 24 prosenttia vastuuvelasta.

TavoitevyOhykkeen alapuolella vakuutusyhtiOn matrdollisuutta jakaa yhjee-
m66nsii vakuutuksenottajille vakuutusmaksuja alentavina hyvityksini on ra-
joitettu. Tavoitevyohykkeen ylEpuolella vakuutusyhtidll6 ei en66 ole matrdolli-
suutta kasvattaa vakavaraisuuttaan vaan ylijfliim6t tulee jakaa hyvityksine.
Klytennosse tilanne on se, ettfl kaikki yhtiOt teyttivEt nyt vakavaraisuuden 4 -
6 prosentin rajan. Parhaimmillaan suuremmat yhtiOt ovat t6ll6 hetkellIjuuri ja
juuri tavoitevyohykkeen alarajan ylflpuolella. Tavoitevy0hyke tullaan matrdol-
lisesti saawttamaan edell6 mainitun tuottotavoitteen ja kolmen prosentin ko-
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ron siirtemisellii vakavaraisuuden kasvattamiseen. Tilannetta jossain miitirin
helpotti vuoden 1996 poikkeuksellisen hyvti tulos.

Laadittu vakavaraisuusnormisto on pyritty laatimaan parhaalla mahdollisella
huolellisuudella. Kuitenkin on selvdti, ettii kokemusten karttuessa siti varmas-
ti tulevina wosina kehitettiiin. Normiston erds ongelma on, ettd riskillisempien
omaisuuserien aryon noustessa rajat kohoavat, sill6 samalla niiden omaisuus-
erien paino sijoitussalkussa kasvaa.

Toinen ongelma on, effii normistossa ei vielti ole riittiiviin hyviiii kytkentiiii va-
rallisuuden j a velvoitteiden eli el[kevastuun viilillti. Tiimiin havainnollistami-
seksi voidaan ajatella tilannetta, jossa esimerkiksi kuuden prosentin tuottoa
edellyttiivii eldkevastuu on katettu noin kuuden prosentin tuoton antavalla
joukkovelkakirja- ja osakesalkulla. Ajatellaan nyt markkinatilanteen muuttu-
van iikillisesti niin, ettfl sijoittajat edellytttiviit kaksinkertaista eli 12 prosentin
tuottoa. Jos joukkovelkakirjat ja osakkeet arvostetaan taseessa ktiypiiiin ar-
voon, koron nousu merkitsee omaisuuden huomattavaa arvonalennusta. Kui-
tenkin niiille alemmille omaisuusarvoille odotetaan saatavan nyt noin 12 pro-
sentin tuotto. Toisaalta el[kevastuu on pitkiiaikainen velvoite ja sen korkotaso
ei viiltttimtittd nouse ainakaan paljoa edellisestii kuuden prosentin tasosta. Niiin
ollen mainitun arvonalennuksen ei tulisi ainakaan koko voimallaan iskeii tdssii
tilanteessa jiirjestelmiin vakavaraisuuteen, sillii tuleva eliikevastuun korkovaa-
timuksen ylittiivii kassavirta voitaisiin erittiiin perustellusti lukea mukaan vel-
voitteita tukevaksi eriiksi.

Tavoitevyohykkeellii pysyminen on kova tavoite TEl-yhtidille ja rajoittaa yh-
tidicten mahdollisuutta alentaa asial&aidensa TEl-vakuutusmaksua hyvrtys-
ten kautta. TAme lienee kuitenkin vain siirtymiiajan ilmi6 ja yhtididen ollessa
turvallisesti tavoitevydhykkeellti hyvitykset palannevat aiempaa vastaavalle
tasolle.

Vakavaraisuuden kasvattaminen johtaa siihen, ettii jiidestelmeAn osallistuvat
tahot tavalla tai toisella rahoittavat vakavaraisuuden kasvun. Erityisesti hajau-
tetussa jiirjestelmtissd tiimti aiheuttaa huolta siitii, kuka omistaa vakavaraisuu-
den muodostavat ptidomat. Vuoden vaihteessa vahvistettiin tydmarkkinajiir-
jestojen aiempi sopimus siitii, ettii ty6eliikeyhtidn omistajille tai takuupiiii-
oman haltijoille kuuluu yhtion varallisuudesta vain sijoitettu ptidoma sille hy-
vitettyine kohtuullisine tuottoineen. Tiilld Louekosken suositusten mukana
lainsiiiidiintddn otetulla mdiiriiyksellti varmistettiin se, etti pdiiomat kuuluvat
vakuufuskantaan.

Ryhmiin tytin pohdinnoissa vahvistui kiisitys siitii, ettti tulevia eliikkeitii voi-
daan parhaiten turvata vahvistamalla Suomen kansantalouden toimintaa. Tiiltii
pohjalta ryhme ei kihtenyt suosituksiin kansainvdlisen sijoittamisen lisiiimi-
sestii itseisarvoisena tavoitteena. Ryhm[ piiiityi kuitenkin suosittelemaan kan-
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sainvalisen sijoittamisen lisiiiimistE silloin kun se on hajauttamisen kannalta
perusteltua ja kun Suomesta ei l6ydy riittEviiii kysyntiifl p66omalle.

Tyomarkkinajarjestdjen neuvotteluryhmen suosituksia esiteltiin julkisuudessa
silla painotuksella, ettli muutosten seurauksena TEl-jfiestelmiin osakesijoi-
tukset saavat uutta vauhtia. Kuitenkin mahdollisesti t6rke6mpi kiiytenn0n vai-
kutus liittyy siihen, miten ryhme linjasi takaisinlainauksen tulevaisuuden. Ta-
kaisinlainauksen ongelmanatran oli hallirurollinen korko ja siitii seuraavat ky-
synniin heilatrtelut suuntaan tai toiseen.

Ryhm6 katsoi, ettii yrityksillii tulee stiily6 oikeus n6iden maksuista kertyneiden
rahastojen lainaukseen. Lainauksen tulisi olla ensisijaisesti pitkiiaikaisempaa
rahoituita. Olennaiseksi katsoftiin, ettE lainauksen tuli s6ily6 yritysten kannal-
ta turvallisena: TEl-yhti0n oikeuden irtisanoa laina tuli rajoittua siihen tilan-
teeseen, jossa lainanottaja laiminlyd kuoletukset tai korot.

Viimeisten vuosien kuluessa oli tullut ilmeiseksi, ettii vapailla rahamarkkinoil-
la lainausta ei en?iii voida harjoittaa hallinnollisella korolla. T6men seuraukse-
na lainauksen korot tullaan jatkossa sitomaan markkinakorkoihin. Korkotaso
miiiiratiiiin paivittiiin Suomen valtion liikkeelle laskemista joukkovelkakirja-
lainoista koostuvien viitelainojen koroista (kuva 7).

Takaisinlainauhsen peruskorko 10.6.1997
6,m%

5,m%

4,@o/o

3,gnvo

Z@Yo

1,@o/o

0,m%
12345678910

Kuva 7. Uuden takaisinlainauksen korkotaso lainan kestonfunktiona. Laina
tasalyhenteinen, koron ja lyhennylaen ertipciivd kaksi kertaa vuodessa, larka
s uorit e t aan j dl kilait e en.

Takaisinlainauksen korosta sovittiin lisiiksi, etti parhailla vakuuksilla korko
on sama kaikissa TEl-yhti6iss6. Parhailla vakuuksilla tarkoitetaan k6yt6nn0s-
se tilannetta, jossa lainalla on suoraan tai vtlillisesti valtion takaus (esimerkik-
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si pankkitakaus on tlllainen vakuus niin kauan kuin valtio viimekiidessii takaa
pankkien sitoumukset). Muilla vakuuksilla vakuutusyhti<i hinnoittelee luotto-
riskin.ja korot riippuvat vakuutusyhtion riskindkemyksestii.

Takaisinlainaus pdiitettiin muuttaa piiiisiidnt6isesti kiinteiikorkoiseksi. Eriis
piirre, joka takaisinlainaukseen tiitti kautta tulee on se, ettl lainan ennenaikai-
sesta takaisinmaksusta perittiiin korvaus kun korkotaso on lainan nostohetkes-
tii alentunut.

Kun takaisinlainauksen korko sidotaan valtion joukkovelkidalainoihin, niiistii
ja takaisinlainauksesta hrlee tavallaan yksi kokonaisuus. Edellii esitetlm kuvi-
on (kuva 7) nojalla takaisinlainauksen korkotaso ndyttitiitiillii hetkelliipiiiiosin
alittavan nykyisen 5,5 prosentin tuottovaatimuksen. Toisaalta yhti6illti on jo
nyt korkoriskin rajoittamiseksi kiiytiinnossti pakote sijoittaa varojaan my6s ly-
hyempiaikaisiin valtion joukkovelkakirjalainoihin. MikeH lyhyempikestoisel-
le takaisinlainaukselle muodostuu kysyntiiii voidaan lyhyemmiin maturiteetin
joukkovelkakirjalainojen mtidriiii vastaavasti vdhentiiii. Tiitti kautta takaisinlai-
nauksen korko ei vtilttiimiittii muodosta tuottotasoa alentavaa tekijtiii. Kuiten-
kin on selviiii, ettii jatkossa tuottotavoitetta tulee tiiviisti seurata. Toimenpitei-
siin ryhtymisellii ei ole estett6, sillti kytkentii maksutason ja tuoton vtilillii on
katkaistu.

7 . TEL-jiirj e stelmdn tulevai suuden haasteita
TF.L-jiirjestelmtin 35-vuotisen historian aikana oli mahdollista toimia hyvin
pitkiiiin alussa sovittujen periaatteiden mukaisesti sijoitustoiminnassa. Viime
wosien muutokset tekivdt selviiksi, ettdlaajakantoisiin muutoksiin oli viilttii-
mlttintii menne. Osoittautui kuitenkin, ett[ muutosten johdosta ei ollut tarvetta
kajota jtirjestelmdn peruspiirteisiin etujen miiiiriiytymisen kannalta.

Muutoksia voidaan kuitenkin syystii luonnehtia jiirjestelmiin rahoituksen his-
torian radikaaleimmiksi muutoksiksi. Tehtyjen ennusteiden pohjalta voidaan
katsoa, ettii sekd etuuksien rahoittaminen ettd tuottava sijoitusioiminta ovat
mahdollisia uusilla periaatteilla pitktille tulevaisuuteen.

Tehtvjen muutosten seurauksena tyoeliikevarojen sijoittaminen on saatu huo-
mattavan liihelle muuta markkinaehtoista sijoittamista. Eliikevakuutusyhti<ii-
den sijoitustoimintaan liit6.y kuitenkin edelleen ainakin yksi piirre, joka
loitontaa sitii tiiydestii markkinaehtoisuudesta. Tyrieliikevarojen sijoituitoi-
minnan kulut rahoitetaan nimittiiin TEl-vakuutusmaksun yhteydessii perit-
tiiviillii hoitokustannusosalla. Suurempaan markkinaehtoisuuteen p?i[stiiisiin
edellyttiimtillil, etti sijoitustoiminnan tuottojen olisi katettava sijoitustoimin-
nan kulut.

Mahdollisia seikkoja, jotka tulevaisuudessa voivat vaikuttaa asioihin ovat
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kansantalouden ongelmat sekii pdiomamarkkinoiden muutokset' Kansanta-
louden ongelmia kukaan ei tietysti toivo. Kuitenkin joudutaan toteamaan, effJi

eliikejtirjestelmii pitktin aikavtilin toimintana on erityisen voimakkaasti sidottu
tuotantoeliimiin terveyteen. Ilman toimivaa kansantaloutta ei voi olla toimivaa
eliikejfiestelmiie.

