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]- ^ JOHDANTO

KHs il- l-5 ol evan selosf een tavo itteena on toimitus j ohtaj a Kaikkosen
toimeksiannosta kuvata e1;ike j;irjeste Imien kinj avuuteen kohdistunut-
ta knitiikkia. Esitystapa on yksinomaan kuvaileva, jolloin sana-
tarkat Iainaukset ovat keskeisi;i" N;iin ollen mihink;iain syvHlliseen
analyysiin ei t;issH selos.|eessa pyrit;i.

Aineistoa on keneitty kahtaaltar valtiop;iivien poytai- 3a asiakin-
joista sekli lehdistost;i" E.lellisist;i on k;iyty l;ipi kaikki vuosina
l-960 " . . I970 tydel;ike- ja kansanelHkej;injestelmHn katsittelyihin
-t-iittyv;it puheenvr.rorot ja aloitteet. LehdistoH on mainittuna ai-
kaj aksona valittr: edustamaan ne seitsemHn HelsingissH ilmestyv;in
val, takunnall isen sanomalehCen p;iaikirj oitukset j a poliittiset paki-
nat, jotka liittyveit el-H.kevakuutuksen monimuotorsuuteen. Toisen
l-ehdistoaineistoa edustavan kokonaisuuden muodostavat ETK:n omat
L eikekokoelmat nel j ein vi ime vrroden aj alta" Huolimatta siit;i, ett;i
aineistoa on ker;itty vuosien takaa, selosteen pHeipaino pannaan vii-
meaikaisiin tapahtumiin "

Ede l. lei mainittu j en l;ihteiden
myds poliittisten puolueiden

ohe1la selosteessa on keiytetty hyvaiksi
ohj elmia.

Aihepiiri;i on kH.sitelty sifen, ettH ensin on tarkasteltu poliitti-
sia prlolr:eitamme vasemmalf a orkealle, sitten r:i:-pprlrn3tonta l-ehdis-
tdeimme ja lopuksi vir"kansa tar toimensa puoLesta asiaa tuntevr-a.

2. POLI]TTISTEN PIJOLUEIDEN KANNANOTOT

Vuoden I 961 valt iopeiivien al-kaessa kaikki pr.iolueet Suomen pienta-
l onpoik:len prlslrlstta l-rtkr:r:n ottamatta tekiv5t alo itteen tydnteki-
j;iin elSkelain rTEL) s;i;itaimisest;i, Maalais -iiton tekem;i ol-r toi-
vcmusaloite , mrruJ- kuus i olivat lakialoitteita. Viidess;i lakral-oit-
teessa oli ehdotett-r: eleikekomitean mietinnon mukaista organr-saat-,-c-
ta, train Skdl oIi kansanel;ikelaitoksen hoif aman j Hrj estelmein kan-
nal-i-a. Edr:skuntakiisitfelyn pohjaksi 5;inestetriin sosiaalidemokraat-
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tien aloite. Siihen tehtiin kaisittelyn aikana muutoksiar mutta ne
aloitteen kohdat, jotka k;isittel-ivHt TEL:n hoitoa hyvriksyttiin sel-
laisinaan keskr:ste luitta.

Noista ajoista on puolueiden suhtautuminen tyoelaike j;inj estelmeiHn
mut:ttunut huomattavasti penseaimmaiksi. Seunaavassa krisitell-aiein ku-
takin puoluetta enikseen niiden ideologisessa penr-rsjenjestyksessa
vasemmalta oikealIe.

2.L. Suomen kansan demokraattinen Iiitto (SkdI)

Skdl- on puolueohjelmansa mukaisesti pynkinyt koko tyoel;ikejainjes-
telmiin olemassaoloajan kohti keskitettyei sosiaal-itu::vajeinjestel-meiai.

rrSuomella ei ole vauaa pllee yII:i lykyist5 tavattoman hajanaista jakalliiksi tulevaa sosiailivakuutus j a"jestelmaiei. Taimai ko6kee sekai-kansalaisten eI;iketunvaa, tyovoiman jeinkevei;i keiyttoei ettai talouden-hoitoa. Ennen tyoel.ikejeljestel-mein j;iykistymist;i nykyiselle epe-tyydyttaivHlle kannalle olisi laadittava suunnitelma- keskitetyn so-siaalivakuutusjeirjestelmein kehittemist;i varten. TeilIoin tulisivat
kysymykseen seunaavat toimenpiteet :

1) Sosiaalivakuutukset. yhdistetaiH.n yhdistaimella ensiksi tyonteki-jein elaikelaki (TEL) ja lyhytaikaisista tyosuhteista annettutyontekijain elaikelaki (LEL) ottamal-la huomioon kaikki aikaisem-matkin tydsuhteet aikam5H.niltean tdysim;i;ir;iisinai sek;i nivel-t;i-
mEllei t;iten syntynyt tyoel;ikelaki kansaneleike- ja sainausvakuu-tuslakiin;

2) sosiaalivakuutuksen hallinto keskitetai;in
elaikelaitoksesta l-uotavaan e1 imeen I

yhteen ainoaan kansan-

3 ) tydeltike j en j estelmlin vakuutusmaksuj en suonitukses sa siinnyt;iHnjaotusjHnjestelmaiain eikei koota tanpeettomia nahastoja; s"ia
4) el;ike-etuj a korjataan siten, ettai kansanelaike tanjoaa kaikillekansalaisil-le tyydytteivein peruselliketurvan, tydefSte kaiki1 -etydsuhteessa olevill-e niittaivein lisaielHketurvln ja sainausvakuu-tus nykyist;i paremman turvan sairauden aikana. t'

(Toivomusaloitteesta 304/l-96 4 )

rrElaikevakuutuksen alal-1a on muodostunut enittein sekava til-anne senjHlkeen, kun TEL ja LEL saatettiin voimaan ja niitei nyhdyttiin to-teuttamaan kansanel-eikelaitoksen ulkopuoIelle perustetun uuden el;i-kejainjestelmEn muodossa, Viime aikoina on sekavuutta vielai Iisein-nyt s€r ettti on penustettu eril-linen kunnall-inen el-aikej;injestelm;i,ja nyt suunnitell-aan vief .i enillistai valtion elaikejHrjestelm;iei.



Liseiksi on olemassa merimiesel;ikejairjestelmli. Naiin ol-1en elaikeva-
kuutus hajaantuu varsin moneen osaan ja toiminnan yhdenmukaiseksi
saami-nen on enittaiin vaikeata.
Muissakin maissa saadut kokemukset ovat osoittaneet, ett.i teill-ainen
elaiketurvajainjestelmlin hajoittaminen ei ol-e sen paremmin yhteiskun-
nan kuin elHkkeensaajienkaan kannalta edr:lIista. Teistei syystri mm.
Ruotsissa on el;ikejHnjestelmH lakeja yhdist.imail-Iai muodostettu yhte-
neiiseksi ja saman laitoksen hoitamaksi. Myos meiII;i on vail-ttrim;iton-
t;i pynkiai yhtenHiseen eleikejHrjestelmHain. Askel- teih;in suuntaan o1i-
si TEL:n ja LEL:n mukaisen eliiketunvan yhdistriminen kansanelske1ai-
toksen hoitamaan kansanelaike j;inj estelmdEn " 

I'

(Lakialoitteesta 144/ 1965 )

Vaal-ikauden 1966-69 alkaessa Skdl:n eduskuntanyhmei uudisti edell-ei
mainitun lakialoitteen, Sen sijaan kuluvan vaalikauden alussa puo-
lueen edustajat eiv;it jetteneet kokonaisel;ikejainjestelmaiain liitty-
viei lakialoitteita, mutta tekivHt neljH asiaan liittyvaiii toivomus-
aloitetta.

t'Sosiaalivakuutusf ains;iEdlinnossltmme val-Iitsee l-akien r.unsauden ja
sekavuuden vuoksi teiysi kaaostila. Taval-Iinen kansalainen ei il-man
asiantuntijan apua pysty hakemaan niitai etuisuuksia, jotka heinell-e
kymmenien lakien ja satojen, jop. tuhansien enil-aisten vakuutus- ja
el-;ikelaitosten, s;iHtioiden ja kassojen kautta kuuluisivat. . .
Taim;in vuoksi olisi elHkelainsaiaideintd yhdistettaivei niin, ettii kaikil-
le maksettaisiin el-eikett;i samojen perusteiden mukaan. Alimmat el-;ik-
keet olisi nostettava niin konkeiksi, ettii ne tunvaavat kohtuul-l-i-
sen toimeentulon. Yl-immi1l-e elSkkeil-l-e olisi pantava katto.
Yksityisten el-aikelaitosten, kassojen ja s;iHtioiden kohdalla p;ieisee
suur:i naha vaikuttamaan liian paljon siihen, kuinka neiit;i kansalais-
ten sosiaalitunvaan tankoitettuja varoja k;iytet;iHn. Eduskunta ja
hallitus saati sitten yksityinen vakuutettu eiv;it pysty tanpeeksi
tehokkaasti valvomaan n;iiden laitosten toimintaa. T;ist;i syystei suu-
ri naha voi keinotel-la vakuutettujen vanoilla melkein miel-in meteirin.0n suunta tuhlausta, ettE nykyisen ATK-tekniikan vall-itessa ylleipi-
deteiH.n n;iin sotkuista ja hallintokuluil-taan mielettomein kal-l-istajarjestelmaiai. Yhden elaikelaitoksen keskitetysti ja tehokkaasti jain-
jesttimainH. tulisi sosiaal-ivakuutuksen ym. pakollisen vakuutustoimin-
nan hoito olemaan paljon halvempaa. Tailloin saiH.styisivait vakuutet-tr:jen vanat niihin tankoituksiin, joihin ne on ken;ittykin, el-i so-
siaalitrlnvan panantamiseen. tt

(Toivomusal-oitteesta 16 21 / 19 1 0\

Edel-I5 lainatun toivomusaloitteen allekinjoittajina ol-i 1B kansan-
demoknaatin lisaiksi kolme sosiaalidemokraattia"

Kansan Uutisten sivuilla toistuvat
kohtasyytteet kuin aloitteissakin

samat sosiaal-ivakuutuksen epe-
- j.in j estelmien lukuisuus ,

E LA}( ET L' R\,/A I< ES K U S

Kir'1a:to
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kinjavuus ja kalleus
elaike j ain j este 1mai.

sekai konjausehdotuksena valtioj ohtoinen

r'. ".eJ;ikejanjestelm;imme p;i;iheikkoutena on ep;iilem;ittei jenjestel-mien
moninaisuus, kinjavuus ja hajanaisuus" Paljon j;inkev;imp.iein suun-
taan on elaikepolitiikkaa kehitetty naapulsimaassamme Ruotsissa, jos-
sa on siinnytty yhtenH.iseen koko kansan elaikejHnjestelmH.H.n" I'

(Kansan Ur:tiset, pH.;ikinjoituksesta L2.7. 1967)

ttHeikkoa ihmistH. tur:vaamassa on nyt semmoinen mH..in;i enilaisia el-eik-keita, vakuutuksia, avustuksia, ettei ihminen menee ihan heikoksiynitteiessiiiin saada selveiii siita, mitei niistH. hHn on oikeutettu saa-
maan, kun hete tu1ee.
Hullua on sekin, ett;i summat, joita jaetaan ovat olemattomia, mutta
koneistot, jotka niit;i jakavat, ovat kemassaan jattileismriisie. "

(Juonkunan Jussin pakinasta
(Kansan Uutiset 28" 6.1970)

t'Sosiaalisotkut')

Skdl:n asenteen pysyvyyttai taistedeskin kuvannee lainaus puolueen
sosiaa -ipoliittisesta ohj elmasta.

trKansanel-eikkeiden ja tyoelHkkej-den pohjal-l-e on luotava yhten;iinen
eleikej;injestelm;i, joka tulee penustettavan valtion sosiaal-itur.va-laitoksen hoitoon. N;iin luodaan yhteiskunnalliset edellytykset
elaiketunvan kehittaimiselle ja veiltet;i;in nykyinen tanpeettomia kus-
tannuksia ja kansalaisissa epeitietoisuutta oikeuksistaan aiheuttavahajanaisuus" Samalla estet;iain suunpaieiomaa keneiaim;istH haltuunsa ja
keiyttaimaistei hyddykseen suunia ver:ovapaita elHkenahastoja. Muuten-kin on tyoel;ikeje"jestelmHssH Juovrrttava el-aikevanojen pitkeiaikaises-
ta j. ylimitoitetusta nahastoinnista ja siinrytt;iv;i kentyvien eleike-
maksr:jen velittomei;in k;iyttdon niiden vansinaiseen tarkoitukseen e1i
el:ikkeiden maksuun niihin oikeutetuille. "

(Skdl: n sosiaalipoliittinen ohj elma)(Hyv;iksytty liittokokor:ksessa toukokuussa 19 70 )



Yksin kerf aisesli
Ole4 tiissii viihiin sairastellUt

ja on nuo raha:asiat menneet
rempalleen, tiedl pystyykii sitii
eniiii ollenkaan tciihin kun on
ikilikin, ajattelin tulla kysj'-
meen voisiko sitii meik6iHinen
saada jotakin avustusta tai elli-
ketta tai jotakin.

Jahah. oletteko oikeutettu
sairausvakuutuslain mukaiseen
korvaukseen lAAk[rinpalkkiois-
ta, tutkimus- ja hoitotoimenpi-
teisti,. liiiikkeistS, matkoisia,
hammashoidosta. saamaan piii-
vdrahaa, huoltajan lis5A tal Ij-
tiysrahaa?

No en kAi mine nyt alnakaan
Aitil'srahaa kun olen mies. },Ii-
tenkrihdn se. . .

' KansanelSkelaltokseita voitte

o

yritki$ hakea vanhuuselikettfr,
t]'6km-ttdmyyselAkettA, ean-
hnudentukea, perusosaa. tuki-
o-:sa, vaimokorotusta, lapsikcro-
tus:a, tt:kilis5d, apulisiii, asu-
mistttkea, hautaussvustusta. les-
I:en eltikett5, orvon el5li,ettii.
riuiaman:ieseliikettii, kun sel-
i'itAtLe ikiianq gulonne, ,;mai-
suuterine. puolisonne ja lastenne
i5n, tulot ja omaisuurlen. s]?-
tirkinne. tuol:ranne, lSmn:itys-,
uesi- ja kunnossapitokustannuk-
senne.

Jaheh, tii:rtmii sltter. ..
Ivlahdollisestl ole+.te kuitenkin

oikeuteitu tyiintekijiin elEke-
lain rrul'.aiseen vanhuuseldk-
keeseen, ftiklwyttij:nyysel[k-
keeseen tai perhe-eitikkee-
seen, jor*a suuruus riipi:uu

- palvelusajan pituudesta, karttu-
misprosentista ;a palkasia ja
siitli onko avicliitto solmittu
enaen krrin edunjiittAJA oli tjiyt-
tfinyt 65 vuotta tai leski ti.yrt6-
nyt 40 vuotta ja avicliitto jat-
kunut viihintian ko:me .,/uotta
ja tyijntekll[ ?3 vuotte. Kuiten-
kin jos olette ollut ty6ssA juuri-
kassokeritehtaassa. perunajari-
hotehhrassa, maatalousiuoteva-
ailstossa ja vitjankuivaarn6-ssa,
te kuulutte lyhytaihaisissa- tyj-
suhteissa olevien r)'dntekijEiin
elaikelain piiriir: jolloin eiik-
keen karttumisprosentti on vuo-
sina 1916-1897 s-vnt:.'neillii stu-
raavan asteikon mukainen: ig16
1,u5, l0l5 1,1i, 131.1 1,18 ja r:iin
edelleen.

Jassoo, jassoo.
Olettello valtion paivelul<ses-

sa viriia- tai l].6suiteessa taik-
ka muussa siihen verraitavas.sa

palvelussuhteessa "la 18 rn16t12
tfi,ytettydnne oilut palveluksessa
vihint?iiin neljl kuukautia ja
!:eskimiiiirhinen tyriansionne yh-
destii tai useamriasta slmanal-
kaisesta palvelussuhteesta oilut
yhteensii viihintl,iin 1C0 crark-
kaa kuuhaudessa tai sii:inniiiii-
nen ty<iaika niissii 1'hteensd vii-
hintiiin 20 tuntia viiltossa. hAh
mit,lh? Se on r:altion eiikelaki
siinii tapauksessa. Vai krrnnal-
llsten viranhaltijain ja tyiinte-
kijiiin elikelain piiriii:kri kuu-
lutte? On sitten vielii kirkon
ciii.lre ja merimieseliihe, tepa-
+"urr,iavaliuutus, liihennevaliuu-
tus, sotilasvarnmakorvaus, jon-
ka viimeksimainitua mukaan
volite saada elinkorkoa ja sen
Iisiiysosana avuttomuusiisi.d,
vaatelisiS, pydrdlis9S, opaskoi-
ralls5ii, sairausairulisee. tE.fder-
nyskoi'koa ja kuoltuanne huol-

toelxkertS. lisiihuoitoelsketra ja
toipilasrahaa.

Pii. ole lioiraa- . .

En ninii sitten muuta csaa
seinoa kuin Fttzi. ]'rittiikea h.uoi-
tci:pua, ek'.turailua, invaiiclira-
haa, t,ydttiirn:-)'skoivaustr, lair-
siperheid.er asttrnistukea. aaa'.'a-
lrrinaa, alkoholistihuoltolaa ta!
touilas.rahaa.

Ertiiii r.inb nyt vl(sinl(erli-l-
sesti l'oisi saada jotai<in l<un
oien huoi'rci<untoi:ren ;a :1.otiin

"ia ail:a vanha?
Ei ;'lisinhertaisesti. l"teillli on

rn':ntl k;llisra tietrkoneiArias-
tel:::d.:i .;:r :ul:a:r;ia iirmisii las.
f:emassa n5itH -asioita. IIiti sii-
tI tulisi jos yksinkeria:sesti ru-

t (-grh f, r ^.,a*.gr.,.r.,
a ".".r4r"'

(Kansan L-utiset 9. 5.]-970)
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Maamme eltikevakuutuksen hoiciossa vaili.tsce
erittdin sekava tilanne. i&nsaneliikeiaki an:azt
kailclie kansaiaisilie r,'anhuusei I kett.i,,rt7dk;rvvt-
tdmp-seLitcettii, vanhuurien tuliea, l:Lutausavus-
tust:r, apulisii6, hoitolisriri ia siiheu iiittyvilll
laeilia asurnistul:ea ja tukiiisl[ sekii pahe-el2i-
kettd ja lapsen hoitotukea. Tavallinen vanhuus-
ja tytikyvytriimvyseiZike jakaantuu viel6 nrlohar-
kjntaiseen tr-rliiosaan ja kaikille mal;settavaan
perusosaan. T,vdntekijriin elikelaki antaa 1.7.
LB97 jiilkeen s,vnti,neiile tvbntekijiiilie yan-
huus-, tyiikyvl'ttiimyys- ja perhe-eiriket tzi. Lyiri,r-
aikaisissa,tyiisuhteissa olevien tyor:tekijlin ell-
'kelal'i attaa mersi'- ja uittotliissd sekl Fuuts-
var^n kuljerLrksessa. mr:tsitalalia. tira.ltiJa- ;u
puufarhetaloudessa, maa-. vesi- ja talcnrakernus-
t5issii ja sstamatijis3a oievilie ty-ijnrekiiiiille van-
i:uus-, tyijkyu./rtijlnyys- ja perhe-elaketta. Yit-
te;ain eliikclaki antra ,vritriijiiie .;anhuus-, tyiJ-
i<yvytttimyys ia perhe-eiiikksitd srrmoiq kuia
maatalousl'ritt6jien eLikelaki. Kr:nnailieen ei,i-
kelaki anraa vanhr:us-, ty,ii[yr.r1,11ij6yys- ia perhe-
ellkkeitri sekl jcnkin lEolnen veihtoehdr;lr mrr-
kaisen lis;ieliikkeen. Valticn ei,ik:k i<i a-11taa t,air-
huus-, tyijkyr/yttdmvys - j a perhe-eliirkeitii. l:v'.rn-
keiisluterilaisen kirkon elikelaki ant!1a yleeusii
samat edut kuin vaition eiiikelakikirr ertiir: paik-
keuksirr. tr'ierirniesei:ikelalii anta.a vanhr:rrs-, tviS-
'kyvyttijrnyys- ;o oerhe-eLikkeitzi, ios irse osa.liis-
tlru maksuihir:.. Tapattrrina'.,ailuutuslal<i entaa
tvrikyvyttiimyys- ja periic-e1;ikkeitii, samcin iii-
kennevakuutuslaki. T,imin lisdksi Suon:en Pan-
ki11a. Kansanellkelaitokseila, kamaned.:staiilla
ja monilia nruilia iaitcksilia ja ',,ksirisilizi vri-
ttksill2i sekl ;rhteisiiiliri cn omra elik:sri:i'rtij-
jlnsii.

Kaikissa irlll lueteliuissa erikelaeissa on cMat
miii.riil.ksensri ehkkeeiie pdZiscmisen ikIIn, cl:ik-
keen suluuuteen ja sen kartturnisprosentriin,
niiden maksarniseeri :ervittavien varoiea ka-
koamiseen ja yieensri kaikkiin etuihin nfhcer:.

Sar.rto ym.; El ileelains?iidiinniii y ks inker t ais tar;t is e s t d ja y h t eilii:-
tiimisesti.

Eduskunnalie.

Nrirn olien maamrne eltike.,,al<uut11s 'ln haiaart-
iunut tavaiiiscile kansaiaiseile tunten:ratic;uaiisi
viidakoksi. I(ukaan ei tiedl, :rriten eiik:tui','a
on jtirjestetty ja n:ilka'larnsr, eiiike hiia',ii van-
iruuden tai tyiii<;ivl,ttijrni'yde:r tuilessa tLlrvaa.
Ei riedetS, see.ratko jriikeeniir'in:rr niti,lZin rur-
vea. Ti.:mln lisriksi cvat lislcliikerur!'an -- 3n-
sioeizikkeen - ulkt-ipuoieiie iadneet kaikki en-
flen 1.7. 1397 syntyreet ii<lluokat. nclin
;00 000 per!'reenemiintad ja suuri icukl;r: ;r:rrita
ir.rinsaiaisia.^ I-Ie ova! jaH::eci vieia iiiaa alh*rser,
kurrs anei rkLeeli'Jcrfrillr.

Eritvisen huolen aiheena on l-iit.r:ls el,ilieasioi-
cen iiisit tcivssa. Aur: ir-'eliktel-iri lioi ia1,211 .,,x1;;1i1-

,trrsyirdSl .ia elakesi:dtitit <,.v:r :rtii paiisi i:okc"
nnan jlttiincet paiiraiiiso^'ganis,riticn i-roirrn'.isen
sattun)at; varaan. Erirvisesti liaii:ir rlikkeisiir:
oikeuteiut tuntevar cle,'a;r-ia hucncusa 6sefir.rSSa,.
k<rska esiant'.rnttva {)pxstrls peikkalli.:nnilra k:-
l'.onaan puuttu'.1.

r.isiiel:ikkeitrj )ntavt ansioeiakeilrjesteiml
pirivelecl:in ni'i.yi5fu enernn:dn si:uron:istajnin
kriin tvi.rr-rte-kiiriin ja pienyrirtaiiiin enija. j:ii-
jesrelmln avuiia kerftriiin rrakava: pelo;ra.t r.'i-
k,.iu iusllitosteri ja ei'illesLii, tic ir-lgr hLli r nrrrr:: ;a
si';:i tier;i siir:rr:r'ris:cjien rliiiir.iiriyiksi. I;,dn:rn-
ta j ar sac','a t,,'iiirer,.riii ir.rik ki r i'd : I :i i e j a' r'; es teirr ;jn
puitteis;a suorittarl:ensa maki:ui ja sii;lo: -rerc-
aeitayisra t-slorsnrn. nt:'ii:a r-..6i;t":iiijir joutt,-
vat sekri el ii.k llcistiirin e li;i i,ititi-ll oi s irl:ii sr,lor. :t,l-
m :i:n nii r;rri suna t veroheioi-rt'.-r k se c ia1',a i r;i r:',,ri-
tioiie ja liunniile iisiiitvinii i-rcniiilcilir..,i;;ainina
lrer(rin?.dn.

\luissa uritirsa sa.ri'.it kciremui:.s:: cyst csDit-
taneet, etth r.iimiink:rliriinen eliil.:r.,i:rci:iiilrk:r ei
olc setr oarertrril v1'.ltci'liunnlL, i:i-r: .;li,iii.:1,:n-
saajien'l<aan }:*:nalta eiinilisr.a. RuoL,iisss. cn eiii-
keidriestelm';i lakeia lirirs:arni,lI jri,.-1.:iinl:c:-
taisramalh nruoiosterttu sam;n vailic,n iairol:-
set hoitcmril;:,i ;:hteniiiseksl jii:;rstelmeilsi.
l\leill?i Srion:essa. clisi tarkoitr:i;si:n nr',: i::,isia yh-
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,ieiskuntemme ja liansamme etujea nimessd pyr-
kil samaan - yhtenriiseen ellkeidrjestelmddn.
Se merkitsisi sitfr. ettri niin perusturvan kuin li-
sleliiketuryan ehdot olisivat kaikilie kansalai-
sille sarnat ja elHlieturv'an antau*ista hoitaisi yksi
ja yhtenlinen koico valtakumran alueelle ulot-
'tuva valtion sosiaaiitun'alaitos.

Kokonaiseliketurvan perustana olisi nyk,vi
sesr[ huomattavesti paraanettu kansanelike.
esimerkil<si 400 markan suuruinen- kuuliausi-
elake. Elekkeellr: oiisi voitava siirtyii vapaaeh-
toisesti jo ennen yleistl ellkeiklrajaa. Valtic-
neuvoston tehtHv:ilcsi ilisi normaalia aihaisem-
man elrikeika.rajan mdriri'ilminen kuluttavissa,
raskaissa ja terveydelie vaaratrlisissa amrnateissa.

Yleinen ja koko kansaan kohdistuvaan perus-
eldkkeeseen liittyvzi perhe-elake takaisi Laikiile
maanrme leskille ja orvoille toimeentulon tur-
van.

Ty6tii tekevdt aktiiviset kansalaiset olisi
oikeutettava saamaarr edellzi esitetyn peruseih-
keturvan lislksi 1is2ie11ke, jonka suuruus mdI-
rdytyisi ansaintavriosien lukumdlrZistd ja ansio-
tasosta. Keskituloisiiia iis2ieLikkeen suuruirs pi-
tfiisi olla 30 ansaintavuoden jhikeen 66 7o eo-
siotuloista, sitri aiempien ruloiuokliien eldkepro-
sentin cllessa suu;empi ja korkearnpien tuloluok-
kien kohdalta alhaisempi. lvlvtjs r[hHn jd{estel-
ml6n liittvisi perhe-eliketurva. Vain nlin mene-
tellen voidaan yhden ia yhtendisen iain puitteissa

Helsingiss6 17 pdivdnd huhtikuuta 1970.

Veitr<ko Saarto.
Lauha Miinnistti.
Kaisu Weckman.
Pauli Risziuen.
Ensio Lainc.
Anna"Liisa Jokinen
Kauko Tamminen.

taata kaikille eLikkeensaajille riitt?ivln toimeen-
tulon turvaava alin elike sek?i esteteen ylir:rpien
elei<keiden nuodsstuminen kohtuuttoman kor-
iieaksi. Tuloerot viihenisivdt ja viiestiin luotra-
mus lains6fidlnniin oikeudenm,ikaisuuteen li-
sldntyisi.

Rahoitus, joka aina muodosta,a ongelman si-
niinsii, voitaisiin yhtendisen jlrjestelmdn puit-
teissa hoitaa r;hteiskuntamme etule:r mukaisesti.
Perusekii<etuiua 

-,kansaneliike - rahoitettai-
siin edelleen erillisestzi kansaqeliikerahastosta,
fohon t;-iinantajo.t, valtio ja val,uutetut osaliis-
tuisivat. Ansioeirikei6rjestelmrin antama liszielii-
keturva rahoitettaisiin ansioelfikerahastosta, io-
hon varat koottaisiin tyiinantajiita ja yrittrijiltZi
erillisinil vakr:utusmaksuina. Niiin menetellen
pHlstziisiin siilren, ettii jokainen rklluokka il-
maa suuria rahastoja hoitaisi elSkepoiitiikan kul-
loinkin valiitsevan yhteiskunnan taloudellistea
voimavarojen edellyttindlld tavalla.

E<iellii olevaan viiraten ehdotamme kunnioit-
taen eduskunnan hyvdksyttrivdksi toivomuksen,

ett'ii haliitus kiireellisesti \Zlrlttaa
ruriarume eliikelainsiiidiimiit yksinker-
taistamisen ia ybteniiistiirrisen seki) arz-
tac Eduskannalle esit1,l.".sen, iolla !uo-
dean selkeii ja oikeuierumukainen eliike-
jbrjestelmii, joka takac toirneentul.cn
turaaauiln u ib int rnii s eliiket cs ou.

V. J. Rytktinen.
Pei<ka Salla.
Veikkc Salmi.

Niilo Koskenniemi
lleimo Relionen.
Aarne I(oskinen.
Aulis Juvela.
Heik1c Mustonen.
Siiri Lehmoaen.
Pauli Puhakka.
Matti Jdrvenpiiri.
Oili Suomi.
Irma Rosnell.