Ptiiiomamarkkinoiden osalta on selviii, etti tulevaisuudessa on mahdotonta
tuudittautua kaiken muuttumattomuuteen. Jo muutaman vuoden lanluessa
eteen tulee se, miten EMU:n toteutuminen tai toteutumatta jiiiiminen muuttaa
pfliomamarkkinoita. Samoin edellisestii riippumatta piiiiomamarkkinoiden
kansainvilistyminen tulee vii5jiiiimiittii jatkumaan tulevaisuudessa. Sanomat-
takin on selviiii, ettii tyriliikejiirjestelmiin on va$paasti seurattava niitii muu-
toksia ja ryhdyttiivii tarpeellisiin muutoksiin omissa toimintatavoissaan.

Olennainen tekijn Suomen tytieliikeja{estelmiissi on sen hoito yksityisissti
eliikevakuutusyhtitiisse, kassoissa ja siiiitidissii. Sijoitustoiminnan osalta on
luonr edellytykset, joilla kilpailun kautta on odotettavissa tuottojen pysyminen
parhaalla mahdollisella tasolla ja toiminnan siiilyminen riittiiviin turvallisissa
rajoissa.

Tulevaisuuden haasteisiin laruluu se, miten jfiestelmin kilpailullisuutta edis-
tetiiiin. Mike[ jfiestelmiin ainoaksi kilpailutekijlksi muodostuu sijoitustugt-
tojen ylijiiiimien kautta synryve hintaetu vakuutusmaksuissa, tdmii saattaa olla
3ai;esietintin toimivuutta vaarantava tekijii. Liikkeenjohdon teorioiden mukaan
-hintajohtajia 

mahtuu markkinoille vain yksi. Tiistii seuraavan pudotttspglq es-
tiimiieksi-kilpailua pitiiisi vapauttaa muilla tahoilla niin, ettii eliikelaitokset
voisivat menestyii tarjoamalla kunkin asiakasryhmiin tarpeisiin sovelttrvaa
palvelua ja t*,ytti6niiin entistii paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeet.
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l. Johdanto

S
uomen eliikemenon aiheuttaman rasituksen kansantaloudelle arvioidaan
olevan suurimmillaan vuoden 203 0 paikkeilla. Eliikej iirj estelmtin tule-
vaisuutta on sen vuoksi syytii tarkastella viihintiiiin yhtii pitkiillii aika-

jiinteellii. Setraavassa pohditaan eliikejfiestelmiln kehitykseen vailanttavia te-
tii Oitl j a tiedossa tai odotettavissa olevia eliikejiirj estelmtin muutospaineita.
p6naitaan myds, mitkii jfiestelmin piirteet ovat siiilyttiimisen arvoisia ja mi-
ten jfi estelmiiii voitaisiin mahdollisesti kehittiiii.

Viiesttin ikiiiintyminen, kansainvdlisen kilpailun aiheuttamat siiiistdpaineet,
Euroopan yhdentyminen, tytielimiin ja ikiiiintyneiden tyontekijtiidgl aseman
muutokset-vaikuttavat osaltaan Suomen tyt eltikejiirjestelmin kehitykseen.
Siihen vaikuttavia paineita tulee siis seki kotimaasta ettti ulkoa. Ei ole mah-
dollista eikii mieleliistiikiiiin laatia yksityiskohtaista eliikejfiestelmfln kehit-
tiimisohjelmaa vuosikymmeniksi eteenpiiin.

2. Eliikej fi estelmtin kehittdmispaineet

2. 1 Euroopan yhdentymisen vaikutus

Vaikka sanotaan, etiii sosiaalipolitiilka pysyy tulevaisuudessakin EU-maiden
kansallisena asiana, on paine eliketurvan yhdenmukaistamiseen Euroopan
maidenviililltija laajemminkin kiistaton tosiasia. Varsinkin jos EMU:n kolmas
vaihe toteutuu, ei sosiaalipolitiikka voine eliiii irrallisena saarel&eena sam&m
aikaan kun talous- ja rahapolitiikkaa yhdenmukaistetaan. Jo pyrkimys raha-
liiton kriteerien tiiyttiimiseen on aiheuttanut sosiaali- ja eliiketurvan leilJcaus-
toimenpiteitii useissa Euroopan maissa.

On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka paljon ja mihin suuntaan tiillaiset yh-
denmukaistamispaineet ehtiviit muokata eliikejtirjestelmiii vuosikymmenien
aikana. Muualla keksittyjen hyvien ratkaisujen omaksumista ei ole syyte pyr-
kiii torjumaan. Toisaalta Suomen eliikejiirjestelmiillii on my6s paljon annetta-
vaa muille.

Vail:ka EU ei lainsiiiidiinndn tasolla puuttuisi jdsenmaiden sosiaaliturvaan, on
ennakoitavissa, etfi sosiaalipoliittiset valinnat eri jiisenmaissa liihestyviit toisi-
aan. Tiimii johtuu siitti, ettii taustalla olevat taloudelliset ongelmat ja sosiaali-
politiikan toteuttamisen edellytykset ovat eri maissa sittenkin varsin sirman-
i<altaiset. Kun rajat ovat avautuneetja markkinat vapautuneet, kansallisvaltioi-
den toimintavapaudet ovat viihentyneet. Suomessa toteutetut eliikemenojen
s66stdt ovat kuitenkin johtuneet p66asiassa kotimaisesta lamasta.

On sanottu, ettii jo nyt EMU:n viililliset vaikutukset ntikyviit Suomen eliikejiir-
jestelmiissii siten, ett6 sijoitustoiminnan edellyrykset ovat muuttuneet ja kor-
kotaso laskenut. TEL:n puolella tilanteeseen on sopeuduttu tekemiillii rahas-
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tointiperiaatteisiin muutoksia, jotka tekeviit jtirjestelmiistii joustavamman.
Muuto,ksista tarkemmin tuonnempana. Julkisella puolella ei olennaisia muu-
toksia ole tarvittu, koska rahastointi on ollut joustavaa ennenkin.

2.2 Kansantalouden uhat ja mahdollisuudet

Kuten aikaisemmin tissti kirjassa on todettu, henketi kohti laskethr tuotannon
mtiiirii voi vuonna 2030 olla hyvinkin kaksinkertainen nykyiseen niihden. Tii-
hiin riittiiisi 2 prosentin vuotuinen kasvu, minkii saavuttaminen on nykytie-
tiimyksen valossa tiiysin mahdollista. Eliikkeistii aiheutuva kustannus ei niissa
oloissa olisi erityinen ongelma jonkin verran kohoavista maksuista huolimatta.
Vaikutus aktiivivtiest<in elintason kohottamismahdollisuuksiin jee kohtuulli-
seksi.

on toisaalta mahdollista, eff5 Suomi ja koko Eurooppa meneftiiii kilpailu-
asemiaan. Ty<it, jopa koulutusta vaativat ty6t, voidaan haluttaessa teettdi hal-
venunan tyovoiman maissa. Tydtt<imyys voi siis laskea hyvin hitaasti tai ei
ollenkaan ja kansantalouden kasvu voi jtiiidii vaatimattomaksi. Niiissii oloissa
eliike.j iirjestelmd j a sosiaaliturva yleisemminkin saatettaisiin nostaa silmeti-
kuksi. Siiiistrikohteita jouduttaisiin etsimiitin my6s eliikemenoista.

Huononkaan talouskehityksen ei kuitenkaan tarvitse merkitii eliikejtirjestel-
mdn perusrakenteiden romuttamista. Eltikejiirjestelmdn sisiiiin rakennetut au-
tomaattiset sopeutumismekanismit yhdessii eri pfliitdksin toteutettavien hieno-
siititdtoimenpiteiden kanssa takaisivat n6et yleensii halutut menosiiiistdt. Osit-
tain rahastoiva jiirjestelmti antaa tiukan paikan tullen joustonvaraa my<is hei-
kon talouskehityksen sattuessa niin, ettii dkkiniiisiltti muutoksilta itse eiiiketur-
vaan voidaan viilttyti.

2.3 Vtiestrin kehitys

Vanhushuoltosuhde eli yli 65-vuotiaiden ja 16 - 64-vuotiaiden lukumtiiirien
suhde kasvaa erdiin ennusteen mukaan r,roin22prosentista 40 prosenttiin vuo-
teen 2030 menness6. Sosiaaliturvan rahoituksen kannalta vanhushuoltosuh-
detta merkittiiviimpi seikka on kuitenkin elatussuhde, viiestrin jakautuminen
tytissii oleviin ja ty6eltimiin ulkopuolella oleviin. Korkean ty6ttrimyyden vuok-
si viiest<in elatussuhde on muuttunut hyvin epiiedulliseksi ja nopeammin kuin
ennakoitiin. Tydllisyyden paraneminen voi kuitenkin kodata tilannetta.

Vdestcin ikiitintyminen vaikuttaa muutenkin monin tavoin kansantalouteen,
mm. kulutukseen ja palvelujen tarpeeseen. Eltikeliiiset ovat tulevaisuudessa
myds entistiikin merkiuiivdmpi tiiinestiijtiryhmii, joten eliikkeiden leikkaami-
nen ei tule poliitikoille olemaan helppoa, vaikka sellaiseen niihtiiisiinkin ole-
van tarvetta.
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Siirtolaisuus Suomeen saattaa kiihrye ja niiin osaltaan lievittiiii vieston ikiira-
kenteen muutosta. Tiime vaikuttaa luonnollisesti myds vdesttin kokonaismiii-
riiin. Maahantulijoiden tytittrimyysaste on keskimiiiiriiisti selvdsti korkeampi,
joten ainakaan lyhyellti tiihtiiimellii ei heistii ole apua eliikkeiden rahoitukses-
sa.

2.4 Ty oeltim?in muutokset

Niin sanotut epetyypilliset ty6suhteet, kuten osa-aikaty6t ja lyhytaikuit-.t
petkeryot ovat viime vuosina yleistyneet ja vastaavasti v-akinaisten tyostrh-
teiden osuus on viihentynyt. Itmi6 vaikuttaa olennaisesti eliikejfiestelmiin ke-
hittimiseen. Jfiestelmin oflaankin uudistamassa niin, ettii lyhyistiikin tytt-
suhteista kartnru aina eliikettii ja peritiiiin vakuutusmaksu. Niiin my6s keinotte-
lu lyhyilH tydsuhteilla estetiiin.

Ei ole kuitenkaan sanottu, ettii epiitylpillisten tyosuhteiden yleistyminen jaf
kuu my6s tulevaisuudessa. Jos tydvoimasta tulisi pulaa, voisivat vakituiset
tydsuhteet j tilleen yleistY?i.

Mikali epiityypilliset ja matalapalkkaiset tydstrhteet yleistyvet ja tyQttlimyys
pysyy torteana, saatetaan joutua hrvautumaan p9rustul9-_tai kansalaispalk-
liriittcaisuitrin, mikivaikuttaisi myds eliikeifiestelmienkehitykseen. Josty6-
ura jiiii vajaaksi, korostuu kansanellkkeen merkitys pglsgliiketurvan takaaja-
nu. fyOttOhyyden vflhentimiseksi saatetaan matalapalkkaisia ty6strhteita suo-
sia esimerkilisi verohelpotuksin. On esitetty jopa sosiaalivakuutusmaksujel
porrastamista matalapalkka-aloja ja siten mytis ty-tin jakamista suosiviksi.
Porrastamiseen liittyy kuitenkin keinottelun mahdollisuus.