L{irjam Trrominen.
Helvi Niskanen.
Terho Pursiainea
Pentti LieCes.
Rainer Virtanen.
Lauri Kantola.
Niilo Nieminen.
Taisto Sinisalo.
Kauko I{jerp1:e.
Matti l(oivunen.
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2.2. Tydv.ien j a pienvil j elij;tin sosial-idemoknaattinen liitto (Tps1)

Kuten edell;i jo todettiin, vuoden 1961 valtiopeiivien alussa Tpsl
teki viiden muun puolueen tavoin lakialoitteen, joka sisHlsi ehdo-
tuksen tydntekijaiin elaikelaiksi" Organi-saation osalta puolueen
al-oite oIi kutakuinkin tankka jH.ljenne el5.kekomitean mietinnostH.
Asiasis;ill6lt;i;in ne eivH.t poikenneet toisistaan lainkaan, enoavuuk-
sia oli vain enHissH. muodollisissa yksityiskohdissa. Vuoden 1963
alussa al-koi Peiivain Sanomien palstoilla kuitenkin esiintyai kinjoi-
tuksia, joista voidaan p;iaitellei Tpsl;n suhtautumisen tyoelH.kejeir-
jestelmHein olevan menossa kielteiseen suuntaan. Linjaveto Tpsl:n
sanomalehdess;i rrkulminoituif' sitten kevci;il-lei 1965 " Tuoll-oin kan-
sanelaikelaitoksen hallitus oli antanut val-tion elaikesai;intdkomitean
mietinnostH. lausunnon, jota Iaitoksen Iis;itty hal-l-itus ei hyv;iksy-
nyt. P;iivain Sanomien pakinoitsija Eskonen ja pei;ikinjoituksen l-aa-
tija olivat tyystin eni linjoilla" N;iin Eskonen:

I'TelIe ker:taa puutumme kuitenkin I;ihinnei siihen r"istivetoon, miketon syntynyt yhteiskunnallisen elliketunvaj rirj estel-meimme kehittaimi-sestti. Kysymyshiin on siitai, pitaiisiko elHke jH.njestelmai kauttaal-taan keskitfa? yhden valtion vinaston, tH.ssei tapauksessa tietenkinkansanel;ikelaitoksen, hoitoon ja valrzontaan. Yksityinen sektoni
kannattaa tietysti nykyistai pinstoutuneisuutta, koska se antaa mah-dollisuudet tuntuviin spekulaatioihin elH.kesHritiolden vanoilla.Henkilokohtaisesti olemme site mieItH, ettH viisainta ja enitotenkansanta1oudellisesti j ;inkevint;i ynn5 sosialististen peniaatteiden
mukaista olisi kaiken vakuutr:stoiminnan keskittaminen- yhteiskunnan
hal1intaan. ". EleikejHnjestetmH.mme on nykyoloissa kientynyt todel-lisell-e pinr:nkaul-a1le, kuten vanhat sanovat. Juttuun sotkeutuuniin monia intr:essejei ja siinH. on niin monta koinaa haudattuna, et-te selvyyteen on vaikea p;iHs-fts. Eittemaitdn tosiasia on kuitenkin
s€ r ettH nykyisessei pinstoutuneessa j airj estelmeissei on samean vedenkalastajien helppo saalistaa. Niinp;i ei ol-e mik.iH.n salaisuuso ett;ijanjestelmii avaa nimenomaan suurtyonantajille suotuiset edellytyk-set keinotella mm. venonkier:taimisen muodossa. " . 

rr

(Eskosen pakinasta ttK5enpoikat' )
(PHivHn Sanomat 2" 4. l-965)

Ja neiin seuraavan piiivain pe.ikinjoituksessa:

rrselostukseen liittyen sopii myos kysy;i, mink;i vernan tydntekijeitnykyisin voivat vaikuttaa kansaneleikelaitoksen toimintaa. Aike
l-ail-l-a vH.h;in, ellei nyt halua yleisteiai mainittua lausunnon k;isit-telyai Iis.ityssH hallituksessa. Tyoelaikelaitoksen, elaiketunvakes-
kuksen j a tyoelaikekasso j en hallinnossa he sen sij aan ovat siinai
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mukana missai tyonantajatkin. TEL-LEL- jainjestelmei ei pelaa tydnan-
tajalinjalla vaan tyomankkinalinjalla. Muuta on tunha vaittee...
Keskimeiainiiinen TEL-eI;ike on jo nyt 140 mk/kk. KeskimHH.nH.inen kan-
sanelH.ke 99 mk/kk. NHmH ]r1vr1t eivaii- jate epeiilyksen vanaa siita,
kumpi jenjestelmli - KELAko vai tydmankkj-naosapuolten Iuoma TEL-
LEL - on ty6ntekijdille edullisempi.rr

(Peiivrin Sanomat, priaikirjoituksesta 3. 4.1965 )

Vuoden 1965 jailkeen Tpsl:n
j esteImH.n vastaisiksi ajan

kannanotot ovat k;i;intyneet tyoel5kej;in-
mittaan yhri vain voimistuen.

rrSosiaalipoliittinen lainseiEdiintomme on syntynyt sattumanvanaises-ti, s;iritHmrillH lake j a, joitten hyv;iksymisen taakse on kulloinkin
oIl-ut saatavissa eduskunnan enemmisto... Ei yksin l-akien sH.;tnndk-
sissii ol-e sekavuutta, r:istiriitaisuutta ja pHeillekkeiisyytt;i. Sama
koskee suuressa meiH.nin myds Iakien teiyteintodnpanoa k;iyteinndssai.Jatkuvasti kasvavassa m5;irH.ssei lisai;intyy se toimisto j en , vinasto j enja laitosten mHHr:H., jonka kautta sosiaal-iturvaa itsell-een hakevan
kansalaisen on kuljettava. Jos tilanne jatkuu ttill-aisena ja t'haja-
keskityst;i" yhe l-isHtHein r oD varsinkin iaikkeiiden kansalaisten erit-tHin vaikea osata anoa ja hakea hainell-e kuufuvaa apua.rr

(Toivomusaloitteesta B 35/1966 )

"Kun puhutaan elH.kej;ir"jestelmHmrne keh itt
kannalta, ei voida sivuuttaa myoskH.ain on
EleikekysymyksethEn hoidetaan nykyisin nitei taitH. til-annetta voida puolustella se

eimisestH elHkevakuutettuj en
anisato::isia kysymyks i;i.
n lavealla nintamalla, et-

g
a
n enempaiai taloudellisil-Ia

kuin muill-akaan asiallisil-1a n.ikokohdill-a. Naiin oIl-en naiemmekin,
ett;i samanaikaisesti kun toimenpiteet suuntautuvat eleikevakuutettu-jen piinin laajentamiseen ja ovat vHhitellen johtamassa koko kansan
vakur:tukseenr orr aika ottaa esille myds kysymys onganisatonisistauudistuksista. rr

(Peiivrin Sanomat, paiHkinj oituksesta 29 "L " 196 7 )

Kuluvan
taholta

vuoden aikana
on knitisoitr:

- enitoten vaalitappion jailkeen - Tpsl:n
sosiaalivakur:tus j enj estel-miiii voimallisesti.

'rSosiaalitur.vamme nHyttS;i kyll;i kar:niil-ta niin juhlapuheissa kuinpaperillakin. Sita on kuitenkin nakennettu pala palalta ja sen
tuloksena siit;i on tullr:t tilkkut;ikin n;ik6inen. . . Sosiaalitunva-
jenjestelmiimme on vielei telle hetkel-Iai enittaiin hajanainen ja si-
s;iltaiei sittipaitsi useita pHH.llekkeiin meneviai jainjestelmiei. . " Site
on r:udistettava yhtenH.iseksi mm. el.ikejenjestelmien kohdalta, "

(TpsI:n puheenjohtaja Nokelainen 2. 3,1970)
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"Oleelliseksi puutteeksi on viime aikoina aivan oikein n;ihty so-
siaal-i- j a elaiketunvaj tinjestelmien haj anaisu,:s ja epHyhtenaiisyys.
Vinka-, ty6- ja kansanel;ikkeitei var-ten on kullekin oma hallintonsa,
oma organisaationsa, mutta jynkeisti poikkeavat myos niiden noudat-
tamat perusteet ja maksamat elHkkeet,.. ,Jo t;issH vaiheessa olisi
syytai vakavasti pohtia myos el;ikejHnjestelmien laajempaa yhtenriis-
t;imistai nykyiset kansanel;ike-, tyd- ja vinkaelHkejainjestel-m;it yh-
dist;imtil-l-ai sekH elEkepenusteet yhdenmukaistamal-la. On nimitt;iin
konkea aika paiHst;i ir:ti nykyisestE kHytainnostii, joka antaa mahdol-
l-isuuden lakisaiH.teisten j einj estelmien k;iyttaimiseen liiketoiminnan
kohteena tai jatkeena"
E1;ike- ja sosiaalitunvan ruaihimmHistavoitteena on kaikissa olosuh-teissa pidett;ivH najaa, joka estHai kohtuul-liseksi katsottavan elin-
tason putoamisen sairauden, tyokyvyttomyyden tai korkean irin vuok-si" T;imd p;itimaiain;i on kuitenkin mahdoton saavuttaa il-man nadikaale-ja hallinto-organisaatio- ja lainsH.eideinnoll-isi5 uudistuksia. Muu-toksia olisikin tH.mHn vuoksi nyhdytt;ivei kiireell-isesti valmistel-e-
maan ni-in kokonaisnatkaisun kuin osanatkaisujenkin puitteissa; on
nimitt.iin enemmHn kuin todennlikdistei, ettei tavoitteeseen nykyises-
sei tilanteessa o1e helppo pei;istai yhdeIIH. iskulla. "

(Paiiv;in Sanomat, p;i;ikirjoituksesta l-3. 5. 1970)
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"Kansanekikejiir.i estelmdn
tuLsi muodostaa eiiikejrirjes-
teLniemme perusta -qiten, ettE
se fiei.sc.n5 j;1 vhiei.;eu5 4erus-elllieiirjesteimiinii tarjoiiisi
ka.ihiiie k.ansalaisille riitt.:1."€n
vEhtmmfi.iseldl:etr"ir.;an. Kan-
saneiSlielakia l:ehitetti,iessd eitifi kansancr;ke.iiirjcstelr::5n
perustarkoitusta ole kuiten-
kaan otettu huon-ricon. Kan-
saneltikejDr.iestelmliir"i tehtyjen
o-carailiaisu jen seulaullsena on
huoltoajettelrrun pcmsiuva
tarvehanliinta li.sii:int_r'nyt ja
kansanelAkejiiljesielrnii enti-
seslAiin rii;liocnurnut. TriirEt
kehitykseen liittyr 5t rnonet
jatkuvasti esilld ole..,at hanka-
luudet ja epiiorkeuclenr:rui.::ri-
suudet, joitr ny'kyisen i<ansan-
ellihejArjestelniin .coveltarr,i-
aen kd,ytiinno:.r;i r';iist.Hrr:5ttci-
mdsti aiheutlaa." .

Kuten -qitaaltimerkeistsi havai-
taan yil2cleva teksti ei ole
omamine, vaan se on sananter-
kasti poimittu Kansaneliiiielai-
toksen vuosiliertomuksesta ja
todlstaa sinfrtrii. ettli l(elassa
osataan h.arjoitlaa,nryds terwr:el-
listii itsekri'riililiiti. Ja n:i.ssiipiis
jcrnliin jiljesteln!ir. eptiiiohdEt
parhaiten har-aittaisikaan liilin
iiuuri siini laitoksessa, jonkat ..,...,,.
ietrxrtilrtolilsella lelltauana on so-lveltaa j;iljestelmAii k5ytArrr:ossA.

Kansaneldlielaitos on ailioi-
llaan - ia osin vietiikin - o1lut
ilmeise^sti eniten haukuttu vi-
re-sto ma:rssitnrme. E:.it1.'i:^esti se
on ollut oikeiston siimJ.tiiikr:na
ja j;ruri oikei.ston tahoUa +n on-
nistuttu yleinen t;1'15'rriAttcimr,'ys
liian pieniin eliikkeisiin i<ana-
volmaan lAhes ylisinon'taan t)')'-
t.v'r'.l5ttdrnvydelisi kansaneliike-
Ia!tosla kohlaan.

Alliuun iainaarnaurme ;itaratti
jo yksistlrin p,.stly osoittamaan,
eitA haukuttaessa kansaneliilie-
laito.sta kansaneiiike jAljestelmiin
ja laliien y.ruutteeliisuukr^ista
hattkutae.n ns. r'iilir'5ii puuta.
tlaukku olisi tietysti kohdistet-
tava 1o6"r,riin syylj':iin eiiiiiii
Icansanvaiioiirin ArkacL:rn r.6e1-
H. Eduskuntahan cn kaasan-
elslielain ja. sbn lAires lukernat-
tomat lisliyliset ja r:runtoliset
hyvAksynyt. Ja veikln ka:.rsan-

fulainettaan parempi

elii!-.elaitoksen fiiiiijohtaia V. i.
S u !i s e I a i n en oiikin pitiilidn
n.r-r'tis eduskrrnnan jdsen. jopa
lruhernieslii;r. nilr ei yks, pdiis'
Irynen t -{';ia. req eilii! pari liol-
urei;dqn. Onirxr neet edusl:rln-
nan jrisenind ollut - ja taitaa
olla tilliliin irto"ea - nr;.'<)s

kan s;. n eli lieIa itoliscn pi iri asia-
iniehlii. Iieid"iin asiantuntemuii-
sens4 elSkel:ys','rnyksissii on t.ie-
t.-r'sti suure.mpi kuin rnuidcn
kansanedrrslajicn. rnutta toirro-
m'-:s- .la Iai<iaioitteet joita he
o\.at iehneet iiansaneliikej;ilje.s-
teliniin parantarniseksi ovat ta-
rrallisr:sii valuneet hukkaan itui.n
resi r-riimaasse.

Kaikki ten'ee.sti ajattelevat
iransarlaiset voinevat kuitenliin
iLman sarvia .ia hampaita yntyl
l:i'nsaneii Iielai toiisen tctearnrrk-
seeir srit:i. ettfr lian.sa.nCiiliejir-
jcstelnHn t'.rlisi rnucdostaa elii-
kejrirje'stelmiemme pemste siten.
eltd se y'1eiscn5. ja ylrteniise.nS
peru seidiie j irjes ielmHnli ta rjoeisi
kailiiiie liansaiaisiiLe riitti-,,in
r';ihimnrriiscliiictun'1.n. r:i! n i:'.:in
l;int.isesse iraapuriinaassantme
Rttotsissa asian laita onliir. 'id-
tniin perusei:ilikeen piiAile tuii-
sivat t],tltulo!irin k]'tiiet,,*L eri
suuruiset listielil..iieet.

Peruseliil;iieerl olis,i tietysti
oltava niin suu:i. ettii sillli t:ay"-
dytt;iviisti tuiisi toimeen i1m::n
muitir tulo;a. Sen saarninL'il L'i

k:riteni:aan :;aisi olla esteenii
urttiden tuLo,ien iranliliimiselle.
jos vircii ei:ikeLiinen haltreisi ja
keipaisi ansic,t]'5h5n. Nj.li]'isin-
hIn juiu'i tuorr tar'!'ehankirrta-
s-v*steenl!p vuoksi elikeiiiLsten
tuloja k]'t.atAiin iijhes :rhtii har-
taasti liuin salai:clttajicn puu-
iriu, Ja jos e lrikeilinen s6a mui..
ta tuloja, hineitA ireti niistet2i5n
l<aplraie liansar:e!dk-keen tuki.lj-
s5s-lii taikka -osasta. T,iin':A juuri
on vienyt irohtuuttomuulisiin ja
iieneo nyi<f isiir liaihiiein suurin,
!-ratkenlurii:n s;'y- ty.tihi)n li;.'ke-
.1ef il.li kirr:sln+llit;cldistcn plilis-
;i. Sr*]' til.laisr:n,'k"v*tt;i1'sjlries-
lolmin" si:nl)..-yit ei ole kuiten-
iiaait kansaneliilielaitoltrsetr, vlran
lain:iatiijicr, eiikki i;iinsan-
edustaj-et,, jntka su'.rL'essa vi:-

saudes-caaa' ovat tEmmiisiS rtie-
dtilisil siiitlueet. Suotta ei pu-
hutal.:.aan "Iie1singin herro.ien
suuresta viisaudesta". Tosin kan-
saneCn..:tajien jarrl;ko licostuu
suulirnmalta osalta rnuista huin
Helsi:rgin herroisra, n:ili.ii oikeu-
den ja kolttrrutien nimessl to-
detlakoon-

l.iihin rnuuten sitten on tys-
s5nnl't aikoinaan paijonkin hes-
kusteltu asia kansanel5kejiir-
jestcinriiI muocicsturaisesta ylei-
seir ja yhteniiisen elilietuflzal
perustalisi? l{uistetaanhan mi-
ten muutama vuosi sitten .suu,r.-
pdiiornan iinnalJ<eissa. rakuu-
tusy'hti6issii, oitiin varylais,j.Ilaan
j4 irermostuneita sen johdoste,
ettH silloin jolkinen kesliustelu
oii liireytynyt juuri perusel{ke-
tur-ian ympirille. N5yltiirii:r
siiFi kuin vasem:'niscon ohelt.a
myds keskustapuolu€ - nykyis-
ti Faljoa voimalikaampsna -
olisi o11ut tlssii asiessa jir'l<e-
r';illti kannalla. Suurpiicna
r.ruisti -qiiloin yanhan ltoetellun
Itoirst.insa. nlllii perustuu silben,
eitH rahalla sn taivaaliinec voi-
:na.

Sitii voimas kii;'tettiinkin jlr
tuloliser.ra oli nra riLnan rikl<3:-
ri.aisin ja pirstor.rtunein sekd
cp;ioil:eudennruliaisin ei;iiie;d.rr
jcstc1m5, josLii frilikliailmijlia-
kaan ei saaoa liunnoliist.a. Aino;r
keino olisi lj'cidii itolio iosiia
turliin hihaan ia iehclri. r'.udesr
t:ran, I'Iutta tal-laiseen luomisea
tycihiin ei tulnu enee olevall
enetnpdl hal,.ta liuia pctet:ltia-
l;aan niissi piirelssi,i. jotka ai-
koinaan sririn:rir.telivat valiuu-
trrs;-htiDicien I'aljastamista y'h-
iei.skuuna.n pehreltikseen ja ni'-
kyisin yirsit;.':siile sutirl'htioille
kultarnuqia. munil,ic'n TEL- :a
LEL-rahastojeB keyttenristi ylci-
sen ja il'lte;reisen peru:ellike-
turv;ii1 raiien';amiseen jo}:aiselle
ii ansalai selie sukup'.tolcen, omai-
suuteen ja tuloihin katsomattiu

Siunatuk-;i Lopul.:si hu:omautet-
talioorr. etri pr-ruttcistaanl,:ir-t
huolirnatta kansanelikelaitos on
mairrettaan parenrpi, ja ett:i sii-
hen kohdistettu hlukl;u o,n
stytii osoiLtaa seii;i eclu--.iruntaan
eitii tEL- ja LEl-jiirjeiteimiirq
jotlia itse asiassa ovat edulkun-
nan ja - hlipeti ,sarlca * vielf,pli
-r1'tiviienpuol.ueiiien ja sin.natli-.
:rhcii-st,'sIi ikket'n aktii.,iira rnytF
tiivailiutuksella aikaansaatuja
sullren rahan lieinotteiuiaitokeia-

(Peii.r,'dn Sanomat 28. 8. 1970)
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2 . 3. Suomen sosial-idemokr"aattinen puolue ( Sdp )

Sdp:n puoluetoimikunnan asettama tyonyhm;i on valmistelemassa puo-
Iueen uutta elaikepoliittista ohjelmaa. Tyor:yhm;in keskusteluissa
on noussut esiin mr:iden ohe1la kysymys TEl-vakuutusyhtididen mH;i-
nain supistamisesta ja niiden hallintoelinten tydmankkinavaltaista-
misesta.

TyoelEkejainjestelm;iai ajatellen on oleel1ista, ettei TEL s;iH.dettiin
Sdp: n aloitteen poh j alta " Niinpii puolueen suhtautuminen j airj es-
telmaiEn on ollut muita vasemmistopuolueita suopeampaa" Edell;i sa-
nottu ei toki tankoita, etteikd Sdp:n taholta ol-isi myos knitisoi-
tu elaikelakien moninaisuutta^

trMaamme sosiaalitr:nvaj;injestelmain luominen ei kuitenkaan aina ole
tapahtr,inut sellaisen
mitE penuste'l lusti ol

yksimielisyyden ja ymmHntrimyksen menkeissH,
isi oll"r:t aihetta odottaa. Teistd johtuen si-

tH on jouduttu luomaan pala palalta ja vailla ensianvoisen tHnkeaiai
kokonaissuunnitelmaa. Sosiaaliturvasta onkin muodostunut asial-1i-
sesti ja hallinnollisesti var:sin kirj ava ja epEyhtenH.inen jeirjes-
tel-mei, joka ei ole voinut olla haitallisesti vaikuttamatta sosiaa-
litunvan kaiyt;innolliseen toteuttamiseen. . . Ep;ikohtien poistamisek-
si olis i sosiaalitunvaa koskevia lake j a vastaisuudessa pynitt;ivri
yhdistHmeiH.n yhtentiiseks i j erj estelrnHks i enil-listen sosiaal- itunvaa
koskevien alojen osalta siten, ett;i esim. sosiaalivakuutusta koske-
vat s;iEinndkset muodostaisivat yhden ja yhten;iisen jerjestelmiin.
Neiin on tapahtunut muun muassa Rr:otsissa, jossa kuluvan vuoden
alusta tuli voimaan l-aki yleisestei vakuutuksesta, joka k;isittei;i
yle is en sainaus vakuutuksen, kans an el-;ike j eirj e stelmcin j a 1 is ;ieleike -
vakuutuksen, joka vastaa meidHn tyosuhde-elSkevakuutustamme" rf

(Toivomusaloitteesta 292/ 196 3)

Sdp:n p;iE-eiainenkannattaja neagoi kuitenkin kipakastr, kun eduskun-
nan sosiaalivaliokunta ol-i kansanels.kelaitoksen valtuutettuj en ker-
tomuksen johdosta antamassaan mietinnossai rnai-ninnut voimakkaasta
tanpeesta el-aikel-ainseilid;inndn ko,lif ioimiseksi , j o11oin yhteneiisen
el.ikejairjestelmHn puitteissa olisi mahdollista hoitaa kaikkien kan-
sal-aisten ]akisei;iteinen eldketurva,

", " "pyrkimys kodifioimiseen ja yhten5isyyteen kuul-ostaa sinainsH
kauniil-ta" Mite si-1I;i kuitenkin voidaan tankoittaa, se selviaiei
kansanel;ikel-aitoksen peejohtajan antamasta lausunnosta. -. Siinai-
h;in siekailematta ehdotettiin sievoinen osa tydeleike j;irj estelm;in
vanoista siir"nettaiviksi maanviljelij;iin elHkkeisiin. Totesimme
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jo valittdmdsti sen jeilkeen, ettei "yhtenaiistHminen" nEiss;i menkeis-
sri ei voi tu1la kysymykseen.rl

(Suomen Sosialidemoknaatti, pHeikinjoituksesta 20.10.1963)

Kr:n vuoden 1966 aikana henH.si keskustelu pakollisen tapatunma- ja
Liikennevakuutuksen ottamisesta valtion haltuun ja kun keskustel-uun
useasti Liitettiin myos TEL ja LEL, Suomen Sosialidemokr:aatin paki-
noitsija Simppa puolusteli tyoelHkejainjestelmeiai seuuaavaan tapaan:

rrEihein siitei jrinin pitkeiai aikaa ole, kun koko tyoel;ikejenjestel-mai
meil-lai vasta penustettiin tyomankkinaosapuolten yksimielisen suo-
situksen mukaisella tava]Ia. Yksimiel-isesti site on edell-een ke-
hitetty alkupendisen onganisaatiomuodon pohjalta. Jeinjestelmain ke-
hittemispynkimykset I;ihitulevaisuuteen ovat niin ik55n sel-vil-l;i.
Penustellusti ja pai;ittrivHisesti on ammattiyhdistysl-iikkeen ja de-
moknaattisen tyovH.enliikkeen taholla onnistuttu torj umaan laihinnai
maalaisl-iiton puolelta tul-l-eet ynitykset honjuttaa tyoelEkejHnjes-
tel-m.iei ja muuttaa se tulonsiintokoneistoksi palkansaajilta ynittS-
j iI1e. "

( Simpan
( Suomen

pakinasta ttAsken j a nyt t')
Sosial-idemoknaatti 24" 9.1966 )

Samanaikaisesti puolueen kansanedustajat kuitenkin anvostelivat so-
siaalivakuutussektorin hajanaisuutta. Esimerkiksi, kun eduskunnas-
sa kaisiteltiin kansanel;ikkeeseen Iiittyv;in tukil-islin korottamista,
edustaja Voutilainen totesi:

I'Nykyisen kansaneltikelain mukainen el;ikejairjestel-mei alkaa jo nyt
ol-Ia niin monimutkainen, ettai tavallinen kansalainen , vakuutettu,
alkaa oIla ymmEllaiH.n, mistei kulloinkin on kysymys. NimittHin kan-
saneJatkelain mukaan on mahdollisuus saada vanhuusel;ikett;i, tyoky-
vyttomyyseliikettH, vanhuudentukea, tukiosaa, apulisH.;i, hoitolis;iii,
tukilisH.;i, hautausavustusta ja kuntoutusta. Kun edellH. mainittujen
lisriksi tulee kuvaan vielH tyosuhde-el;ikkeiden moninainen jerjestel--
md, ol-l-aankin jo tekemisissH aikamoisen muttenipelin kanssa... koko
systeemin yksinkentaistamiseen olisi v;ihitellen paiHstatvei. . . rt

(Voutilainen eduskunnan taiysistunnossa 7.10.1966)

Mannaskuussa I966 pidetty puoluekokous muodosti jonkinmoisen kai;in-
nekohdan Sdp: n suhtautumisessa tyoeleike j rir j estelmiiiin .

rrTyosuhde-e1;ikejHnjestelmii on saatava liitetyksi yleiseen elHkejair-
j estelmiiein , j os sa on poh j ana kan saneliike j a j ohon r"akennettakoon
myoskin ynitt;ij i11e oma e1;ikej;irjestelmeinsii. rt (Kuusi)
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rrEsitiin elaikepoliittiseen ohj elmaan 1is;iyksen, j ossa kiinnitet;iain
huomiota onganisaation hoitokustannusten alenemiseen. Kun nyt
Juodaan uusia ja uusia elH.kelaitoksia, hupenee niihin l-iikaa el;ik-
keensaa j ien eleikevano j a. " ( Vehvilaiinen )

(Puheenvuonoista Sdp: n XXVII puoluekokouksessa)
(Suomen Sosialidemoknaatti 29.}L. 1966)

ItVakr-llltustoimemme nykyinen j enj estely vaikuttaa epHtankoituksenmu-
kaiselta. Se seikka, ettii on olemassa useita kymmeniai yhti6ita,jotka hoitavat samoja tehtHviai) on omiaan nostamaan hal-lintokustan-nuksia ja siten kallistamaan vakuutuksia. Puheella kilpailun eduis-ta vakuutusalalla on v;ihain katetta tellH alalIa, koska vakuutusyh-
tiot vailttHvait kaiyttaimeistH vakuutusten hintaa kilpailukeinona ja
sen sijaan pynkivtit ylleipit.imE;in yhteist;i vakuutusmaksutasoa.
Muuan tapa tehostaa vakuutustoimintaa ja siten tanjota kansalaisil--
l-e vakuutustunva pienemmin kustannuksin on l-akis;idteisten vakuutus-ten siintHminen kokonaan valtion yhtiolle. Tete valtiol-lista va-
kuutustoimintaa voitaneen suunessa m;iHnin hoitaa jo olemassa ol-e-vien valtiollisten yhtioiden ja laitosten, esim. kansanelaikelaitok-
sen ja postin puitteissa. "

(Toivomr:saloitteesta 354/]9 6 B )

NaiyttHv;issii antikkelissa Suomen Sosialidemoknaatin palstoilla viime
vuoden 1opu1la hahmotettiin tulevan vuosikymmenen neikymili, jolloin
sosiaalivakuutuksesta todettiin seunaavaa:

"Sosiaal-ivakuutuksen taiydelliseen yhdentymiseen ei 70- Iuvu1la viel-aiehditai, mutta yhden ja yleisen vakuutusjar:jestelmH.n aikaansaamises-
ta keskustellaan vilkkaasti. Kinjainyhdistelmait KEL, TEL, LEL, VEL,
KVTEL, KiEL, MEL, MAL, YEL, VAL, SVL, TVL, LVL jne. seiilyv;it. Ne
kentovat jarjestelmd.nikkaudesta. Jenjestel-mairikkaus on tietyn his-toniallisen kehityksen seuraus. Kernan penustetuilla onganisaa-tioill-a on taipumus elHH. ohi luonnoJlisen ikeinsei. Kuitenkin 70-l-u-vulla ehditei;in eni lakien etujen keskeistai j;ir"jestyst;i selkeytteid,
yhdenmukaistaa ja yhteen sovittaa. I'

(Taskisen antikkelista "Mit;i tuo 70-1uku?")
( Suomen Sosialidemoknaatti 23.L2. I969 )
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Sosiaalivakuutusta koskevat lait on maassam-
me siildetty eri aikcina ja erilaisissa olosuh-
teissa. Tdten tiianne pn sosiaalivakuutuksen pii-
tissl erittZiin sekava ja hajanainen. Osa pakol-
Iisesta vakuutrrksesta on julkisten laitosten. osa
yksityisten laitosten hoitamaa. NiinpZi yleistl
kansanel:ikevakuutusta, joka kiisimea yleisen
vanhu,rs-, tytikyvytttimyys- ja. perhe-ellkevakuu-
tuksen, hoitaa kansaneliikeiaitos, mutta vastaa-
via ansioihin suhteutettuja elikejlrjestehnii pe-
t'dti 1.64 eri laitosta (9 vakuutusl,htiiitS, 10 eLi-
kekassaa, 136 eldkeslzitiijth,,4 tytjeliikekassaa,
maatalousyritdjien eldkelaitos, merimiesten eli-
kekassa, kunnallinen eliikelaitos, valdokont-
tori ja i<irkon keskuslahasto ). Vakuutetuille
t?istli hajanaisuuciesta aiheutuva haitta on ilmei-
nen.