Suomessa kansalaisten toimeentulo ja siten myds karttuva tytieliiketurva pe-
rustuu varsin suurelta osin palkkatuloon. On olemassa maita, joissa pien-
yrittiijyydellti on ratkaisevasti suurempi merkitys. Mygs meill?i pienyrittiijyys
iaatt2e-'yleistyii ja tytisuhteen ja ynuiljiitoiminnan raja hiimrirtyii. Jos vakaa
palttcatyti tonrautuir epiivarmalla yrittnjitoiminnal$.yoi motivaatio elflke-
i""t ro3in maksamiseen viihentyii ja maksuja pyrittiiisiin kiertiimiiiin. Tiillai-
sessa ympiiristiissi tytteliikejiirjestelmin toiminta vaikeutuisi ja sen sopeutu-
miskyicy jouhrisi koetukselle. Kansanel?ik*een tapainen elflkemuoto saatettai-
siin kokea toimivammaksi.

Tltitttimyyden kehitys on luonnollisesti keskeinen tekije, joka eliiketurvaa
tbnitefi:iessi on otettava huomioon. Tydtt6qryden lasku lamavuosien huipus-
ta on ollut hidasta. Yleinen usko on kuitenkin, ettii viimeistdin suurten ik6-
luol&ien siirtyessl eli}tceelle vuoden 2010 molemminpuolintytittomyys hel-
pottuu, voi jopa kiiiinrye fdvoimapulaksi.
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2. 5 Ikeiintlmeet tyontekij tit

Erityisesti ikiiiintyneiden tyotttimien ja myds monien ikiiiintyneiden tyrissii ole-
vien asema on vaikea. Monet tydnantajat haluavat pii2istii ikiiiintyneistii tydnte-
kijriistii eroon ja toisaalta ty6ntekijtit itsekin saattavat haluta jo vapaalle.
Ty<itt6myystilastoja halutaan kaunistaa siirtimele ikeantyneet pitkiiaikaistydt-
tomiit eliik&eelle ja toisaalta eliikemenoja pyritiiiin siiiistiimiiiin nostamalla to-
dellista eliikeikiiii eli pitiimnlli ikiiiintyneet mahdollisimman pitkiiiin tyomark-
kinoilla. Tilanne tuntuu siis olevan umpisolmussa.

Ikiiluokassa 55 - 64 vuotta on elflkkeensaajien osuus Suomessa poikkeukselli-
sen korkea, samoin tydttdmien osuus ikiiluokassa 55 - 60 wotta. Yhii useampi
ikiiiintyneistii tytintekijoistii on viime vuosina jeiinyt tydtt6mtiksi sen sijaan,
ettd olisi siirtynyt el?ikkeelle. Pelkkti eldkkeellesiirtymisiiin nosto ei siis ole
hyv[ ratkaisu, vaan ikiiiintyneet tulisi saada myos tydllistymiiiin. TAme kuiten-
kin edellyttiiii tydllisyyden parantumista yleisesti ja iktiiintyneiden tydmarkki-
na-aseman parantumista erityisesti. Viisasten kivi olisi l6ydettlvii pian, sillii
monet suurten ik[luokkien edustajat ovat jo 50-vuotisp?iiviinsii viettdneet.

Eliikejiirjestelmii pyrkii parantamaan ikiiiintyneiden ty6ntekijdiden asemaa ke-
hittiimiillii kuntoutustoimintaa voimakkaasti ja ttimii tyd tulee jatkumaan. Toi-
minnan todelliset vaikutukset eivtit kuitenkaan ole viel6 selviisti niihtiivissI.
Halu eliikkeelle saattaa lieventyii kuntoutustoiminnan awlla. Tydntekij<iiden
toimintakyvyn siiilyttiiminen on perusedellytys ennenaikaista eltikJ<eellesiirty-
mistii torjuttaessa.

Valtioneuvosto on komitean ehdotusten pohjalta tehnyt pdiit6ksen toimenpi-
teisfJi, joilla ikiitintyneiden tydntekijoiden tytillisyyttii pyrittiiin parantamaan.
Sen puitteissa kiynnistetii[n vuoteen 2001 asti ulottuva kansallinen ikiioh-
jelma. Ohjelman kautta jiirjestetiitin koulutus-, tiedotus- ja tutkimushankkeita
ja valmistellaan uusia toimenpide-ehdotuksia ikiiiintyvien ty<illisyyden paran-
tamiseksi. On pelittiivissii, ettii parhaimmillaankin ohjelman todelliset vaiku-
tukset j iiiivdt vaatimattomiksi.

Kaikista pyrkimyksistii ja ohjelmista huolimatta ikiisyrjintii tytimarkkinoilla
tuntuu vain pahenevan. Jo nelikymppisiii kohdellaan ikiiiin kuin he ltihestyi-
siviit tyouransa loppua. EU, joka periaatteessa vastustaa ikiisyrjintiiii, harjoittaa
sitii itsekin asettamalla virkoihin tarkat iktirajat.

Ikiisy$intiitin tydmarkkinoilla on monia syitI. Nopea tekninen kehitys yhdessii
ikiiiintyneiden usein vaatimattoman pohjakoulutuksen kanssa on pudottanut
monet kehityksen kelkasta. Ikiitintyneitii myds syrjitiiiin koulutuksessa eikd
heidtin oma koulutusmotivaationsakaan ehkii ole kehuttava. Muutaman vuo-
den piiiissii htiiim6ttiivii eltike saa ajatukset suuntautumaan elekeaikaan ja
oman ammattitaidon ylliipitiiminen unohtuu. Tiissti suhteessa pelkki tietoisuus
varhaiseliikkeiden olemassaolosta voi tehdii vtilillisesti hallaa ammattitaidolle.
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Pahimpia ovat "eltikeputket", joihin terveetkin ikiiiintyneet ty6ntekijtit tietiiviit
halutessaan piiiiseviinsd.

Ikiiiintyneiden ihmisten tuottavuus nuorempiin verrattuna on useiden tehtivien
osalta vaikeasti mitattavissa. Joka tapauksessa nykyiset iknlisiijfiestelmit
jouduttaneen asettamaan kriittiseen tarkasteluun. My6s kevyempiin ta.i vii-
hemmiin vaativiin tehtiiviin siirtyminen uran lopulla pitiiisi olla luonnollista,
jos tydntekijiin kunto tai lqrvyt sitii edetlyttiivit. Palkka luonnollisesti voisi til-
l6in pienentye. Eftikejfiestelmiiii onjo muutettu niin, ettii kohtuuttomia eliike-
menetyksie ei tapahdu, vaikka tydntekijii keventiikin tydtahtia uransa lopulla.

3. Eliikej ?irj estelmiin perustan kestiivyys

Edellii Kari Puron artikkelissa on tarkasteltu suomalaisen eliiketurvan sopeu-
tumista kansantalouden kasvun muutoksiin. Tiimtin vuosikymmenen aikana
toteutetut, osittain laman pakottamat muutokset ovat merkinneet eliikemenon
kasvun tuntuvaa hidastumista pitkiillii aikaviilillii. Kun vuosikymmenen alun
laskelmissa TEl-eliikemenon arvioitiin kasvavan liihes 40 prosenttiin palkka-
summasta vuoteen 2030 mennessii, niin uusimpien laskelmien mukaan menot
nousevat samana aikana noin 32 prosenttiin palkoista. Rahastojen tuoton avul-
la maksu onnistutaan laskelman mukaan pitiimtiiin noin 28 prosentissa pal-
koista.

Kun vielti rahastointiastetta alennetaan eltikemenon huippuvaihetta liihest5rttii-
essd, selvitiiin enimmilliiiin noin 26 prosentin TEl.-maksulla. Rahastoja on
ajateltu purettavan noin vuodesta 2010 liihtien, jolloin suuret ikiiluokat tulevat
eliikeikiitin. Viiden prosenttiyksikon maksun nousu nykyisestii noin 21 prosen-
tista ei ole paljon, kun otetaan huomioon sen jakautuminen yli 30 rnroden ajal-
le ja puoliksi tytinantajien ja tyontekij6iden kesken.

Julkisen puolen eltikemenojen osalta tilanne ei ole aivan yhtii hyv[, koska pa-
rempi ellkekarttuma vaikuttaa eltikemenoon vielii pitktiiin. Kuntien jiirjestel-
miissii edullinen ikiirakenne on toistaiseksi pitiinyt elikemenot suhteessa palk-
kasummaan kohtuullisina. Valtiolla sen sijaan ikirakenne on erilainen ja yksi-
tyistiminen on osaltaan pienentiinyt valtion tytintekijtiiden pallkasrmlmaa.
Valtion eliikemenot suhteessa palkkasummaan ovat nyt yli kaksinkertaiset
TEL:n vastaaviin ja noin kaksinkertaiset KVTEL:n vastaaviin niihden. Jatkos-
sa tilanteen odotetaan tasoittuvan eiki valtion elikemenojen palkkastmrma-
osuus ainakaan olennaisesti endii kasva. Kuntien elikemenon oletetaan kehit-
tyvtin suunnilleen TEL:n eliikemenon tahdissa. My6s kuntien eliikemenohuip-
pua voidaan leikata rahastoinnin avulla.

Kansaneliikelakiin vuosina 1995 - 1996 tehdyt muutokset merkitsevilt sit6,
etti kansanellkemenot pieneneviit selviisti lihirnrosina pohjaosien vilhetessi.
Pieneneminen hidastuu rnrosituhannen vaihteen jtilkeen ja 2010-luvulla menot
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hetkellisesti kasvavat suurten ikdluokkien siirtyessii ellikkeelle. Peruseldketur-
van tila niiyttiiii laskelmien mukaan siis vakaalta.

Edellisten laskelmien valossa kohtuullisen taloudellisen kasvun vallitessa ei-
viit eltkekustannukset tehtyjen muutosten ansiosta muodosta liian suurta taak-
kaa tulevaisuudessa yksityissektorille. Julkisen puolen eliikejtirjestelmien
osaltakin olennaiset siiiistriptittokset on jo tehry joskin ne vaikuttavat melko
hitaasti. Elikemenomme eiviit jatkossakaan ole kansainviilisesti vertaillen eri-
tyisen suuret ja eldketasomme on korkeintaan keskitasoa. Joitakin pienehk<ijti
toimerrpiteitii saatetaan luonnollisesti tehdii jo ldhitulevaisuudessa, esimerkik-
si varhaiseliikkeiden osalta. Toisaalta, jos talouskasw jatkuu voimakkaana,
saatetaan kokea eltikkeiden jiitivtin liiaksi jtilkeen palkkojen kehityksestii.

Eliikelii{estelmiin perustan kestdvyys ei riipu vain talouden kehityksesti, vaan
ennen kaikkea poliittisista piiiitdksistii eli siis viime klidessii kansan tahdosta.
Maantme eltikejtirjestelmii koettaneen vtiestrin enemmistdn keskuudessa oi-
keudenmukaiseksi ja siiilyttiimisen arvoiseksi. Tosin tiillaisia asioita on haas-
tatteltrtutkimuksin vaikea luotettavasti mitata. Kysymyksenasettelu piitisee lii-
aksi sanelemaan tutkimuksen lopputuloksen ja haastateltu saattaa vastata
myonteisesti vtiittiimiin, jotka ovat keskeniiiin selviissii ristiriidassa. Jotta
kansalainen kykenisi luotettavasti arvioimaan eliikej ti{ estelmiiii, hiinen tulisi
tuntea se ja lisiksi ne realistiset vaihtoehdot, jotka voisivat tulla nykyisen jiir-
jestelmiin tilalle.