Kansaliisilie aiheutuvien hankaluuksien 1i-
slksi puhuvat hajanaisuutra vastaan rationaali-
suusnlkijkohdat. Yleinen kansaneliikejiirjes-
telml puhuu loimakkaasti ellkevakuutuksen
il<eskittfuaisen puolesta. Onhan sen kautta nrair.-
settujen elikkeiden mdlrd (1,2 rniljardia merk-
kaa vuonna i969) moninkertainen ty6eliikelai-
,tosten maksamiin eltkkeisiin verrattuna (210
miijoonaa markkaa vllonna L969), rnurta hal-
lintokustannul:set silti absoluuttisesti.kin nhitd
pienemmdt. Tytieliikej;irlestelmdn eplkohtia
ovat monet muutkin hajanaisuudesta johtuvat
tarpeettomia ku,stannuksia aiheutravat tekijlt,
kuten tlydellinen ty6suhteiden reiJsteriiinti,
erillinen vakuutusmai;sujen perintijriijestelmii,
clAlielaitosren ireskiniiinen kilpailu vakuuruli-
sisa ja rahastojen hoito. IVIl,6hemmin tulevat
Iislksi eri laitoksilta kerlttiivien elzikesi;prrlei
den laskenta- ja perintrirehtdvrit. Hajenaisuus on
omiaan mytis jrittiimdln ivijnantajilie mahdolli-
suuden laiminlyijdii tytintekiidn vakuutraminen
ja siten jdttdd tdmd iain siidtiimdd eldlierurvaa

Helsingissl 10 piiviinii huhtikuuta 1970.

Osmo Kaipainen.
Ulf Sundqvist.
Kaarle Salmivuori.
Erkki Tuomioja.
Matti Ahde.

Kaipainen ym:.: _Valtion -tytieliikelaitoksen perustamisesta tyi)-
eliikeuakuttuksen keski ilAniiseksi.

Eduskunnaile.
vaille. Keskitetty ellkejlrjestelml on siten sel-
vristi edullisempi sekl haliintokustannuksiltaan
ettii vakuutettujen kannalta asiaa rarl:astcllen.

Huorniotta ei voi jl:tdi m;uiiskIIn pakollisen
tv6eljkevakuutuksen kautta kertyvien pllornie;t
ohjailua. Suomi on Portugalin ohella ainoa -ra
Etrroopassa, jossa toisen maailmansodan iri.lkeen
on pal:oilinen eliikevakuutus ennettu yksityis-
ten iai.rosten hoiramaksi. Meiil:i nvkvinen ier-
jestelml valittiin 1960-lur,'un al,rsia'juuri'va-
'kurrtuksenottajien eli tv6nantajiea etuien varie-
lemiseksi. Vaimutr:ksen tarkoituksenmuliaisen
hoidon takaaminen jIi tiilli;in sivuseiliaiisi. Kv-
symys ei ole suinkaan merkit-rksettiimlst?i plii-
omista. Jo riilh hetkelll t"beiziielaitort"n .ri,or-
tor ovat suuruudeltaan yii 2.5 miijardia malk-
,kaa ja tulevat -1.97C-1u,.'un lcppuun m:nnessd
nousemaan ;;1i 5 miila."C;:n r,rarkkaan. Tristdkin
syystd on vlittiinitijntl otraa ;n'lds prkoliinen
tvdellkevakuutus yhteiskunnan- hoitamaksi.
Kosiia kysvmyksessa ovat piiriasiassa tybnteki-
jiiiltzi sl2istetyt rarat, on siiti sv)'te pitee narae
varat erilldiin ;'ieisen liansanelikel'-r;estclroiin
kautta ksrzittiivistl varoisra. r\Iil:iiii trimzin ei kat-
sota voivan klvdi pliinsd kansarrelikevakuutuk-
sen yhtevdessd, voidaan tyiieiiil:evakuLrtusra
hoitamaan perustaa erillinen'raltion tytjela'kelai-
tos.

Edella olevaan viitaten ehdotamme eduskun-
na:r hyviiksyttlvHksi roivomuksen,

ettri batlitus ryhtyisi toiruenpiteisiiru
lakisiiiiteiscn t^;iieli,Q,euaki.:utttizsin :iir-
tdaiseksi hoidi:to:;aksi kcskitatl;*i, io!-loix olisi tutkittaua ruahdoliisuuisia
erillisetr uelticn t),ijeliikeiaitohseit perus-
tatniseksi fifi aakuatusmuotoa baita-
?il44fl.

flmo Paananen.
Leo Kohtala.
Tellervo i(oivisto.
Kaisa Raatikainen.
A-V. Perheentupa.

Paavo Tiilil'ainen.
Eero Laine.
Uljas lflkel6.
Sakeri Knuuttila.
Pauli Rlslinen.
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Siltanen ym,; Sosiadlituraan paluelapisteuerkoston aikaansaami-
sesta.

Eduskunnalle-
Sosiaaliva,kuutus maassamme alkaa olla siiad

mielessii jiirjestyksessii, ettri lZihes kaikilla sek-
torei!ia on jo jonkinlainen rurvajiirjestelmii
olemassa. Puutteita esiintyy e;rsi sijassa tlirvan
itason kohdalia ja slitri johtuen, ette jI..jes-
telm?i c'n hajakeskitetty. Viime rnainitulla sei-
'lialla on k,vllZi omat etunsakin, mitkii osaitaan
ovat vaikuttaneet siihen, etti tiliaiseen jiirjes-
telmldn on pfiddytty. Seurauksena caisti i<uiten-
rkin on, ettii sosiaalivakuutuksen ja yleensH so-
siaaliturvajlrjestelmrin palveluksia tarvirseva
henkilti ei ldheskldn air.ra ole selville siitd,
mitd apua ja nristd hrin olisi oikeurertu saa-
maan. TvCellkevakuutusta edustavar .kcntllld
pankHer: ja postien kontrorit, vakuutusiartos-
ten toimistot ja erliden anrnattijlrjestiijen roi-
mipaikat. Tapaturrnavakutrtus on';akuurusl,h-
titjiden hoicloisa. KansaneLike- ja sairausvakuu-
tuksella on kun: inallakirr- oirr a ken t t?iverlios tonsa.
Sen lis?iksi kuntien ja sairaalalaitoksen sosiaali-
viranomaisilla on tiirkezi merlcitvs sosiaaliturva.
palvelusten tarvitsijoiden ohjaamisessa avun
liihteelle. Kansalainen h2irnmentyv timZin nrIi,i-
rllt2itin suuren, mutta paivelurasoltaan usein
itsekeskeisen ja byrokraattisen ilrjestelrnrin
edessii. Klsityksernme mukaan tdtd sekav'-rr"rtra

Helsingissd 17 p'divana huhtikuuta 1970.

ei ole enil syytd lisritii perusramalla kentdlie
jotain uusia palveiuverliostoja. SitI vastoin on
tarpeen rvhtyd tutkimaan sitd, miren nykyien
jiirjestelmln pohjalta keskittiinndlid voitaisiin
kehitt,il koko maan kattava palvelt.pistever-
kosto, jonka puoleen .v-leisii voisr kiirinryii kai-
kissa sosiealivakuutusasioissa. Perusrcttavar
palvelupisteet neuvoisivat eleickeiiien, etuuk-
sien ja korvausten hrrkiloita, auttaisivat hake-
mustel tiiyttimisessl, ottaisivat hakemukscr
vastaan, ohlaisivat ne kdsireltlviksi asianoraar-
siin Iaitoksiin ia toimisivat myiis kesittel;t-
aikana vakuutuslairoksen ja hakijen vhcivi-
siteen:i.

Mainituilia perusteilla ehdotarnine kunnioii-
tarrasti cduskunlan hyvdksl,ttdvlksi tc-ir.,onouk-
sen,

etfi bailitus kiireellisesti rr;htyisi
toiruenpiteisiir seix tutkimiseksi, ni-
ten sosiaalituruan pduelupisleo^erkosic
oiisi tarkoituksezttnukaisinta ja eitik-
kecn hakijoiden hamalta eclullishta ra-
kentaa, ja ryhtyisi tr.ttkimusieiz tulos-
tefl tarpeellisiksi osoittaitiin !oinien-
piteisiin.

Sylvi Siltaner,.
i\Ieeri l(alagainen-
LI. H. Voutilainen.
Kaisa Raatikainen.
Edit Ter5stti.

Sirukka Luia.
Udrc E. Iinuuti.
Heikki i:Ivkkaale.
UIf Sundqvist.
Tyyne Paasivuori.
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Laaksonen: TEL-eliikesnnt iiiiden n aat tamis e st a eldlce kas s oiksi.

Eduskunnalle
Tytintekij2iin elzikelain (TEL) mukainen eh-

kevakuutus on mahdollista jlriestdri vaknutus-
yhtiiissS, eldkekassassa tai ellkesalti6ssd. Vii-
metsimainirut laitokset ovat vhden tai useaar-
man toisiarn taloudellisesd lih;ilii olevan vritik-
sen 1'hteydessl toimivia eldkeiairoksia. Eliilie
t.kassa tai elzikesziltiii on mahCo]lista Derusrda.jcs sen toimintepiiriin kuuiuu v2ihinrliin ,0
tydntekij2i2i. Vuoden 1 969 pddrtyessd TE}--el:ike-
kasscja oli 10 ja TEl-eldkesiiititjitii 135 i<ap-
paletta. Nlicien roinintapiiriin kuului vtl
200 000 tyiintekijZii eli runsas neijiinr,es TEL:n
koko her.kiliipiiristS.

Yrityskolrtaisista ehkelaitoksista voidaarr si-
nIns6 todeta, e.rii niihin periaatteessa Iiirrvy
useita myijnteisiI piirteirii. EnsinnEkin voidaan
ekikeratkaisut Ferustaa eirikkeenhakijan todei-
listen <-,losuhteiden tuntemukseen, mikii 1uo
edellytykset mahdcliisimman oilieurdenmukai-
selle ja samalla tarkoituksenmukaiseile eldke-
pldtiJkseile. Edeileen on vrityskehtaisesse eiiilie-
Iaitoksessa II'ahdollisuus luontevaiia ta','alia to-
,teuttaa t1'Sntekijtiiden osailistuminen heitl l:os-
.kevien sosiaalisten asioiCen krisittelyyn. Samoin
voidaan tvtip.rikan oman ehkelaitoksen toimesta
tulokselliscsti jirjestri2i sellaisia tilaisuuksia.
jotka palveievar.r,rirtksen enristen jo elikkeellii
olevien tvijntekljiiiilen harrastus- ja muuta va-
paa-ajantoimintaa sekii eCesauttavat eizikel;iis ten
sosiaalisten kontaktien slilv-misiii. iVviis tun-
tuisi siitI, ettl heippo tictbjenvaihro'elikelai-
toksen ja yrityrksen r,2ililiri johtrisi kohtuuili-
siin hallintokus tannuksiin.

Eliikesiiritiiiiclcn hellitui<seer tulee n-rkvisen
Iairrslldrinniin rnukarn i<uulua vlhiatdln'vksi
s,iiZitiiin toiminrapiiriin kuuiuvien tvCntekijAi-
den edustaja. Tvijnantrja voi Luircnkin vksi-
puolisesti mria-r:iti tiimiin eCus_tajan. Tii,rnnetta

Helsingissl 17 paivand huhtikuuta 1970.

ei taltri osin voida pit2il tyydyttdvlnd. Kun on
t 'r"' 1K)'sJTmyIisessa tvontekt.;orden,ekrsdiiteisten so-

siaaliasioiden ho.tar,rinen, tulee tyiinrekiloiden
eciustuksen olla voimekiiaamci ja heicein iisensd
pziltetteivissd. Asia olisi jlrjestettivl soveltaen
tasavertaisuuspeiiaatetta tyiinantaja- ja tyiinte-
kijdeclustui<seen samaila tavalla kuin tvtjelhke-
jliiestelmzissl on asian laita esim. Fldketurvakes-
kuksen, LEL-tf ijellkekassojen ja TEl-elikekas-
sojer hallirrnossa.

Nyl.iisissl e]rikesridtibissii on runsaasti seliai-

ii1 i"ld."" tyt;ntekijripiiri on e.rittli: ,ilij.?..1,
JOOa \':1rn mulltlnlta kymmenla tyiinterrlditd.
NIin pieniss,i cuitteissa ei kohruucleiia voida
hcitaa asioito. si-tld asirntunternukscila itr huc-
lella, mirl lcLisfiiit,:i:cn elzikerurvan hoiraniner:

I lleCeiivrtriisi. Tiln:zi cpikohra on korjatravissa
vaio siten, et:i TFJ,-el;l<ekassrn ;a TEL-eiIke-
sriiitilin toimintapiiiln alareiaa korotetaan huo-
mattavesti korkeammaksi kuin nykyinen raia
)u tvontei(lJaa.

Aiheellisesti voi,jaan kys.lI, nniksi yrit;,,skoh-
taisia TEl,cldkeirritol;sia cn kahra ryvppili, eid-Itkeliassoia ;a eizixesriiriijiri. Onhcn n.iiden toi-
minta'IEi,-eiiiiievakuutuksen osalta r^rihei sa-
rnantapaista luku-.rnottamatta edelli rnainittua
ert,i hnliiltoon osallistr:mi-qesse. j!rjin ollen cli
sikin tr-rtkittava riahdollisuirksia TEL-eliikesiil-
titiiden muurta!niseksi el;ikekassoiksi.

Eceliii esiret t',/.vn perustuet ehdctan kunnioit-
taen eduskunnal h',,viiksi'ttr,v.il:si torr,,omuksen,

ettii hallitus sttorituttaisi kiireelli.sesti
scluit.tksen TEL-eltkesiiiitiiiir!eit flu!tt-
taini.reste eiiiteekassoilzsi iti tii!tiset eii-
kr'laitoksen toi:ni;it,tpiiriin i:i,:tlluict:
- .. - f r..,,I{1i;ntel:ijbid.cn niiiriiit tarkoituksenmu-
haisesta alttrdjasta.

Mikko Laaksonen.



1B

1)
2 "4. Keskustapuolue (Kes )

Tyontekij eiin elH.kelakien astuessa voimaan puolueen pti;i-H;inenkannat-
taja antoi tunnustusta tehdylle natkaisul-l-e:

rrYJeisen eletkejHnjestelm;in ja yksityisen vakuutustoiminnan nivelt;i-
minen toisiinsa on sosiaalipolitiikan al-al-l-a uutuus. Uudentyyppi-
nen elaikejH.r:jestelmiimme onkin jo ehtinyt henH.tt5E nunsaasti miel-en-
kiintoa najojemme ulkopuolell-a. Se on luonteeltaan joustava ja
siihen on tydmankkinajainjestojen sopimuksin mahdo1lista yhdist;i.i
myos vapaaehtoisia lisHetuja, Yksityisil-l-e vakuutuslaitoksille
viime kuukaudet ovat menkinneet ko::keapaineen aikaa. Valmistel-uai-
ka jai::jestel-mH.n toteuttamiseksi on ollut liian lyhyt" Siite huoli-
matta organisoinnissa on p;ieisty selvill-e vesil1e. T;imai viittaa
siihen, ettii yksityinen vakttrrtustoimintamme tul-ee sel-vi;imaiain yhteis-
kunnan sil-Ie antamasta teht;iveistii" I'

?'l(Maakans d-' , perikir:j oituksesta 1, 7. 196 2 )

Runsaat puolitoista kuukautta myohemmin tyyli ol-i jo anvostefevaa
ja kutakuinkin sellaisena se on s;iilynyt sitten kautta vuosien.

"Tyosuhde-elaikkeiden toteuttamiseen tarvitaan enitt.iin laaja ja mo-
nimutkainen hal-lintokoneisto, joka ilmeisesti tulee olemaan vansin
raskassoutuinen ja nielee vansin suuret hal-Iintokulut, Elekkeit;i
vanten kertyy suuria nahastoja, jotka ovat el;ikelaitosten ja tydn-
antaj ien k;iytossei ja joihin j ulkinen valvonta ei ulotu. Tydsuhde-
eleikkeiden kustannukset sensijaan joutuu koko kansa maksamaan ko-
honneiden hintojen muodossa. ".
Koko kansaa ja varsinkaan niitH, jotka jo nyt ovat jeiaineet osatto-
miksi laajennetusta sosiaalitunvasta, teil-l-ainen sosiaal-ipolitiikka
ei voi tyydyttaiei. Nykyistai monikinjavuutta eleikel-ainsHiid5nndssai
ei panhaallakaan tahdoll-a voi sanoa oikeudenmukaiseksi" "

(Maakansa, paiHkinjoituksesta 19. B " 1962 )

".. "sosiaalisessa lainsatH.dHnndssiimme on yksi heikkous. Se on kovin
hajanaista. Hajanaista siinH mielessai, ettH on penustettu monta
e::i j&:jestel-miiH. lains.iaidaintojen k;iyteinn6ll-istri puolta hoitamaan. . .
Nykyisen kaiytH.nndn huomattavin var"jopuoli on siin;i, ett;i hal-Iinto-
menot nousevat kohtuuttoman suuniksi. ^. Keskitetyn organisaation
huomattavana etr:na olis i lisaiksi s€ r ettai lakien tydnanta j ilIe j a
tyontekijdille mH.ainHH.meit velvoitteet, kuten maksut olisivit huomat-
tavasti helpommat hoitaa. rr

(Toivomusaloi-tteesta 293/ 196 3 )

Vuoden
Vuoden

t_965

1965
lokakuun
syyskuun

U pv:stai, sita ennen maalaisliitto
alusta Suomenmaa

1)
2)
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Maalaisliitto oli ensimmHisenei, sen jailkeen kun eduskunta l-okakuus-
sa 1963 o1i hyvHksynyt sosiaal-ivaliokunnan kiineel-l-istH kokonais-
el;ikeuudistusta koskevan mietinnon , j;ittcimaissei yleist;i eI;ikel-akia
koskevaa aloitetta. Siinri ehdotettiin kansanelaikelaitoksen hoita-
maa j a valvomaa kokonaiselaikej einjestelmri;i.

ItElaike jH.nj estelmain hallinto on aloitteessa esitetty kansanel-aikelai-
toksen hoidettavaksi, mutta ei keskitettynei kuten nykyinen kansan-el-eikehallinto, vaan triysin desentnalisoituna. pai:<itiinen elaike-toimikunta mydnteiisi vanhuus- ja penhe-elH.kkeet ja paikallinen sanee-
natlsvakuutustoimikuntal) tydkyvytiomyyseleikkeet sek5 apu- ja hoito-l-iseit. E1;ikkeen perusteena olevat verotetut tulot saataisiin pai-kal-lisesta venotoimistosta , j olloin j enj estel-mH olisi selv;ipiir-tei-nen, yksinkentainen ja helppohoitoinen. Ei tanvittaisi mit.i;in sel-l-aista monimutkaista I'muonavahvuuskinjanpitoail lithes val-takunnan
koko tyovoimasta, jota tyoeleikelaitokset nyt joutuvat piteim;iainr pu-
humattakaan siita moninkentaisesta hallintokoneistosta, jota nykyi-
nen monenkinjava e1;ikelainsaiHdainto vaatii. Sama paikallinen toi-
misto hoitaisi niin perus- kuin lisaiel-aikkeet sekai saneerausvakuu-
tuksen. 'r

(Maakansa, p;i;ikinjoituksesta 19 " 2. 1964 )

Vr:oden 1966 vaalien jailkeisten valtiopriivien alkaessa keskustapuo-
.lueen eduskuntaryhmri j atti kokonaiseliike j air j estelmaiai koskevan laki-
aloitteen, jonka ensimm;iisenH allekinjoittajana olio kuten kahta
vuotta aiemminkin, J"E" Pantanen" TelI;i kernafla nimenH. oIi ylei-
sen eleikevakuutuslain sijasta sosiaaLivakuutuslaki. Aloitteen pe-
nusteluissa sanottiin muun muassa:

" Sosiaalivakuutuksen myont;imiE etr: j a kehitetteiess;i on tHnkeHt;i, et-te vakuutuksen organisaatio muodostetaan sek;i kokonaisuuden etuaettai jokaista kansalaista mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Ny-
kyinen yksityisten vakuutuslaitosten hoitama tyoelHkejeinjestelmei,joka muodostuu r:seista laeista ja laihes kahdestasadasta laitokses-ta, ei oJe osoittautunut onganisaatioJtaan tarkoituksenmukaiseksi.
So s i aal- itunvan keh it ttimis en ol is ikin tapahduttava kans anel;ikela inja sainausvakuutuslain pohjalta, joita hoitaa kansaneJeikelaitos
muun muassa sair"ausvakuutustoimistojen ja tydpaikkakassojen avuIla.
Ur:distus olisi toteutettava s;i.itaimHl1ai yhten;iinen sosiaalivakuutus-laki, johon kuuluisivat sair:aus-, tyokyvyttomyys-, vanhuus-, Hi-
tiys- ja penhe-elaikevakuutus" I'

(Lakialoitteesta 2X 3 / 19 66 )

PHeikinj oitukseen puj ahtanut , j elj emp;inEkin toistuva painovinhe
ol-i muuttanut sai::ausvakuutusto imikunnan saneenausvakuutustoimi-
kunnaksi "

t)
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E,luskunnan keisitellessH tyontekijaiin penhe-elHkett;i syksyll;i Ig66
edustaja TenhiHlH toi esiin, ettH aukoton elaiketunva on janjestel-
m;iniito j a tHnkeeimp i "

"Nykyjrinjestelmiei on pidetty. " . epeioikeudenmukaihajanaisina" 0n tehty ohjelmia ji ponsia elaikejtamiseksi tai suunnitel-mia kokonaan uusiksi jenj
sina ja my6s kovin
H.nj estelmien panan-
estelmiksi. Mutta

vastassa on oIlut palkansaajatahon syveit ep;iluulot siitai: ettH hei-
4e" jo saavuttamiaan etr:ja haluttaisiin 1oukata ja panna toimeenjonkinlainen tulonsiinto heid;in vahingokseen, JlnjLstelmist;i, lra-hastoinneista ja onganisaatioista kriyd;iHn ;iHnekeistE riitaa, ja uu-sia teoneetikkoja tulee uusine suunnitelmineen sotkien tilinietta
yhH. enemmH.n, niin ettti tuntuu melkein kuin vanhukset , tydkyvyttdm;it ,lesket ja onvot ol-isivat tHssH taistel-ussa kokonaan unohtuneet...
Kysymys siitH, onko nykyinen eleikejH.njestelmei kokonaisuutena l-iianhajanainen va+ ei, painavatko sen huonot puolet enemmH.n kuin hyveitvai piiinvastoin, on.,.toisar:voinen kysymy3. se pit;i;i tutkia je si-tai tutkittakoon asial-l-isesti ja ennakkoluulottomasti ja heitikdim;it-te sitten, kun elaike on saatu kaikille. "

(Tenhiailei eduskunnan tHysistunnossa ZB.l0.Ig66 )

Ynitt;ij;ielaikekomitean mietinnon julkistamisen jeilkeen Suomenmaa
taihdensi:

ItT;ihcin asti ovat niin vasemmisto kuin oikeisto olleet tydelakejeir-jestelm;in, siis komitean enemmistdn ehdotuksen kannalla. Nyt va-
semmistopuolueet- ovat temppelin hanjalla, sill;i heid;inkin on pakko
myont;i;i, ettai vaihemmist6n ehdotus on sosiaalisempi ja oikeudenmu-
kaisempi eikei jata enHai ketH.H.n eJ;iketurvan ulkopuolell-e. Heistai
niippr.ru, nyhdytaiainko yksityisten vakuutuslaitosten nahastoja uusienIakien tunvin kantuttamaan, mihin enemmiston ehdotus johtaisi. lJos
vasemmisto on yhei edelleen yhtH tiukasti kuin aikaiseiminkin vakuu-tusl-aitosten talutusnuor?assa, sill-oin tuskin j ae j el j elle muutavaihtoehtoa kuin komitean enemmistdn mukaisten lakien l-aatj.minen,sillai sekin on par.empi kr:in ei miteen"tr

( Suomenmaa, peeikinjoituksesta 27 .L. I96 7 )

Ynittaj E el5kekomitean mietinnon valmistuttua kansanel-;ike Laitoksen
keskustapuoluelainen johtaja Jaakko Pajr:la esiintyi paljon. H.inen
aj atuksensa olivat seulraavan tyylisi;i:

IJo olemassa oleva sosiaalipoliittinen je::jestelmEmme kaipaa myoskoondinointia" Tal-l;i hetkel-Iai voidaan 16yt.i;i useita pH;illekkeiisi;ijerjestelmiai ja organisaatioita... Mikeli nationalisointia ei kye-te suonittamaan r menee uusien sosiaalipotiittisten toimenpiteiden
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rahcitukseen tankoitetuista varoista yh;i suunempi osa enitusnyhmien perustamien sosiaariporiittisten j a"-j estelmien
Tamaseen " "

par_nos-
ylleipi-

eduskuntanyh-
jonka penus-

(Pajulan antikkelista',sosiaalisuunnitte1un
haaksinikko aiheutettu't )

(Suomenmaa 28.5" 1g6B)

KuJlivan vuoden valtiopH.ivien alussa keskustapuorueen
rnH teki sosiaarivakuutuslakia koskevan rakiaroitteen,
teluissa mainittiin:

"Kaikilla kansalaisryhmillH on oikeus odottaa, ettH sosiaa]itunvaakehitetaiEn tasapuolisesti eri veiestonosien tanpeet huomioon ottaen.SaiH.tHmaill-ii useita enil-lisiet sosiaalivakuutuslaf,ej; ;i ol_e onnistut-ttr luomaan yhtenaiistH..j a kaikkien ammatti- ja kaisalaisnyhmil;-;""r-ta oikeudenmrrkaista j anj estelm;iH"
Sosiaalivakuutuksen myonteimi;i etuja kehitettiiessH on teinkeeta, etteivakuutuksen onganisaatiokin muodoitetaan sekH. kokonaisuuden etuaettH jokaista kansalaista mahdoll-isimman hyvin palvelevaksi. Nykyi-nen yksityisten vakuutuslaitosten hoitama.iv,i- ja ynittHjaiel;ikejai,-jestelm;i, joka muodostuu useista l-aeista ja"Iehi" t"f-ra."tasadastalaitoksesta, ei o1e osoittautunut onganisltioltaan iantoituksenmu-kaiseksi" Sosiaalitur"van kehittHmis6n ol-j-sikin i"pir,a"ttava kan-sanelaikelain ja sairausvakuutusl-ain pohjal-ta, joita hoitaa kansan-el;ikelaitos muun muassa sainausvakuuir:sioimiitoien ja tyopaikkakas-satoimistojen avu1la, Uudistus olisi toteutettiva 6aati*hrle th;;-nH'inen sosiaalivakuutuslaki, johon kuurluisivat sairaus-. tvokvvvt-tdrnyys-, vanhuus-, eiitiys- ja penhe-erHkevakuutus" Nei; tiriiii' -
kauan keskustelun alaisena o11ut kokonaiseleike j einj estelm;i toteute-tuksi. t'

(Lakial-oitteesta ?9L/ =r-9 70 )

Keskustapuolueen lH.hiaj an sosiaalipoi:iittisista tavoitteista todet-
takoon:

'rKoko sosiaalipolitiikan je-"jesteIm;i;i ja hallinroa on viipymeittHnyhdytttiv;i uudistamaan ja yhienHist;im55n. EIHkelainsae,Cai-ridii onkiineesti uudistettava ptiHmeiHnainei yhten;iiselaike j anjestelm;i. L;ihr-ajan tavoitteeksi on asetettarra vehiramaistoimeentulon takaava pe-nusel-eike kaikill-e. "
(Keskustapuolueen 1;ihiajan tavoitteista)(Hyveiksytty S 3 " puoluekokouksessa ?. 6 .1g ?0 )
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htn$u Jusk$(o Puiuta;

q?.:$*Eenflem vffrffitrf;H e$ 6\6[ ,"4ee$,ffir*

Itu viiistdm:ittiimiisti
ettE olenrme eltike-

yhtenAistimr-
?0-luruila t5-
en esiiL'ctta-

ei voida vdittaA. Tdss:i
meillA ovat ole-

erittain suuret periaat-
kesityserot, mutta en
niit5 l<uitenkaan er!-
ksiksi.

vuosi.en aikana

tulee i-apahtumaail
joke merkir,-see siti. et-

akuutusiiorvau ksia
stannusten osaita er

tse hakea ainakaalr
tap.ruksissa toimistois-

vel'lkset
t:ir::iin kor-yauksen

alennettuun hintaan
p:rikcissa. Tiil

kehiti'skuva piirtyy oi-
ti n)'t, kun ciimti lain-
on saatu toteutetuksi.

in nii.n li5kAr::rpaik-
kr,iin laboratorio- ia
tcsten perimien mak-

on rnaildollisl.a r.l'h-
kvsymysti konkretisoi-

sitlen. liun on saatu
toisaalta nreiilA ap:-

osa'lta .ia toisa:':l ta
! iikir linpalklriojdrjes-

csaita, koslla nrei<i5a .ia
-cysleemii ovat hyvin

S"TAP"JESTYS

lsci olemtne t'a-

to!sin
scsiaal!va kuuluk::en

pdin kuin muut.
rakentea sosia.ali

on . oilut, ettii

ensimrniiiseksi on sdAdetty' sai-
lausvakurrtusjArjestein'rir. siihen
liitetty sitten tytilt{jmyyseilke-
rerj,istelme ja tHhln cyili 1'an-
h':usvaku:.rtus. i\Icilli taas on
ensin tehty vanhuusvakuutr-r.-
ns. passiiviviestrinjAr.ie'steim:i
.)a ns. a..ktiiviviestcj6 iirieslrl-mi, jota salrausvakututus r-ri-
menomaan on. on tuliut vast:r
viimeise:rd ja taste mvoskin'ioh'iuu )'mniertaAkseni se orga-
n:saioliDen sekavirus, joka, so-
sia,aiivakuutuksessa rn':idiin
rnaassamme on.