4. Eltikej 6rj estelmdn perusliihtokohdat
4.1 Eliikejdrjestelmdn tarve ja oikeutus

Yksi:mielisyys vallinnee siitii, ettii ikiiiintyvistii ja tyrikykynse menettiineistii
huolehditaan. Ongelmana on toteuttaa tiimii huolenpito jtirkeviisti sekti huolen-
pidon kohteen ettii kansantalouden kannalta katsottuna. Maatalousyhteiskun-
nassa oli suhteellisen luontevaa, joskaan ei ongelmatonta, ettd perhe muodosti
sosiaaliturvan ja eliitti tdihin kykenemiitt<imdt. Tiim6 ei entiii ollut toimiva rat-
kaisu teollisuusyhteiskunnassa, jossa rationaalisempaa oli ulkoistaa eldketur-
va perheeste. Tiime vapautti aktiiviviieston kodin ulkopuolella tapahtuvaan
ty<intekoon ja teki tyrivoiman liikkuvuuden paikkakunnalta toiselle mahdolli-
seksi. Myds eliiketurvan liittiminen palkan ohella ansaittavaksi etuudeksi sopi
hyvin tiihiin kansantalouden kehitysvaiheeseen.

Teol lisuusyhteiskunnassa kaikki eiviit toki osallistuneet ansioty6h<in, vaan toi-
mivat esimerkiksi perheenemiintinii. Eltikejii{estelmiin laajeneminen alkoikin
kansaneldkkeistti ja sen piiriin kuuluivat my<is ne naiset, jotka eivtit olleet
palkkatydssii.

Kehittyneet maat ovat ohittaneet tai ohittamassa teollisuusyhteiskunnan vai-
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heen ja ehkii jatkoa luonnehtivat palvelu- ja tietoyhteiskunnan nimikkeet. Ol-
taan iiirtymissii globaaliin talousajatteluun. Mike on optimaalinen tapa jarjes:
tiiii eliiketurva tiillaisessa maailmassa? Eliiketurvan tulisi ainakin olla helposti
siirrettiivissii maasta toiseen ja parhaiten tiimii toteutuu siiilyttiimiillii vapaa-
kirjaoikeudet. Eri maissa ansaitut eliikkeet tulisi myds voida yhdistiiii jiirkeviis-
ti yhdeksi eliikkeeksi.

Eliikejtirjestelmln valinta ei saa perustua ensisijaisesti kansantalouden niik6-
kutmian. Eliikepoliittisesta niikokulmasta piiiimiiiiriinii tulee ennen kaikkea
olla oikea ja oikeudenmukaiseksi koettava eltketaso sekii jiirkevit kriteerit
eliikkeen siamisen ehdoista. Valinnat vaihtoehtojen viilillii on luonnollisesti
tehtivii ottaen huomioon vaikutukset kansantalouden toimintaedellytyksiin.

4.2 Eldketurvan pakollisuus ja katottomuus

Eliiketurvan pakollisuus on peruskysymys, josta jouduttaneen keskustelemaan
jatkossakin. Koska jatkossakin kaikille halutaan taata tietty minimielflketurva
iafrinna kansaneliikkeen tai ttitii vastaavaan etuuden muodossa, koskee el6ke-
turvan mahdollinen valinnaisuus kiiytiinntissii vain keskisuuria ja suuria eliik-
keitii. Maailmanpankin aloitteesta on esitetty, ettii pakollisen hrrvan tulisi olla
vain minimitasoinen ja tiimiin lisiiksi tulisi henkildkohtainen tiysin rahastoiva
jiirjestely.

On tosiasia, ettii yksilon valinnanvapaus lis66ntyy, jos eliiketurvan pakollisuus
rajataan minimitasoon. Toisaalta pakollisuuden rajoittaminen johtaa tulojgn
epiitasaisempaanjakaumaan. Ldheskdin kail&i eivdt eliiketurvaa hanki. Koska
pbhjoismaisen hlruinvointiyhteiskunnan ideologian mukaan kailJcien toi-
meentulosta on pidettiivd huolta, saattaisi eliiketurvan pakollisuuden poistami-
nen johtaa siihen, etfli osa viiestdstii voi laiminlyddii turvan jtirjestiimisen, mut-
ta saa kuitenkin kohtuullisen toimeentulon. Tunnollisesti asiansa hoitavat
maksaisivat paitsi omat el6l*eensii, my6s verotuksen kautta ns. vapaamatkus-
tajien eliikkeitii.

Pakollisen eliikejfiestelmiin purkamisella riskiii siirrettiiisiin yksiltiille. Pa-
kolliset jtirjestelmiitk?iiin eiviit ole tiiysin riskitt6miii, sill?i parempiin eltil*ei-
siin ei ole varaa kuin minkti kansantalous kestiiii.

Pakollista, virtaviivaista eltikejiirjestelmiiii puoltavat my<is kustannustehok-
kuuteen liitryvet niikokohdat. Suomessa eliketurvan pakollisuus ja yhden-
mukainen miiiirnytyminen on viety ylimmille tulotasoille saallca. T?imii ns.
eliikekaton puuttuminen selkeyttii jfiestelmiiii tekemiillti tarpeettomiksi ka-
ton puhkaisevat monimutkaiset ja todellisuudessa eriarvoisuutta lisiiavet Use-
eliikejfiestelyt. Vaikka ellketurvamme on nienniiisesti epitasa-arvoinen, on
lopputulos kansaneliike ja verotus huomioon ottaen oikeudenmukainen. Kan-
sainviilisissfi vertailuissa on todettu, ettii eliikeliiisten vlliset tuloerot ovat
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meil6 pienemmiit kuin useimmissa muissa maissa, joissa eliikeldisten muut
kuin eliiketulot saattavat osaltaan vaikuttaa asiaan.

4.3 Eliiketurvan luonne ja eliikkeiden mtiiriiytyminen

Tytieltikettii karttuu varmasti jatkossakin suhteessa palktcaan ja ty<ivuosiin.
f iima on ryoeliikej fi estelmien peruspiirre useimmissa maissa. Kohtuullinen
perusturvataataantuievaisuudesiakin niille, joiden tyoeltike syystii tai toisesta
jaa pieneksi tai sitii ei kerry ollenkaan. Suomessa elikelIisten perusturva to-
ieutetaan kansanelikkeen muodossa, joka takaa vlhimmiiiseliikkeen.

Keskustella voidaan siiti, mitkii etuudet kuuluvat eltiketurvaan, miten tiukasti
eltiketugvan tulisi olla ansiosidonnaista ja tulisiko turvan olla etuuspohjainen,
kuten rneilld vai mtiiir[ytyi maksujen perusteella.

Suoma.laiseen eliikejiirjestelmtiiin kuuluvat vanhuus- ja tyokyvytt<imyysetuu-
den lis,lksi perhe-eliike 3a tyOttOmyyseliike. Perhe-eliikkeen merkitystii on pig-
nentinyt ry'tissiikiiymisin muuttuminen ja leskeneliike .ggttaa pitkiilH ttihtiii-
melll risoittautua tarpeettomaksi. Tyottdmyyseliike sopii huonosti ansiosidon-
naiseenjfiestelmiiiinja siitii tulisi pyrkie luopumaan heti kun ty6llisyystilanne
sallii.

Suomessa tyoeliilkeet ovat periaatteessa ansiosidonnaisia, mutta jfiestelmiis-
si on lukuiiia piirteita, joidEn perusteella eliikettii karttuu myo! palkattomalta
ajalta. Jatkossi tulisikin pyrkie ansiosidonnaisuusaspektin korostamiseen.
drnuo ongelmansa muodoitaa verotus ja muu sosiaaliturva, jotka laajalla tu-
loalueelalohtavat suunnilleen tasasuuruiseen nettoeldkkeeseen.

Jos ja kun halutaan varmistaa riittiivii ja vakaa eliiketurva, jfiestelmiin tulee
olla etuusperusteinen. Tiilldin eldkkeen miiiir?i ei riipu sijoitusten tuotoista.
Etuusperuiteinen jfiestelmii on ty6ntekijiille turvallinen, mutta tyonantajalle
jossain miiarin ongelmallinen kustannusten hallinnan kannalta. Maksuperus-
ieinen jiirjestelmii puolestaan merkitsisi edunsaajalle riskiti mutta tydnantajalle
parempaa varmuuffa elikekustannuksista.

4.4 Yksinkertaisuus j a ymmiirrettiivyys

pyrkirnyksissii oikeudenmukaisuuteen on ajauduttu-sii.hen, ettii eldketurva on
huomatLvan monimutkainen. Voidaan perustellusti kuitenkin kysyii, onko lii-
an monimutkainen turva eniiii kuitenkaan turvallinen ja oikeudenmukainen.

Tyiieltiketurvaa tulisi kehittiiii olennaisesti nykyistii ykginkertaisempaan suun-

taan. My6hemmin tiissti kirjoituksessa tarkastellaan keinoja, joillajfiestelmii
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voitaisiin yksinkertaistaa. Mahdolliset erityistapauksia koskevat tiiydennykset
voitaisiin hoitaa vapaaehtoisella vakuuttamisella.

Jiirjestelmiin monimutkaisuuden ohella epiivarmuutta aiheuttiavat myris elflke-
turvan muutokset, erityisesti turvan leikkaukset. Eliikejfiestelmiin pitkiiaikai-
suuden johdosta on tiirke66, ettii yksild voi luottaa pitkiillii tehtiiim;[e jarjes-
telmiin etuihin.

4. 5 Luottamusndk<ikohta

Pakollinen tytieliiketurva liittyy hyvinvointivaltion sopimusjiirjestelmiiin, jos-
sa tyrisuhteen perusteella syntyy turva myris vanhuuden, tydk) D/tt6myyden ja
kuoleman varalle. Ekonomistinen kiisitys asiasta lienee ie, ettii ios trtvaa 

-ei

ole tytisuhteeseen liittyen, niin tyrintekije[e on kuitenkin tiihiin tarve ja kustan-
nus siirtyy tydn kokonaiskustannuksiin korkearnman palkkavaatimuksen
muodossa. Sopimusjtirjestelmiillii lienee merkitysti muutLnkin kuin kustan-
ryt-.-kijii"e. Eliikejiirjestelmiin liittyminen standardimuotoisena tydsuhteen
eh_toihin merkitsee, ettii tyrisuhdetta solmittaessa ei tarvita pitkin keikusteluia
eduista.

Luottamuksen kannalta tiirkeii eliiketurvan piirre on myds turvan katottomuus,
koska tiillttin turva kiinnostaa kaikkia tuloluokkaan kitsomatta ja turvasta so-
piminen on kail:kien kohdalla samanlaista. Luottamuskyry yi liittyy myos
siihen, miten villtetiin sukupolvien vilinen konflikti. fr{iiOti turvajii{esiel-
miin toimivuudesta onpitkiin tiihtiiimen luottamus, nuorille ikiiluokille iyrty-tiin perustelemaan jtirjestelmfln rahoittamisen mielekkyys.

4.6 Jii{estelmdn hajautus ja hallinto

Suomen eliikejfiestelmii on monella tavalla hajautettu. Kansaneliikelaitos
hoitaa kansanel6kkeet ja tytieltikepuoli jakautuu useisiin eliikelakeihin ja nii-
den mukaisiin eltikejiirjestelmiin. TEl-eliilkeiden hoito on lisiiksi hajiutettg
useisiin eliikeyhtitiihin, s66ti6ihin ja kassoihin. Samoin YEl-eliikevakuutuk-
sen ottajalla on useita vaihtoehtoja.

Hljautgtnr rydeltikejarj_estelmii edesauttaa rahastojen ja sijoitusten hajautta-
mista. Vuoden 1997 alusta toteutetut yksityisen iettorinlttiteiti4estelmien
rahastointia koskevat uudistukset mahdollistavat kilpailun lisiiiinffircn-ioti-
sestiiin sijoitustuottojen ja siten myds maksujen osalta, koska vaplusasteet si-
joitusten suuntaamisessa kasvavat. Samaan iuuntaan vailarttaa mytis yksityl-
sen sektorin eliikevakuutustoiminnan entisti suurempi Hpiniikyvyys, joka io-
teutetaan julkaisemalla yhtiokohtaiset, yhteniiisin perustein taitiirt si3oitus-
ja vakuutustoiminnan ttrnnusluwt.
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Voidaan luonnollisesti olla montaa mieltii siit6, onko kilpailuaja Hpiniilqrvyyt-
tii riittiiviisti uudistuksen jtilkeenkiiiin. Stiiintelyn vdhentiiminen saattaisi lisiitii
eltikeyhti6iden vilistii kilpailua edelleen, mutta voisi my<is tuoda mukanaan
epiiten,eiti piirteitii esimerkiksi niin, ettd vahvoja asiakkaita suosittaisiin pien-
ten kustannuksella.

Kilpailulla on my<is omat varjopuolensa. Se tuo mukanaan markkinointi- ym.
kustannuksia, joita keskitetyssii jtirjestelmiissii ei olisi. Hajautettu jiirjestelmii
ei siis ole itsetarkoitus, vaan sen on osoitettava jatkossakin tehokkuutensa
asiakast5rytyvdisyydellii, kustannustehokkuudella ja sdoitustuotoilla mitattu-
na.

5. Eldkkeiden rahoitus ja rahastointi
Yksityisen sektorin palkansaajien eliikejiirjestelmissii samoin kuin kuntien ja
valtion eliikejfiestelmissii noudatetaan osittaista rahastointia. Koska rahas-
tointiperiaatteet poikkeavat eri jfiestelmissii toisistaan, keskitytdin seuraa-
vassa liihinne TEL-jtirjestelmtiiin.

Osittain rahastoiva jii{estelmii on varmasti kiiyttokelpoinen jatkossakin. Me-
netelmiin avulla voidaan tasoittaa maksurasitusta sukupolvien koon vaihdel-
lessa. Se on my6s tehnyt mahdolliseksi kohtuulliset maksut jiirjestelmien voi-
maantulovaiheessa verrattuna tiiysin rahastoivaan jiirjestelmiiiin. TEl-jarjes-
telmtin eliikkeistii rahastoidut eldkkeet kattavat 25 -30 %o eli rahastointitaso on
eurooppalaisittainkin kohtuullisen hyvii.

Suomen tydeliikejiirjestelmiin rahastointiastetta verrataan usein ns. tiiyteen ra-
hastointiin. TEl-jiirjestelmii on kuitenkin etuuspohjainen vieliipii niin, ettii
eliike on pitkiilti sidoksissa vakuutetun loppupalkkaan ja siihen tehtiiviit indek-
sikorotukset ovat sijoitustuotoista riippumattomia. Tiillaisen jiirjestelmiin yh-
teydessii koko tiiyden rahastoinnin kiisite ei ole kovin mielekiis. Tiiydesti ra-
hastoinnista voidaan puhua oikeastaan vain, jos jfiestelmii on tavalla tai toi-
sella maksupohjainen, jolloin riski etuuden mdiristii on siirretty vakuutetulle.

TEl-jiirjestelmiin rahastointiastetta ei liene tarvetta olennaisesti muuttaa.
Vuoteen z}lO,josta liihtien rahastointiastetta on kaavailtu pienennettiiviiksi,
on eniii runsaat 12 vuotta. Hyvissii ajoin sitii ennen on mietittiiv[, missi tah-
dissa ja miten rahastointia alennetaan. Rahastointiasteen alentaminen on tehtii-
vii niin, ettii siitii on mahdollisimman viihiin haittaa maarnme p[iiomahuollolle
ja stiiistiimisasteelle. Suurta htiiritin yaaraa ei pitiiisi olla, koska rahastointias-
teen alentamisesta huolimatta rahastojen markkamii?iriiinen purkautuminen tu-
lee olemaan erittiiin hidasta.

Eliikejii{estelmiin edellytyksenl on toimiva kansantalous ja siksi sdoitus-
toiminnan keskeisiin reunaehtoihin kuuluu tuotantoelimiin edellytysten kehit-
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tdminen. Sijoitustoiminnan rooli kilpailussa eri eltikelaitosten viilillii, olivatpa
niimii sitten yhtitiitii, kassoja tai siitititiitii, on tiirkei asia.

Vuoden 1997 alussa toteutettiin TEL:n rahastointijfiestelmiin uudistus. Sen
setuauksena eltikeyhtitiiden toimintapiieomat kasvavat, mike mahdollistaa
eliikeyhtitiille riskipitoisempien ja samalla ehki parempituottoisten sijoittrsten
tekemisen, miki vaikuttaisi pitktillii tiihtiiimellii vakuutusmaksuja alentavasti.

Vastaavat muutokset toteutetaan eldkekassojen ja -sditi6iden osalta vuoden
1998 alusta lukien. Rahastokoron alentaminen takaajiirjestelmiin toimivuuden
myris matalan korkotason vallitessa. Samalla laskuperustekoron ja maksun vii-
litdn, haitalliseksi koettu yhteys katkeaa. Rahastot voidaan suojata entisti pa-
remmin myos inflaatiolta edellytttien, etti inflaation mahdollisesti kiihtyessii
my6s laskuperustekorkoa voidaan nostaa.

Uudistetussa rahastointij fi estelmissii on laskuperustekoron eli rahastoj en
minimituottovaatimuksen mitoitus olennaisen tiirkeii asia. Tiimii miiiiriitiiiin
ty6eltikejfiestelmiin osapuolten neuvotteluissa perusteellisen harkinnan jiil-
keen. Laskuperustekoron ylittiiviit sijoitustuotot pienentiiviit kokonaisvakuu-
tusmaksua, joten ne koituvat mytis tytintekijtiiden hyrtiksi.

Uudessa jtirjestelmissil takaisinlainaus toimii joustavasti, mille on suuri mer-
kitys myos pienille ja keskisuurille yrityksille. Pyritiiiin etsimiin keinoja, joilla
niiille yritytsille voidaan suunnata eliikerahaa entistii enemmiin. Tiillii elinkei-
noeliimfln haaralla on tirkeii merkitys tulevien eliikkeiden maksukyvyn kan-
nalta.

Vuoden 1997 uudistus lisiiii rahastointijiirjestelmiin joustavuutta rahastojen
purkuvaihetta silmiillii pitiien.

Sukupolvien viilisessii tulonjaossa ei elilkemaksujen suhteen koettane olevan
suurempia ongelmia, vaikka asiasta onkin keskusteltu. Kukin sukupolvi on
vuorollaan vetovastuussa ja saa aikanaan oman, osin seuraavan strkupolven
maksaman elikkeen. Tiimekuitenkin edellyttiiii, etti eldketurvanpysyvyyteen
luotetaan.

TEl-maksun ikiriippuvuus on jo noussut keskusteltavaksi. Nuorten tytillis-
tiimiseksi aikaisemmin tehty maksuporras on asteittain poistettu. Erilaisia eh-
dotuksia maksun kehittiimiseksi on esitetty ja tultaneen esiffiimlfln: Maksun
riippuvuutta palkoista voitaisiin lievittiiii tasausmaksun osalta. Maksun tulisi
tukea tytillisyyttii, erityisesti ikiiiintyneidenja nuorten tytillisyyttii. Maksun tu-
lisi suosia pienyrityksiii ja olla kevyempi matalapalkkaisille. Toisaalta elintilr-
keiltii vientiteollisuuttakaan ei saisi liiaksi rasittaa ty6eltikemaksuilla.

Ei ole helposti luotavissa maksujiirjestelmii, johon kaikki olisivat t5ffiviiisiii.
Tydeliikemaksu olisi helpompi kantaa, jos se koettaisiin siiiistimiseksi omaa
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tulevaisuutta varten eikd veroksi. My<ihemmin pohditaan, miten tiitd tavoitetta
voitaisiin ynttiie Hhesty[.

6. Vastakkaisiakin kehitt[missuuntia
Vaikka edellii kerrotuista jfl{estelmtin peruspiirteistii pidetiiiinkin kiinni, jee
jtiljelle suuri miiiiri yksityiskohtia, joita voidaan ja joista osaa pitiiiikin kehittiiii
jatkossa. Keskustelu eliikejtirjestelmistii siis jatkuu viihintiiiin yhtii vilkJcaasti
kuin ennen eik6 rahastojen ja eliikemenojen kasvu keskustelua ainakaan hillit-
se. Jiirjestelmiin kehittiimistii pohtiville tyriryhmille, toimikunnille ja komite-
oille ei siis niy loppua. Mitii tiirkeiimmiiksi eltikejiirjestelmti koetaan, sita in-
nokkaammin sitii hienosiidetiiiin. Muutospaineiden syy ei siis viilttiimiittii ole
se, ettii jidestelmii koettaisiin siniinsi huonoksi.

Eliikejiirjestelmiin kehittiimissuunta riippuu viime kddessii poliittisista voima-
suhteista ja jiirjestdjen vaikutusvallasta. Valittavana on usein jopa tiysin vas-
takkaisia kehityssuuntia: Keskipalkka- vai loppupalkkaperiaate tyrieliillceiden
mtiiiriiytymisessii? Lopullinen ratkaisu on tdsslkin suhteessa vield tekemiiffii.
Pitiiisikti eldkfteen karttua entistd selvemmin vain ty<istli vai pitiiisikd tyott6-
ffiYYS-, lapsenhoito- ym. aikojen kartuttaa eliikettti siinii kuin tydsse olonkin?
Leikataanko tulevan ajan etuutta lisiiii vai painotetaanko myds tydknryttd-
myyseliikkeelle siirfyvien kulutustason siiilyttiimistii? Pitiiisikci eliikeikld nos-
taa ja jos pitiiisi, niin missii tahdissa? Pittiisiko maksun iktiriippuvuutta tasoit-
taa niin, ettii ikiitintyneitii ei tiimiin takia syrjittiiisi tydh<inotossa? Miten sosi-
aalivakuutusmaksujen perimistii voitaisiin yksinkertaistaa niin, ettii pienty<in-
antajien tarvitsisi maksaa vain yksi maksu? Tehdiiiinkd kansaneliikkeisiin re-
aalikorotuksia ja missfi tahdissa?

Eliikejiirjestelmiin jatkuva muuttaminen heikentiiii sen uskottavuutta. Jos tule-
viin lakisiilteisiin eliikkeisiin ei luoteta, eldkeaikaan varaudutaan omien eliike-
ym. siiiist<ijen turvin. Telldin ei motivaatio lakisiiiiteisten maksujen maksami-
seen voi olla kovin korkea.