Kun sairausvakuutus vaatii
i.e-qenti:alisoidun jrirjr:stelmiin.
rail{aisrrt pitiiii tehda nopeasrlja s.ielia rrrissii v'akuutett.u on.
on niiinollen oilut luonnollis'"ir.
etti sos.oalivakuutus ia kan-
sanvakuutusjAriestelmiit ovat
yir-'er:sii eri maisso rakentuneet
haja,ci.;oiLeiun .vhtc'nai.:en irir-jestelmdn varaan. Iiun me'ili:;
lassa suhteeisa keirit)'s o;r i.-ui..
kenut ioisin. jr.rudr:mme ny:, uu-
sien problc'emien eteeir. Joudu-
iaan pol:timaan. mitenkii r:aitA
s; steetneji rnchdolLi:;;mnran
inrkoiiuksenmukaisella t.:vaila
1.'hienti:s:elriAn ja jiirki!;euiiste-
ta5n, jotta ei tehGisi tarpeL.-
tonta tytitii eik:i tripahtuisi va-
rojen tuhlausta.

SYSTEEiII SEKAVA
Jos lne puhumme siitd sosiaa-

livakuutukscn lohkosta. ioiia
lloitaa eliiketui'vaa siis seirii
tf iilryvy'tlrim3'3,.'-<elAlietnn':rn ett5
r-anhuuseidketrlfvaa. tiini Ia-
kicn m,,.ninais,.rus. jir; estelmien
moa.naisuus. eiujell ep{.1"11 e-n5i.
s-vys eiireultaa jo antmaltin)ie-
h!llekin niin suuria ..'aikar-rl:sia,
et.t5 on erittAin vaikea,a saada
tiiytotd vat'mrrutta siit:i. miien
tietrt yssityistapaukset olisi

ratkaistava.'I5mai ei tietenlciiin
voi olla i<ener,k551 ta:koitus.
Tilanne on sl,ntynyt luonnoll!
sesti siite, ette on siiiciettt' ._vk-siitiiisiS lakeja ia tchtt, .)'ksit.tdi;iii latkaisuja, joita teirtiessii
el lickor:aisuuita r>-ie otett.u eiirii
aina voitulisan oitaa. rrittivEsti
huornioon. N:iin tirilaan vAis-tii-
nriittdmdsti siihc-n, ettil rlieolerrirne eliikejiiriestehnien
koordinoinnin .ia yhteniiistiimi-
sen t&r'peessa. ?O-]uvu.lle tuita-
essa t;imd kys.'rmys tulee eteen.

I(AKSI LAI{TOKOI{TAA
LI:nkaiarsena se t'.liee ja mi-

ten 'sen klsi+"tely tapahtuu, se
nlhCiidn aikanaan, mutta sen
esiile oi.tarrrista ei voida viijttdii.
T;is-si suh ieessa on oler::assa
elittiiin sLlLlret periaatteeliiset
kiisitvserot n"rutia en sanci::i
niite kuitenkaar e.ri:nie)is1-r.'!<-
siksi. 'Ioiset kr.tso'"'a.i, et.te kai-
sane'lAkeiSrjestelmiia iehtiivi
on oila vain tCvdentiivd. r'arsi-
naiseksi r:l:ikejiirjesteimdllsi
muodostetaan ansiosuhda-elh-
kej:ii'iesteimri" Ansiosuhciejd.r-jestelrrin liar-,tuessa i;r'ro;rnis-
iuessa lirr nsaneiiiic.i:ir j i:--, ie iinajfrisi ialpeettomaksi. 'i;imii :n
erds iiriliiikulma. :ciuen niil:6-
k'lirna :n. eiti rnerlidkin eltike-
ru11'a rakennettaisiin surrnnil-
lecn sami:rrr tarlaa:t l:uin se on
rakenneit,r-r esim. Ruotsrssa iit-i\:oriassa.

TYO TTOI\:IYY.SVA K UU TUS
JAR.lESTETTAV.{

i',{iti r:li-mnun sosiaaiivahuu-
tul:see!1 1.uiee, n.iil n:eiiliiirirr
sosiaalivakuutus ei vieii ole
sriinicaan iivde.llinen senkS:in
iiiikeen, k-Lin on toieutettu per-
he-eliikejhrjesteime. Ivleilli ei
cle esim. yieistd jtiljestelmii[

@'o e

seliarsen -vhteisktinnaliisen ris.
kin kuil tycittdmyf'cier] varat[a!
vaan rne operoimme. puhn"aasti
avusl.uslinjalie kuuiuvan t;,'6t-
i6my1',slio1v;a1s1s;n 1:uitteissa,
T;-tittiimyysvakuutus ei kata
koko vHestriA, vaan airroastaairr
jarjesHytyneen rviintei:ijiikun-
nan. jonka piirissd t1'<ittrinrdksi
-ioutrrrnisen riski t:n paLion pie-
trempi kuin arnmattitardottcman
r.:,.ovde-;:rin kesxuuiessg. Tiistii
tietoisena lrle emlne voi jiittfid
huomiota vailie S0-hltun Fuoli-viilistii saakka jati:uvasti esiiiri
ollutta tytittrjmvys'ralcuutuksen
toterrttamista, jotta :ny6,s!:i,n ;I-
mHn riskitilirnteen varalt;r oiis:
riit.tivesti turvaa olernassa. So-
sia:riisesti hyrln rakennettuun
.vnteisk-u:rtaan kuuiuu mt'<islrin
.vleinen i"r'rittcimyysvahrrutus,

ENNALTAEHKAISEIJ'AAN
TERVEYDEN}iUOLTOON

Ilmei.-qesti tervevder:rhuohopc-
litiikan osaita J'ha e:rcr:m-dn
tuliaa6 telve,,'denhuollcn piris-
si klinni:ti-rnddn huouriola en-
nekolta ehkiisevtdn rervevde:l-
huoli.orn .ja irirniouiukscet . .iatoisaaitr tuiiaan k:innitiiimiiiin
huorniota sairaaiala.;.toksen u1-
liopr.lolella annctta'riin terv(:ys-ja tervel'denhuoltopaiveluksi!n.

.rY]'t cn kril'tv keslrusleltra sai-
raulalaiioksei) suuns!a kustan.
nuksista. Aikhnaan kun nvl.:vi-
seen jArjcstelmdiin kuuiuvet
keskus-, alue- ia caikallissairaa-
lal perusr.ettiin, piti o:ia selr.dii,
tit:i jcrkiiisella sniraalr"ila on
orr:at k.:ir*tllitalousmenonsl:. iot-
k;r e:viit suinkaan ole r;:klo.
taan jotka jatktri.zrsti n,-')r:::?vai.
Tlrnii johtuu enr]en kiiikker
siiri.. ettii lHii!<:tieCe edistvr.
siirr;,'tdtin f irii lie hi',t1-r:,eenrpiin
meneteirniin. jotka rrsativat

slo

^.8-^I a *-I-jr- a1o$ "1 oc Bi"noo
s il8Jl$ffiseffi YsB Eeffi eaHs uffiHseeg6ffiJ

laloudallisla voima-
Kustannul:set notrsevat
siitE s1'5'std. etiii k1'sy.

enemman vaatil'arn-
:c.

AT
ISS:1

tunruu m3'ciskin sen
ette samanaikaiser:ti kun

tar:nui<set ovat nous-

verbpohja kaventunut. Sairaala-
kusiannustEn nousu on vaiirut-
t;mass€ n)'t siihen, ette tervey-
deuhuoltcpolitiikarssa kiinnite-
tidn entisiS enemrnrin iruomiota
enrrakolta ehkSise'v'iilirr ty'ohri;1
sekd sairaaniroitoon joka ta-
gxhtuu sairaalalai:oiisen uiko-
puolells avosarraanhoitoorja IiotisairaanhoitojHriesteimiin.
Tiirrri kenitl's tuiee ,.'armasti
uaiiiuttarrraen saireusvakuutttk-
seu Jehittemistarpeisiin.

KE-EIiEISET TEHTAVA"
Sairausi:a.kuutuksen vdliryk-

seiiii voiriaall eritl'isea tehok-
lraasii tukea niitii tr,.rvevden-
huoltopclr.trii:r.n pyriiury=isiri,
ro-ri.;a ttihtdiivlt avosaii'a.auno!.-
ci.,o ;a ic,isaal'.a ehkiiiseveit ter-
ve'r'cjerthuo,ioir eciist?misecn.
liflkis;nk;n" ert:i tuleva-isi-ruden
keiiit3-ksessii muctlossa tai tci-
sessa tuievat esille tiimii eliike-

jdrjestelmEn kocrdinoiininerr ia
yhten f, i-st dninen. k_v:1rr:y's t1'tit-
ttiml,';rsva kr"ru tuksen iotertLtalni-
sesta -ir ki'sr-mj's sairrau:srrakuu.
tuksen kt-rhittlrniscstH criti'isen
koimannen vail:een suunnitei.ma€ mielessii pilfren. joiloin
tiissd .-uunniteirnassa tuliarisiin
ottal:raan huclr.nioon j.-ruri ntrni.;iirneaikana tervci'cienhuollo-
poiitiikessa esit*l)'t ndkenryk-
set.etenkin maaiaiskuntien

(Suon.enmaa 15. 7. 1969 )



Toiv.al. n:o 1553.

23

Eduskunnalle

Pentti Pekliarinen.
Artturi Jzimsin.
ErLki Hauldpuro.
Ahti Pekkala.

Niinilroski -ym,: Koko kansaa koskeuan ybteniiisen sosiaaritnraa-
iir i e s t elrn iin aika ans aaru i s e s t a.

Elikelainsiiiiddntijmme cn kehittynyt viime
vuosien aikana nopeasti. Kansanelaketurvan li-
siiksi on luotu monia erilaisia .ieti"i:irl"ri"i*i;.joilla luodaan eri'rriestiiryhmilie iisaelakkeita
tylikyvy:ttimyyden ja vanhuuden varalle. Eriiai-
set iiszielakejrirjestelmlt kattavatkin jo irihcs
koko kansan.

El2ikej2irjestelmien moninaisuus on kuitenkin
aikaansaanut todellisen lal<iviidakon. ionka hri-
linta tavalliselle kansalaiseile on viirca ja asian-
tun_tijoillekin -vaikeaa. Kansaneliikejrirjesteirnln
Iisiksi sosiaalivakuurusjdrjestelrndHn'kuuluvat
tiill?i hetkellii esimerkiksi tvi-;irtekijiiiden eldke-
Iaki, Iyhy'taikaisessa tyiis,:hieessa oie.uien tyiin-
tekijdin elilkelaki, vaition elnkelai<i. kunnallisten
-tyiintekiiaiin ja viranhalti j ain el rikelaki, evankeiis-
luterilaisen kirkou elrikclaki, mcrimiesel i!<elaki,
perhe-eldkelaki, sairausvaliuutus laki, rapaiurma-
vakuut-uslaki, liikenneva.kuutusiaki ja IaJ.i vaita-
k'rnnallisista tytittiimyysliassoista. On seivii?i.
ettd kun sosiaalisia etuuksia hoidetaan nliin rncl.
nen eri lain viilitl,kseild, serauksena on suuria
vaikeuksia.

Kansanelfrkelaissa siirryttiin vuoden 1955
uudistuksessa periaatteeisa tasaeliikeidries:el-
mdfn, minkzi lis2rksi tuiottomien ia r,Iirliulois-
ten aseman paranramiseksi slilyterriin tui,.iose-
jlrjestelmri. Sen jdlkeen on kuiienkin vbka- ja
tyiisuhteisiin perustuvar eLil:keer miilr6tt.,, suu-
reksi osa'i<si etuoikeutetul<si tuioi<si, jora ei
oteta tukiosan miririiiin vaikuttavaa vuosituioa
vahvistettaessa huomioon. Tukiosan saalien jou-
,kossa on -r"uosi vuocielta vhl enenrr,ren seilai
sla henkilijirl, joiden todelliset vucsitulot ovrt
suuremmat kuin rnonilla sellaisiila irenkijtjillfr,
jotka nykyisen jiirjesrelmdn puitteissa saaver t,vl/-

Helsingiss2i 10 p,iivfind huhrikuuta 1970.

ty?i pellik:i2in perusosaan. E;itvisen heil:ossa ase-
nlassa..owr henkiliit. jotka- vieil 65 vr.,ctta tziy,-
tettyidn k<;ettavat t;;6tei rekerndllE parantaa toi-
meentuloaan. Huolimatta pienirnmistzi koko_
naistuloistaan, he saattavai saada vlihemmln
kansaneliiketui kuin monet virka- ia rvdsr.rhde-
eilkkeen naurri;ot, joilla ci cle tvijtuloia. rruta
kyllzikin suurempi ei:ike kuln toisen tckonals-
tulot. Vuositulon mliiriirimismenettelv on sa-
rnanail<eisesri tullut vhzi rnonimutliaisemn:aksi
ja tybiaammiiksi.

Eplkolrdat. jcrke johtuvat siitzi, ettl tuiiiose
toisille kanse]aisille annetai.u.r. tari<kaa ta;vehai-
kin:aa nouda.ttaen ia toisille ilman si:I, ova:
tuskin rnulrten poistetta.,,issa kuin siren. ett,i
huoltc,perialtteesta kokonaan luovuta;,n ja. sa-
rnalla.yhdistetridn ni-kvrnen pe;uscsa Ja ruki()sa
kaji<iile yhtn suureksi rasaeliirj<eeksi. ionka
muodoscarnalle pohjaile sirren iisa-ejikkeiCen
jlrjesteimii voidaan rakentaa.

Mielestfrmme ellkejlrjesrelmiss:i tulisi lihtea
siitI, ettii kaii<ki kansajaisct saisivat rii:tdvda
el:iketurvan, jota n;rky.iser eiikelait eivii: tlssij
vaih:ess:r ainakaan viell takaa.

Olisildrr s:n vuoksi irarkitrava oi!-euderrmu-
kaisen sosjaoiiturvan roteutrrmiseksi eiHkejri,.ies-
teimien ia kcko sosiaaiitun.a;i vhrenriisrrirnis:i;
esimeri<iksi yhtendiselll sosi,raiiv.rkuutuslarlla.

Ecielizi esitettyyn viitaten ehdcran:ine kiiri-
nioittavasti eduskunlan hyviksytrivril<si rci,,,o-
muksen,

eitii hallit,rs r",tbt^,,15; kiireil!isiiu td.
rnenpiieisiin koko Eusea ,hos!:ei;,iit ^;it-
t e n ii is e n s o s i a al i ; u r o a i iir j e s t ei nz ii tz a i kri e t, -
scoruiseksi.

Paavo Niinikoski.
Pel..ka Vilmi.
Reino Karpola.
ilIatti Ruok.rla.