Jiirjestelmiin uskottavuuden kannalta on siis tiirkeiiii, eff5 sitii ei muutella
tempoilevasti. Tirlisi olla visio hyviistii tulevaisuuden eliikejiirjestelmistii, jol-
loin sitii kohti voitaisiin edetii johdonmukaisesti pienin askelin. Pitkiin tiihtei-
men visiosta on kuitenkin vaikeata piiiistii yksimielisyyteen. Vaikka siinii
onnistuttaisiinkin, niin poliittisten voimasuhteiden muutos matkan varrella to-
denniikdisesti johtaisi siihen, ettii tavoitepolulta poikettaisiin ja jiirjestelmiiii
liihdettiiisiin viem6"[n johonkin toiseen suuntaan. Myos olosuhteiden muutos
aikojen myotii saattaa pakottaa tiihiin.
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7 . Eliikejerjestelmiin kokonaisuudet ja
niiden kehittiimi starpeet

Kun eliikejiirjestelmiin tulevaisuutta tarkastellaan tdssii nimenomaan kokonai-
suuden kannilta, on selvintii ottaa esille osakokonaisuuksia ja tarkastella niitii
siini valossa, miki on stiilyttiimisen arvoista ja missil kohtaa kehittimisen va-
raa on tai missi muutoksia eri paineista johtuen voi tulla, vaikka niitii ei halut-
taisikaan.

Lakisiiiiteisen eliiketurvan kokonaisuus muodostuu tydeliikkeestii ja kansan-
elikkeesti. Toisaalta voidaan tarkastella lakisdiiteisen tytieliikkeen ja niitii tiiy-
dentivien vapaaehtoisten elflkkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Lakisiiiitei-
nen tydelike koostuu eri tydeliikelakien mukaisten eliikkeiden yhteismiiiriisti.
Tytieiiikkeen kokonaisuus voi koostua mytis kotimaassa ansaitusta ja ulko-
mailla ansaitusta eliktceestii. Maksettava eldke jakautuu kaiken listiksi netto-
elakkeeseen ja verottajan osuuteen eli kokonaisuutta on hyvti tarkastella vero-
tuksenkin kannalta.

7.1 Tytiellike - kansaneliike

Tytieliike ja kansaneldke muodostavat kokonaisuuden. Tydeliike on peruselike
ja ensisijainen elilke, jota kansaneliike tiiydentiiii taaten viihimmiiisturvan.
Kansaneliikkeen S0-prosenttinen ty6eliikesidonnaisuus takaa kohtuullisen
tydnteon kannustinvaikutuksen my6s kansaneliikkeen tuloalueella. Hienosiiii-
tde tietenkin tarvitaan, mm. erilaiset indeksit saatetaan kokea ongelmaksi. En-
nen pitkiii tarvitaan myds reaalikorotus kansaneliild(eisiin, jos talouskasvu jat-
kuu.

7 .2 Ei tytieliikejiirjestelmit

Eliikejfiestelmiin kokonaisuus muodostuu siis useista osajfiestelmistii, joi-
den painoarvoa voidaan mitata esimerkiksi maksettujen eldkkeiden miiiiriillii.
Vuoden 1996 kokonaisel2ikemeno oli noin 76 mrd. mk, josta kansaneliiltceitii
oli 18, yksityisen sektorin tytieliikkeitii 32, julkisen sektorin tytteliikkeitii 22 ja
muita eliikkeitii 4 mrd. mk. Viimeksi mainittu srunma koostuu sotilasvamma-,
liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuseltikkeistii seki rintamaveteraanien
varhaiseliikkeistii ja maatalouden luopumisjfiestelmien mukaisista eliikkeis-
th.

Julkisen eliikettrrvan saattaminen TEl-tasoiseksi selkeyttiiii osaltaan tyoelii-
kejiirjestelmdii, vaikka etujen menetykset onkin koettu ongelmaksi. Piiiitetty-
jen uudistusten voimaantulovaihe on pitkii eli julkisella puolella yli 60 prosen-
tin eliikkeet ovat vielti kauan yleisiii. Julkisen ja yksityisen puolen tytieliike-
jfiestelmiit yhdenmukaistuvat pikku hiljaa. Kuitenkaan ei ole sffi luopua
hajautetun jfi estelmiin periaatteesta.
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Vakuutetun kannalta nykyinen jtirjestelmii saattaa nnyftiiti tilkkutekiltii, jos hiin
on tyriskennelly eri tydeliikelakien alaisuudessa. Noinjoka kuudes omaan ty<i-
uraan perustuvaa tyoeHkettii saava saa eliikettii sekii yksityiselt[ ettii julkiselta
sektorilta. Hanke, joka tiihtiiii koko tyoeliikkeen maksamiseen viimeisestii lai-
toksesta niiissiikin tapauksissa, tuo osaltaan parannusta tilanteeseen. Tavoittee-
na on, ettii jatkossa eri sektoreilla tyriskennellyt eliikkeensaaja saisi tililleen
yhden tyoeliikkeen kahden tai useamman pienemmtin tydeliiklceen sijaan. Jiir-
jestelmiin palveluhy6dyt eliikkeen hakuvaiheessa eivit vield ole selkeiisti niih-
ttivissii.

Yritttijien eliikejtirjestelmien eli YEL:n ja MYEL:n kehittimiseen vaikuttavat
mm. rajanveto-ongelmat. Monet maatalousyrittiijiit harjoittavat samalla my6s
muuta yritystoimintaa ja tiimti ilmi6 yleistynee jatkossa. Toisaalta rajanveto
tydsuhteessa tehdyn tyon ja yrittdjatoiminnan viilillii on jatkuvasti ongelma,
j oka koskee myos eliikejii{ estelmii?i.

7.3 Lakisiiiiteinen eltike - vapaaehtoinen eliike

Vapaaehtoinen eliiketurva tiiydentiiii lakis?iiiteistii eliiketurvaa, mutta on my<is
uhka sille. On paineita purkaa lakisiiiiteisiii jii{estelmid,, jotta vapaaehtoisille
syntyisi tilaa. Pakollisen eliikejiirjestelmiin maksut koetaan veroiksi, kun taas
vapaaehtoinen vakuufus maksuineen tunnetaan enemmdn omaksi.

On myos ehdotettu eliiketilijtirjestelmiiii, jossa kullakin vakuutetulla olisi oma
eldkerahastonsa ja eliike riippuisi osittain sijoituksen tuotosta. Tiillainen eliike
tuntuisi vannaan itse ansaitulta. Toisaalta voidaan lcysyii, eikri myos eltiketili-
maksuja, jos ne ovat pakollisia, voitaisi kokea veroiksi. Mitii enemmiin vakuu-
tetulla on vapauksia valita eliikeyhtiri tai rahastojen sijoitustapa, sitti suurem-
miksi muodostuvat my6s j ti{ estelmtin hallintokustannukset.

Erityyppisiii eliikejii{ estelmiii arvioitaessa on erds olennainen tarkastelukulma
se, kuka kantaa niissii vakuutus- ja sijoitusriskin. Eliiketilimallissa riskin kan-
taisi osittain vakuutettu. Toisaalta lakisiidteinen jdrjestelmtiktiiin ei ole vakuu-
tettujen kannalta riskit<in, vaan he ovatjoufuneet kantamaan esimerkiksi lama-
riskin eliikeleikkausten ja maksunkorotusten muodossa. Lakisiidteisessd jtir-
jestelm6ssti tillaiset riskit kuitenkin kohtelevat kaikkia yksiloitii tasapuoli-
sesti, toisin kuin yksildllisiin tileihin perustuvissa j iirj e stelmissd.

Liihellekiiiin kattavaa eltiketurvaa ei piiiisti, jos vakuuhrksen ottaminen jiiti
kansalaisten omaan harkintaan. Jos ja kun kattavaa turvaa halutaan, olisi laki-
siiiteisen tydeliikkeen vaihtoehtona kolleldiivisiin tydmarkkinasopimuksiin
perustuvat el[kejiirjestelmiit, joista ei yksityinen ty<intekijii voisi vapautua.
Voidaan kysyii, miten tiillainen jii{estelmti poikkeaisi tavallisen tydntekijiin
kannalta lakisiiiiteisestii jiirjestelmtistii esimerkiksi maksujen veroluonteisuu-
den suhteen.
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Jiirjestelmfl, jossa lakisiiiiteinen eliiketurva takaisi vain viihimmiiiseliik*een ja
muu eliiketurva tulisi vapaaehtoisten eliikevakuutusten kautta, lisiiisi eriarvoi-
suutta. Osalle vtiestostii eltiketurvan maksaisi tyonantaja, osa kustantaisi sen
itse ja osalla ei olisi varaa maksaa maksuja lainkaan. Todenniiktiisesti keskitu-
loiset olisivat viiliinputoajaryhme. Tillaisessa jiirjestelmiissii peruseliike voisi
olla tuloista riippumaton kansaneliikkeen tapainen etuus, jolloin lakisiiiiteisiii
tydeliikkeitii ei tarvittaisi lainkaan.

Jos kaikesta huolimatta lakisiiiiteiset tyoeliikkeet haluttaisiin korvata t?iysin
rahastoiduilla vapaaehtoisilla eltiLr&eilld, on otettava huomioon, ettii siirtymii-
kaudesta muodoitr,risi pitkii, jopa 70 vuoden pituinen. Eltikkeellii olevien el[k-
keet jouduttaisiin maksamaan ja rahoittamaan vanhan jiirjestelmiin mukaan,
samoin vielti ty6eliimissii olevien jo ansaitut eliikkeet. Siirtymiikautena jou-
duttaisiin maksamaan kaksinkertaista maksua eli vanhan jiirjestelmin mukai-
set eliikkeet ja lisiiksi uuden jiirjestelmiin mukainen eldkkeiden rahastointi.

Lakisiiateisten eliikkeiden tiiysimittainen korvaaminen vapaaehtoisilla tiiysin
rahastoiduilla eliikkeillii ei siis ole realistinen vaihtoehto, mutta osittainen kor-
vaaminen on mahdollista, jos niin halutaan. Toisaalta lakisiiiiteinen tydeliike-
jfiestelmii voisi omaksua vapaaehtoisten eliikejiirjestelmien hyvie puolia esi-
merkiksi niin, ettd maksun ja karttuvan eliikkeen viilistii yhteyttii lisiitiiiin. Ihan-
ne tiissii suhteessa olisi, jos elili&een miiiirii (noin 60 o/o palkasta), voitaisiin
johtaa suoraan maksetuista vakuutusmaksuista. Tell6in ansaintaperiu{e l.*
iostgisi eike ry6eliikemaksua ehki koettaisi entisessii miiiirin veroksi. Tyt ky-
vytt6myys- javastaavien elflkkeiden rahoitus vaatisi luonnollisesti omat mak-
sunsa.

Vapaaehtoisille, ttiyteen rahastointiin perustuville eliilfteille ei voida taatatiyt-
tii inflaatiosuojaa. Vaikka inflaatio on viime vuosina ollut matala, ovat korkean
inflaation kaudet edelleen mahdollisia. Tiilldin eliikkeen ostovoimasta leik-
kautuisi osa pois. My<is eliikeyhtidn mahdollinen konkurssi muodostaa uhka-
tekijtin vapaaehtoisille eldkesiiiistdille. Vapaaehtoisten eliikkeiden turva voi
myos olla puutteellinen esimerkiksi tyt lq ryttttmyyden varalle.

Vapaaehtoiset yksil6lliset eliikevakuutukset yleistyviit edelleen ja tulevai_st1u-

deisa monet siirtyviit ennenaikaiselle vanhuuseliikkeelle tdllaisten eliikkeiden
turvin. Thrvitaan vapaaehtoisten ja lakisiiiiteisten eliikkeiden seki muiden
sosiaalivakuutusetuuksien koordinointia. Oikeudenmukaisen jfiestelmiin ai-
kaansaaminen saattaa kuitenkin olla vaikeata. Ei ehkii tunnu oikealta, etti hen-
ki16 nostaa tydtttimyyskorvausta omakustanteisella eliikkeellii ollessaan. Toi-
saalta oikealta ei tunnu sekii6n, jos htin ei saa mitiiin kompensaatiota siiti, ettii
on luovuttanut tytipaikkansa nuorerrmille ja tulee toimeen omilla eliikesiiis-
tdilltiiin.
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Kansalaisten vapaaehtoinen elikevakuutussiistdminen ja muu siistiiminen
vanhuuden varalle on sindnsii hyvii asia eikii se ole ongelma lakisiiiiteisen elti-
kejfi estelmtin kannalta.

7.4 Miten yhdistettiiin eldketurva eri maista

Tyriskentely ulkomailla yleistyy. Eri maissa ansaittujen eliikkeiden yhdistiimi-
nen mahdollisimman joustavasti ja vakuutetun kannalta ymm?irrettiiviisti yh-
deksi eldkkeeksi on haaste, jossa riittinee tehtiiv66 pitkiille 2000-luvulle. Tyd
on toki jo aloitettu. ETA-alueen eliikkeille on luotu pelisiiiintcijii mm. piiiillek-
kiiisten etujen estiimiseksi ja myds muiden maiden kanssa eltiketurvaa ja muu-
ta sosiaaliturvaa on koordinoitu sosiaaliturvasopimuksin. Tiima koskee my<is
maassa asumiseen perustuvaa eliiketurvaa.

Ulkomaille pysyviisti muuttavien osalta on esitetty vaihtoehto, jossa entisessd
kotimaassa ansaittu eliiketurva siirretiiiin joustavasti uuden maan eltikejiirjes-
telmiiiin. Esimerkkejii tiistii ei toistaiseksi ole kuin EU-virkamiesten osalta,
mutca tulevaisuudessa vaatimukset muidenkin muuttajien eliikkeiden siirtiimi-
seksi ainakin EU:n sisllld kasvanevat. Meille sopii paremmin jiirjestelmii, jos-
sa siirtyvien tyontekijdiden oikeuksista huolehditaan takaamalla vapaakirja-
oikeus aikaisemmin karttuneihin eliikkeisiin. Toinen vaihtoehto olisi siirtiiii
vapaakirjaoikeutta vastaava rahasummana maasta toiseen. Ongelmana telldin
olisi paitsi rahasumman riippuvuus monista oletuksista, myds se, ettti osittain
rahastoivassa jdrjestelmissii kyseisti rahamiiiirii?i ei ole olemassa.

7.5 Bruttoeldke - nettoeldke

Myds verotus muodostaa uhan eliikejiirjestelmtille. Jos sallitaan el?ikkeiden
kireiimpi verotus palkkoihin ndhden, voi kiiydii niin, ettti verottaja kertiii hy6-
dyn ansaituista eliikkeisti vakuutetun sijasta. Rahastojen kasvaessa on vaarana
myos niiden tuoton verottaminen. Verotusuhka koskee sekii lakisi[teisiii ettii
vapaaehtoisia eliikkeitd.

Eliiketulovtihennys siiilynee jatkossakin. Tulevaisuudessa my<is pienten palk-
katulojen verotus tulisi yhdenmukaistaa pienten eliiklceiden verotuksen kans-
sa.

Kansaneliike, tyoeliike, muu sosiaaliturva ja verotus yhdessti vaikuttavat siten,
ettii laajalla tuloalueella eliikeliiisten nettotulo on lihes tasasuuruinen. Vaihto-
ehdot tulotasanteen jyrkentiimiseksi ovat: pienituloisimmilta nettotuloa pois
tai keskituloisille nettotuloa lisiiii. Edellinen vaihtoehto on mahdoton, koska se
koetaan ep6oikeudenmukaiseksi. Jiilkimmdiseen vaihtoehtoon ei ainakaan
toistaiseksi ole varaa.
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8. Eliikej iirj estelmiin yksinkertaistaminen
TAme on ikuisuustavoite, jonka saavuttaminen niiyttiii aina vain loittonevan.
Jiirjestelmiin yksinkertaistumiseen ei monikaan usko. Toisaalta voidaan viiit-
tid, ettil tiihiin ei ole vakavasti edes pyritty. Komiteoiden toimeksiannoissa ei
yksinkertaistamistavoite yleensii ole keskeisesti esillii. Koska uudishrkset syn-
tyviit, jos ovat syntyiikseen, eri osapuolten kompromissin tuloksena, on loppu-
tulos yleensi kaillkea muuta kuin selkeii. Se on paremminkin kooste eri peri-
aatteista j a tavoitteista.

Eliikejiirjestelmiin hienosiiiitti lihtee usein siitii, ettii jokin yksityiskohta koe-
taan ongelmaksi. Sen poistamiseksi tai lievittimiseksi tehdiiiin helposti uusi
siiiinto kaikkien entisten listiksi esimerkiksi eliik&eenm?iiirflytymisperusteisiin.
Pahimmillaan siis kaikki muutokset mutkistavat eliikejfiestelmee, elei jfies-
telmiin selkeyttii pidetii keskeisenti tavoitteena.

Vaikka eliikejfiestelmiin yksinkertaistaminen tuntuu epilrealistiselta, se ei
kuitenkaan ole mahdotonta. Mytis jtirjestelmiin yksinkertaistavia uudistuksia
voidaan tehdii, jos vain halutaan. Seuraavassa joitakin mahdollisia uudistuk-
sia, jotka yksinkertaistaisivat tyt eliikejairjestelmdi. Toinen asia sitten on, ovat-
ko ne muusta syystii tarkoituksenmukaisia ja vailfta olisivatkin, piiiistiiisiinkti
uudistuksista silti riittiiviiiin yksimielisyyteen.

Yksildlliset varhaiseliikkeet voitaisiin yhdistiiii varsinaisiin tyttlqrvyttttmyys-
eliikkeisiin. YVE:n avulla onnistuttiin aikanaan torjumaan ammateittain por-
rastetut eliikeiiit yksityisellii sektorilla, mutta tiimii on jatkossa ehkfl tarpeeton
itseniiisenii elikemuotona. My<is tytittdmyyselflke voitaisiin haluttaessa lak-
kauttaa j a korvata tydttdmyyspiiiv?irahalla.

Osa-aikaeliikkeen lakkauttaminen yksinkertaistaisi jiirjestelmiiii. Vajaatytiky-
kyisin varten on osatyolqrvyttdmyyselflke, jota voidaan kehittiiii. Kuitenkinjos
osa-aikaelike saa henkiltin jatkamaan tydeliimiissi edes osittain kokonaan
elflkkeelle vetiiytymisen sijasta, on elflkemuoto perusteltu. My6s leskenelflke
saatetaan tulevaisuudessa havaita tarpeettomaksi.

Tiukentamalla maksun ja elflkkeen vtilistii riippuvuutta voidaan turhista tekni-
sistii ym. katkaisuista ptiiistii eroon ja eliil&een laskentaa selkeyttiiii huomatta-
vasti (tarkemmin kohdassa 9).

Siirtyminen vakuutetun iiistii riippumattomaan maksuun yksinkertaistaisi
TEl-jfiestelmiiii huomattavasti sekii vaktrutuksenottajien etti valanutusten
hoidon niiktikulmasta. Sen seurauksena kuitenkin tytikyvytttimrys- ym. eliik-
keiden rahoitusperiaatteita jouduttaisiin muuttamaan ja luopumaan hrytiksi
todetusta suurty6nantajien omavastuusta. Toisaalta tyttlc5l,ryttttmyysrahastoin-
nista luopuminen yksinkertaistaisi jfiestelmiiii edelleen. Jos rahastointi-
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periaatteita muutetaan maksun ikiiriippuvuuden tasoittamiseksi, olisi se tehtii-
vi niin, ettii maksun ja edun riippuvuus ei ainakaan huonone.

Vakuutuksenottajien kannalta jiirjestelmiid voidaan yksinkertaistaa siten, etlii
eri sosiaalivakuutusmaksut korvataan yhdellii maksulla, jonka sitten saajaosa-
puolet jakavat keskendiin.

Jiirjestelmtin hallintoa voidaan tehostaa mm. parantamalla tiedonsiirtoa asia-
kasyritysten, eliikelaitosten ja vero- ym. viranomaisten kesken niin, ettii samaa
tietoa ei kysyttiiisi ja kiisiteltiiisi moneen kertaan.

9 . El iikej lirj e ste lmiin kehiutimi svaihto ehtoj a

Edellii on mainittu joitakin mahdollisia uudistuksia jiirjestelmiin yksinkertais-
tamisen nikdkulmasta. Seuraavassa joitakin lisiiii, mutta ottaen nyt huomioon
muutkin niik6kohdat.

9.1 Eliikeikii

Kun keskimtiiiriiinen elinaika pitenee, saatetaan ennen pitkiiii olla tilanteessa,
jossa vanhuuseliikeikii[ on syytii nostaa. T[ssii ei kuitenkaan ole paljon mieltii,
jos tyottomyys jatkuu korkeana tai jos tosiasiallinen eltkkeellesiirrymisikii kai
kista kuntoutustoimenpiteistii huolimatta pysyy suhteellisen alhaisena. Eliike-
ikii on joka tapauksessa jiirjestelmtin kehittiimisen keskeinen kysymys liihitu-
levaisuudessa.

Ikiiiintyneiden ty6ntekijdiden ty<issii jaksamista voidaan helpottaa keventii-
miillii tydtii esimerkiksi tydaikaa lyhentiien. Ei liene epiiilystii siitii, ettii osa-
aikaty6 tai 6-tuntinen tydpiiivii rasittaa keskimiiiirin viihemmtin kuin kokopiii-
viity6. Kysymys siitii, miten tyrieliikejiirjestelmdn tulisi tulla vastaan tydajan
lyhentiijiii, aiheuttaa keskustelua jatkossakin. Osa-aikaty6ssii jatkaminen osa-
aikaeliikkeen turvin on tietysti parempi kuin eltikkeelle siirtyminen kokonaan.
Eliikemenojen kannalta vield parempi olisi, jos ikiiiintynyt henkilo kykenisi
saamaan toimeentulonsa kokonaantai edes piiiiosin omalla tydlH. On esitetty,
ettii esimerkiksi 6-tuntista tydpiiiviiii tekevillii ikii:intlmeillii eltikettii karttuisi
edelleen kokopiiiviiisen ty6n mukaan. Muitakin vastaavantyyppisiii eliikehou-
kuttimia voidaan kehitellii kevyempiin tdihin siirtyville.

Jo nykyinen eliikejtirjestelmii kannustaa monin tavoin jatkamaan ty<ieliimiissti.
Tulevan ajan etuutta on leikattu varhain eliik&eelle siirtyviltii, ns. superkart-
tuma listiii eliikekertymiiii liihellii eliikeikiiii tehdystii tytistii ja eliikkeelle siir-
tymisen lyk*iiiiminen yli 65 ikiivuoden tuo olennaisen lykk[yskorotuksen
eliikkeeseen. Kaikkien niiiden tekijdiden yhteisvaikutus on tuntuva. Ennen
kuin uusia houkuttimia luodaan, kannattaisi ehk[ entisistii tiedottaa nykyistii
tehokkaammin.
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Eliikkeitii, erityisesti tydttdmyyselflllceitd, ovat tydnantajat kiiyttiineet my6s
epiterveelld tavalla saneerauskeinona. Tilanne on tissii suhteessa jo osittain
korjautunut ja tillaisista piirteistii tulisi pian ptitistii kokonaan eroon. Tyttky-
kyisten vakuutettujen saneeraaminen eliikkeelle on omalta osaltaan my6s alen-
tanut keskimiiiiriiistii elikkeellesiirtymisiktiii. Tytittrimyyseliikkeistii luopumi-
nen ja YVE-ikiirajan nostaminen olisivat keinoja, joilla elikkeelle siirtymistii
voitaisiin lykntii.

9. 2 Eliikkeen miiereybrminen

Seuraavassa pohditaan eldkkeen miiiiriiytymisperusteita kiiyttiien esimerkkinii
TEl-jiirjestelmiiii. Soveltuvin osin sama pohdinta koskee my<is julkisen puo-
len tydeliikkeitii. TEl-jiirjestelmiiii rakennettaessa ja kehitettiiessii on jouduttu
tasapainoilemaan kahden periaatteen viilillii:

- Pynfiiiin takaamaan eliikkeen tavoitetaso 60 o/o:a loppupalkasta
(etuorientoitunut, kulutustason siiilyttiimistii korostava niiktikohta).

- F/ntiiiin maksun ja edun vastaavuuteen (maksuorientoitunut,
ans aintaperi aatetta koro stava niik6kohta).

Etuorientoituneita piirteitii jtirjestelmiissti on ensiksikin se, ettd ylipitkn palve-
lu ei lisiiii el?ikettii: alle 23-vuotiaille ei kartu eliikettii ja yli 60 o/o:n eldt*eet
rajoitetaan yhteensovituksella. Tyottdmyys- ym. aikoja kompensoidaan tytt-
eliikelisiillii ja lapsenhoitoaikojen vaikutustakin on ehdotettu kompensoitavak-
si entisti enemmin. Aikaisemmin on jopa ehdotettu, etti tiyden elikkeen tuli-
si karttua 30 vuodessa. Tulevan ajan etu on taannut yleensii tytilqrvyttttmille
tavoitetasoisen eliikkeen, usein jopa paremmin kuin tytieliimiissii jatkavilla.
Eliikepalkan laskeminen pitkissii ty6suhteissa viimeisten vuosien palkan pe-
rusteella on myds selvd merkki kulutustason siiilyttiimiseen tiihtiiiiviistii peri-
aatteesta.

Ansaintaperiaatetta korostavia piirteitiikin jiirjestelmiissii luonnollisesti on. Jo
perusperiaate eli elflk*een karttuminen palkan ja siitii maksettujen vakuutus-
maksujen mukaisesti l?ihtee elflkkeen ansaitsemisesta. Jos henkilti on tytielii-
miin ulkopuolella ilman "hyviksyttdviii" syyfii, jAe rydeliikettii karttumatta eli
ansainta-ajalla ja elikkeen miiiiriillii on selvi yhteys. Tulevan ajan eliikfteen
leikkaus korostaa my6s osaltaan eliikkeen ansaitsemista ty6ssti ollessa.

Tyiieliikelisiin kehitys on esimerkki eliikejiirjestelmiin piirteesti, jossa niikyy
tasapainoilu kahden edellii mainitun periaatteen viilillii. Vuoden 1994 alusta
tytittdmyyslisi laajennettiin tytieliikelisiiksi, joka kompensoi tydttdmyysaiko-
jen lisiiksi my6s koulutus- ja kuntoutusaikoja. Vuoden 1997 alusta sitten ty6-
elikelisien kertymistii alennettiin 80 prosenttiin aikaisemmasta. Joissakin
maissa on menty toiseen suuntaan laskemalla elflkkeeseen ylimiiiirtiisiti karttu-
mavuosia yhteislarntaa hy<idyttiivistii toiminnasta, kuten lastenhoidosta.
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Vuoden 1996 alusta lukien asteittain kiiytt66n otettava eliikepalkan 10 vuoden
laskusiiiintd vie myos jiirjestelmiiii ansaintaperiaatteen suuntaan. Samansuun-
tainen on myos tydsuhteiden automaattisen teknisen katkaisun vaikutus, jos
palkkakehitys tyduran lopulla on hidasta. Ty<ipaikkaa usein vaihtavien kohdal-
la loppupalkkaperiaate ei ole koskaan ollutkaan voimassa.

Nykyinen elikepalkan laskusiitinto on siis kompromissi loppupalkka- ja keski-
palkkaperiaatteiden vtilillii. Laskentastitintd on monimutkainen ja aiheuttaa sil-
ti epiikohtia, esimerkiksi vuorotteluvapaapitkiin ty6suhteen lopulla voi vaikut-
taa haitallisesti eldkkeeseen. Eriis ratkaisu ongelmaan olisi edeti asteittain tiiy-
delliseen keskipalkkaperiaatteeseen niin, ettti tydsuhteen kaikkien vuosien an-
siot vaikuttaisivat eldkkeeseen. Ttiltii osin maksut ja edut vastaisivat siis tiiysin
toisiaan ansaintaperiaatteen mukaisesti.

Keskipalkkaperiaatteessa nousisi entistd ttirkeiimmiiksi se, miten maksettuja
vakuutusmaksuj a (tai niiden pohj ana olevia wosipalkkoj a) indeksoidaan, kos-
ka kulutustason s[ilyminen riippuisi tiistti. Nousujohteisen uran luoneet henki-
Itit jtiisiviit alle 60 o/o:n tavoitetason, vaikka ura muodostuisi vain yhdestii ty<i-
suhteesta. Tiime on kuitenkin kompensoitavissa sopivilla listieduilla, joille
niiin avautuisi lisiimarkkinoita. On my<is muistettava, ettd nykyisessfi jdrjestel-
mtissi nousujohteisen pitkiin tytisuhteen omaavat henkilot saavat tuntuvaa ai-
heetonta etua, jonka heikommin menestyviit viime kddessii maksavat.

Ruotsissa ollaan siirtymiissii ja Italiassa jo siirrytty eltikejiirjestelmiidn, jossa
vanhuuseldkkeen mdirii on sidottu varsin tiukasti ty<iuran aikana maksettuihin
vakuutusmaksuihin eli ansaintaperiaatetta korostetaan niiissti maissa.

Virkamiesten eliikejiirjestelmissti on perinteisesti korostettu kulutustason siii-
lyttiimistii ja sieltii periaate on siirtynyt TEl-jtirjestelmiitin. Jatkossa ansain-
taperiaatetta jouduttaneen painottamaan. Mitii korkeammiksi tyoeliikemaksut
nousevat, sitii tiirketimpiid on, etfii ne koetaan siiiistdiksi tulevaisuutta varten
eikii veroiksi.

10. Lopuksi
Suomen eliikejiirjestelmii muodostaa toimivan kokonaisuuden ja sen perusteet
tuntuvat nykytietiimyksen valossa kestiiviltii. Kansanelikejiirjestelmii, kuntien
ja valtion tydeliikejnrjestelmdt sekii yksityisen puolen palkansaajien ja yrittiiji-
en eliikejtirjestelmit ovat kukin omalta osaltaan takaamassa kansalaisille koh-
tuullisen lakisiiiiteisen eliiketurvan, jota vapaaehtoiset eliikejtirjestelyt usein
tiiydentiiviit.

Euroopan yhdentymistii ajatellen voidaan todeta, ettii olemme monessa suh-
teessa muita edellti. Eliikkeiden kokonaiskustannuksia on kartoitettu jo pit-
kiiiin ja tehty ennusteita vuosikymmenien piiiihtin. Eliketurvan sti?inndksefei-
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vdt rajoita tyrivoiman liiklsuvuutta. Kerran ansaittu eliike siiilyy eikii pitkiii
karenisiaikoja ole rajoittamassa eliikkeen karttumaa uudessa ty6suhteessa.
Yksityisen seltorin eliikejti{estelmiin rahastointiaste on oikeata suuruusluok-
kaa eikii eliketurvan siirtdminen ensimmiiisestd toiseen tai kolmanteen pilariin
lisiiisi sanottavasti rahastointiastetta. Hajautettu hallinto takaa sijoitustuotoilla
kilpailun ja hajauttaa sijoitukset niin, ettei synny suuria riskikeskittymiti.

Olennaiset siiiist6ptiiitdkset on eliikemenojen osalta jo tehty eikii niik<ipiirissii
ole erityistti tarvetta muuttaa eldketurvan tasoa. Jii{estelmiiii on my<is moder-
nisoitu. Tyytyvlisyys eliikejii{estelmiiiin sindnsti lienee sillii tasolla, ettii poliit-
tista painetta sen perusteiden muuttamiseen ei ltihitulevaisuudessa esiintyne.
Jiirjeitelniiii on kuitenkin tarvetta jatkuvasti kehit*iii, mutta tiimii ei saa tapah-
tua tempoilevasti. Thloudellinen kehitys ja ulkoa tulevat paineet vaikuttavat
myris jtirjestelmiin kehittimiseen.

Kirjoittajien mielesti ei ole mahdollista eikti jiirkevee yrittiiii luoda yksityis-
koitaista eliikejtirjestelmiin kehittiimisohjelmaa, jota sitten yriteuiiisiin nou-
dattaavuosikymmenien aj an nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tdrkeintii on,
ettii eliikejiirjestelmfl sopeutuujatkossakin yhteiskunnan muuhun kehitykseen,
kuten se on-tiihiinkin asti sopeutunut. Seuraavassa joitakin periaatteita, jotka
eliikejiirjestelmiiii kehitettdess?i pitiiisi erityisesti ottaa huomioon:

- Eliikej iid estelmii tulisi saada yksinkertaisemmaksi j a virtaviivaisem-
maksi niin, ettii tarpeettomilta hallintokustannuksilta viilt5rtiiiin ja myds
vakuutetut itse ymmiirtiviit paremmin elIketurvan muodostumisen.

- Tyrieliikejlrjestelmdn olisi syytii pyrkie asteittain kohti ansaintaperiaa-
tetta eli maksettujen maksujen ja etujen entistii tiiviimpiiii yhteyttii.
Te[6in toivottavasti elikemaksut koettaisiin siiiistdksi eliikepiiivien
varalle eikti veroiksi. Kun tyoeliikkeet koetaan itse ansaituiksi, koetaan
samalla my<is koko jiirjestelmii omaksi ja sen kannatus on taattu.

- Tytittomyyseliikkeiden ja muiden varhaiselikkeiden kiiytto epdterveelli
tavalla ty6voiman saneerauskeinona on saatava loppumaan.

- Keskimiitiriiistii eliikkeellesiirtymisikiin on pyrittiivi nostamaan, mutta
niin, ettii ikiiiintyneet tydkykyiset henkiltit my6s ty6llistyvtit ja kokevat
olevansa arvostettuj a oman tydyhteisdnsii j iiseniii.

Erityisesti viimeksi mainittu tavoite muodostaa vaikean haasteen, joka koskeg
oikeastaan koko yhteiskuntaa eikii vain eliikejiirjestelmtin kehitttijiii. Ongel-
maa ratkomaan tarvitaan sekti tyonantajat etti tytintekijiit, ty6markkinaja{es-
tdt, kuntoutus- ja koulutustoiminnasta vastaavat, ty6voimaviranomaiset, kan-
salaisj iirj e sttit j a poliitti set ptiiittiij iit.
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