Veikko Hanhirova.
Aaro Lintilri.
Ilatti N{attila.
Reino Kangas.
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1)2"5" Libenaalinen kansanpuolue (Lkp)

Lkp:n sosiaalipoliittisessa julistuksessa sanotaan muun ohel-la seu-
naavaa:

I'Sosiaaliselle kehitykselle on tHr.keHtH., ettH sen piinissH tydsken-
televHt julkiset l-aitokset ja muut toimiel-imet ovat tehokkaasti
organisoidut, Vinkavaltaisr:utta ja l-iial-Iista suurvinastoihin kes-
kittemistai on vH.ltettaivei. On pynittaiv;i kehittEm;iein joustavia ja
kunkin alan enityisten tanpeiden mukaan sovitettuja palvelulaitok-
sia...
Yksityisten vakuutuslaitosten sosialisoinnill-e ei ol-e pystytty
esittH.m;ian vakur:ttavia penusteluja, sen sijaan kyllHkin mer.kittaiviH
syitai, jotka puhuvat tHllaisia hankkeita vastaan" Todella sosiali-
soinnin tanpeessa oleva vakuutuslaitos on kansanefHkelaitos. T;imai
yhteiskunnan omistama ja eduskunnan muodollisessa johdossa oleva
sosiaalivakuutuksemme keskeinen laitos on k;iyt;inndss:i enittH.in epa-
demoknaattinen, johtajavaltainen ja tehokkaan valvonnan mahdol-Ii-
suuksien ulkopuoIeIla. Kansanval-ta on ulotettava kansaneLH.kelai-
tokseenkin ja eduskunnan valvontavalta saatava myds k;iytainnossH. to-teutetuksi. rt

(Lkp: n l-8. 5. 1969 hyveiksytystH. sosiaal-ipoliittisesta
ohj elmaj ulistuksesta I'Sos iaalitunva" )

L ibenaal isen kan sanpuo Jueen s uhtautumi se sta sos iaal ivakuutuk sen rla-
kenteeseen on k:iytettHvissH tietoja enittaiin niukasti, koska puo-
lueefla ei oJe omaa sanomalehdisto;i, puolueen edustajat eiv;it ole
kaiytt;ineet aiheeseen viittaavia eduskuntapuheenvuonoja eivH.tkai teh-
neet aiheesta kuin yhden edustaja-aloitteen,

Vuoden 196I val-tiopEivien alkaessa Suomen kansanpuolueen, Lkp:n
edeltaij;i, edustaj at tekivHt lakialoitteen tyonteki j;iin eleikel-ain
s;i;it;imiseksi. Aloitteessa seunailtii-n paljolti elaikekomitean mie-
tintdei, joten onganisaatio oIi desentnal-isoitu. VielH nytkin, I.i-
hes kymmenen vuotta myohemmin Lkp on tuon aikaisel-Ia linjallaan,
joskin puolueen taholta on vaadittu ansioeliikel-akien yhtenHistrimis-
te. T;ist;i antaa kuvan toukokuussa 1970 pidetyn Lkp:n naisten lj-it-
tokokouksen julkilausuma jossa muun ohella todettiin:

Puo'l-ue
1 iiton

syntyi 30. l-2 " 196 5 Suomen kansanpuol-ueen ja Vapaamielisten
yhdistymisen seunar:ksena.

1)
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trEliikel-ainsai;idainto;imme on kehitetty viime vuosina sangen voimak-kaasti, mutra sen kirjavuudesta johtuen ratkaisuissa tapahtuu ai-heettomia viivytyksiei ja ep;ioikeudenmukaisuuksia. Tyontekijein
e15kelait , valtion el-;ikelaki j a kr:nnal Iinen el;ikelaki tulisi yh-
disteiai yhdeksi yhteiseksi tyoel;ikeJaiksi. "

(PoItropiste tl-. 5 . f I70 )

Poikkeama - joskin tul-kinnanvarainen - silte linjaIta, jota
puolueen nykyinen sosiaalipoliit-finen julistus edustaa, tapahtui
vuoden I966 valtiopaiivien alkaessa. Tuoll-oin puolueen kansanedus-
taj at j ettiveit ryhm;ialoitteen , j ossa muun ohell-a todettiin:

'rKansalaisten el;iketunva mHairaiytyy talle hetkellai monien eni lakien
mr:kaan, Kaikkia kansalaisi-a koskee kansanelSkelaki. Sen lisaiksi
on ol-emassa tyontekij;iin el;ikel-aki, lyhytaikaisissa tyosuhteissaoLevien tyontLkij;iin-el;ikelaki ja menimi.""t5kelaki, -jottca saaiivattyosuhteessa olevien tyontekijoiden saamasta el;iketunvasta. Kun-nallisia tyontekijOita ja vinanhaftijoita varten on olemassa kun-nallisten viranhal-ti j ain j a tyonteki j;iin el-;ike laki sek;i valtion
palveluksessa olevia vanten valtion eleikelaki. Viimeksi mainituil--le laeilIe on yhteistei se: ettei niiden mukaan el-;ike m;i;inaiytyy ns.
ansaintaperiaatteen mukaan , ts. el;ike m;i;inriytyy ansaittuj en elrike-
vuosien ja palkan mukaan. Kansaneleikelaissa taas on voimassa edel-
Jeen huoltopeniaate. . .

Kansanelaikej .injestelmiissii oleva huoltopeniaate olisi poistettava ja
taattava kaikil -e kansalaisille niitt;ivei perusel;iketunva. Teimein p"-
nusel;iketurvan l-is;iksi tulisi jokaisel".l-a oIla oikeus ansaita suo-
rittamansa ty6panoksen perusteella tyoel;ike, jonka yhdess;i edell-ai
mainitr-rn yleisen penusel;ikkeen kanssa tulisi taata v;ihinteiein 66 eoiTr
rnrrkainen e l;iketunva,
EdelI;i sanottuun viitaten ehdotarnme kunnioittaen eduskunnan hyveik-
sy1-t;iv;iksi toivomuksen, ett;i hal litus kiireellisesti nyhtyisi toi-
menpiteisiin kansanel;ike j ainj este ImHn uudistamiseksi j a sellaisen
ur:den elaikej Enj estelmein aikaansaamiseksi, jossa kaikil-Ie kansal-ai-sill-e taataan riittaive peruselHketurva ja sen 1is;iksi omassa taitoisen tyossH. ansaittujen tyotulojen mukaan m;i;ineiytyvH. l-iseieltike. . ."

(Toivomusaloit-r:eesta B 54/196 6 )

Libenaalisen
voitteena on

kansanpr:olr:een eriiainii l;ihiaj an el;ikepoliittisena ta-
el;ike j ;in j estelmien yksinkertaistaminen seunaavasti:

'rKoska on useita rinnakkaisia e l-eike.Iake j a, olisi niita karsittava
siten, ettti muodostetaan kansanelaikelaitoksen haltintoon yksi kan-
saneltike j ainj estelm;i j a tydelHke la:l-tosten hallintoon yksi ty6el;ike-
j a::j estelmd. tt

(Lkp:n po-'l.iittinen seminaari l-rr. I " 1970)
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' Otavi Borg:

Eta kcj a t'j e s tc ! n t ii t t

kiiieinen tchtricci
yl:si n ke r' [ct i s tan t i ne t i

EIike j drj c.stelmin oikcucietrn:u-
l(aisiaminen on yksi uu,ierr cdus-
kunnan kiireeilisimmisti tei-rti'ris- |

t:i. I(ansanolikelailos oa itse asct-1
tanut toinrii<un::an selviitolcmeea
pelkiin pcrusos-an satjien asernas.
lieitA on iunsaasli 130 00;) ja keia
on todennut, eitl{ malrsupei'ust.is-
sa saattaa oila virheitd, e-sir.reiki:r-
sl niin, etti irenkilij olisi oiiieute'"
tu my0s jonkinsuuruisecn luki-
osaan, mutta josta:n s:':'s:6 ei
vain ole saanut siti. ?uhcet eieke-
kysymysten ja Yle':nsi vani:usten
ascman ja sosiaaiiturYan puoiesta
vaalien alla elvit olc men:leet tur'-
haan, sanoi Prolessori Olavi
Borg liber:aalien Pohjois-Hi-
meen piiri.liokouksessa !auantai-
na.

- Byrol:raatit ovat hcr5nnee!'
silii nimenomaan manrmuttimai-
seksi paisrrneen virastol(ankeuden
ja jd;.'likyydca syyta o:r suuri osa
e.;kcjiirjesteir^rien epe:iohdista
yksi!<iilisissii tapauksissa. Toinen
kl.'s:/m]'s on si:ien iise lainsiiiidiin-
:.rtilliset hcii;l:oudet ;a kokc eiiike
j liij esteim.in tavattoman-stuii-ie-
kavuus, pl:iilcii:kyys ja rnonirnut-.
ka;suus.'- Joi<ai:rcn -'tyiieliin:dssi
i:r.ukar;d o1lut tiet;e,'ottl nrerres-
tyviin urakkapaiiriiasysteemin sa-
laisuus on se:r yiisinkertaisuudes-
sa. ir.,kirisen on kyeitiivd ticti-
rniiiin, paljonko hailcil€ tiiipdivii-
nii tuiee rahaa. Sama Pitce eiSke-
jarjestelrniin. Ne on kyettdla-yk-
dirrkertaistaniaan j a,virdenmukais
tamaa;1 n;i;1, ei:ii 

"avalliner 
kan-

alainen tietiiii, mihin ja rninki
:nii;irdiseen eiil:keeseen hin 'on -
oikeutettu. ' ---'-i--r\

(Aamulehti 5.4.1970)

2. 6. Ruotsaiainen kansanpuoiue (Rkp)

Rkp:n puolueohjeimassa vuodeita 1964 todetaan sosiaalivakuutukses-
ta seunaavaa:

rrSosiaalivakuutuksessa on yhteiskunnan lisai;intyneen vara1lisuuden
tunvin kehitettEv;i jo olenassaol-evia val.-.uutrrsnuotoj a kuten kansan-
el5kett5 , tyoe-lHke , sairausvakuutusta i a lapsif isH3;irj esteim:ia. "

(P::ogram fo:: Svenska foI}:par.tj-et i Finland)

Vuoden 1961 val-ticpaivien kokocntuessa P.kp jetti viioen muun puo-
lueen tavoin tycelSkevakuutusta koskevan lakialoitteen, joka seu-
raili eiltkekornitean viitoittamaa tiet;i. Hufvudstacsbtaoet, joka
tosin ei o1e puolueen lehti mutta joka tar"joaa pal-statilaa sen
kaiyttoon, totesi tuolloin:

"Niinii posjtiivisina tekij6in;i, jo'cka mahcoll-istavat ty5eJ-Skkeen
toteuttamisen , voitaneen pitee nm. itse el-dlcevakuutusmuctoa j a
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sita joustavaa sovellr:tusta, johon t;imai antaa mahdoltisuuden.
Elinkeinoelaim;i1 -e a::vokkaaksi muodostuu oikeus lainata elH.kkei-
siin vanattuja vanoja aktiiviseen taloudelliseen toimintaan. I'

(Huf vudstadsbladet , peiekinjoituksesta 2 5. 5 " 19 61)

Hr:fvudstadsbladetin myonteinen linja jatkui mydhemminkin.

"Nyt meillai on jenjestelm;istii muutaman vuoden kokemus ja tiedeim-
me sen vaikutukset" N;imai vrrodet ovat osoittaneet, ettH on mahdol--
l-isur-rksia edetH, askel pitemm;ille. T;inke;i tekijii on t;it16in se
joustava j enj estelm;i r joka vastoin er;iiden val-tion j ohtohenkil6i-
den toivomuksia valittiin. Tyonantajat saavat vapaasti valita enirraihtoehtojen kesken ja heitle on tanjoutunut mahdollisuus saada
suur"in osa suonitetuista maksuista takaisin lainoina. Taimai men-
kitsee sitai, ettii peiH.oman vaihentymisestei ei tul-e niin voimakasta
kuin olisi ollut syyt;i olettaa, jos olisi valittu vaihemmein tankoi-
tuksenmukainen organisaat j-omuoto 

" 
tt

(Hufvudstadsbladet, pHeikinjoituksesta I0. 12 " 1964 )

El;iketunvakomitean mietinnon julkistamisen j;ilkeen lehti totesi:

"Myos maatalouden osalta erityisen maanviljelijdiden el;ikekassan
luominen menkitsisi sen linjan johdonmukaista seunaamista, joka
jo on hyveiksytty LEL: n synt5zmisen yhteydessai" . , Siite tulisi
joustava jenjestel-m;i, jonka helposti voisi sovittaa yksilollisten
tanpeiden mukaan ja - rnik.i t;ir.keintei - sen voisi sovittaa nii-
hin v.iest6pol-iittisiin ja nakennemuutoksia edist;iviin tar:koitus-
peniin, joiden toteuttamiseksi yhteiskrrnnan on v;ihitel-1en asetet-
tava yhei suurempia voimavanoja" . .

Toinen penustelu, joka puhuu teim;in jerjestelyn puolesta oflr ett;i
maanviJ-jelij;it itse vai.kuttaisi-vat eleikej;injestelm5n hall-innossa.
Asiantuntemuksellaan he voisivat mydt;ivaikr:ttaa siihen, ett5
eleike j airj estelmtin pei;ioma kaiytetteiisiin paitsi yksitteiisten maan-
viljelijoiden hyv;iksi ennen kaikkea maata-Lousel-inkeinon kehitte-
miseen. Sell-ainen jenjestelmai vois:i. tulla my6s merkitykselli-
seksi l-uottolHhteeksi, jota ansanel;ikelaitoksen ehdottama kes-
kitteminen KansanelHkelaitokseen ei toisi mukanaan. rr

(Hufvudstadsbladet, paieikinjoituksesta 2 B " I" 1967 )
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Ohei nen peiaikinj citr-rs on N5ra PnessenistE.

V#ra $)exasioxaer

D
en pen-.ionstrygghet som

s:u:rh;il1ei erPjudei med-

borgar:ra bdrjar elter 1960-

tal.els stora reforrner, inte minst
pl crb€tspexsionssida:r, bli ritt
tillLedsstEllande.' Dir' flrns' tr€'
stora brister: De aldsta Pertsio-

niirerna som i stort sett eYrdast

har folkpensionen att ty sig till
bar to,ruarande en alltf<ir lig
pensiorr som trots det nya bo-
stadsbidraget inte riicker till fiir
htt ti:icka levnadskcstnaderna i
t5+.crterna. Fiir det andra utgtir
vAra po:rsionssystern ett ftrr den
vanliga medborgaren. synn€r-
ligem srrdriiverski<iligt puzzle

vars olika bitar codast en ex-
pert kan sarnmanfoga till e:r ilar
bild. Den nya rllisiagen m6ste
pA a1h'ar ta itu med desoa frigor.

Dct finns e* klar vilja 6ver
partig:iins,erna att se tiil att ir.,n-
sion-.tryggheten Jdr de iilCsta
pen-siorrirerna, de som inte hann
rned nf,r arbetspensionssystemet
infiirdes, nu utbyggs si a+.t pen-

sionen lHci:er 1ill. Diirernct
torde det bli svArarc att ena de

politiska viljorna kring en sldan
fdrelkli-rg av pensio.nssystemet

att ocksA den ranliga liintagaren
och smifriretagaren sjiilv iian
tiverblicka sitt persions,skydd.
Hilr komnrer n5rnligcn ocksi
ideologiska och arbetsmar.l<nacis-
poiitiska synpunkter in i bilden.

Unier 1960-talet stod striden
l6nge hird mellan ett totalpen-
sionssysteri som J6retr6<ides

hur-udsakligen av centerpartiet
och vis;sa ideologer inom vdls-
terpartieina och det nur"arande
systernet med dels en folkl.en-
sion, dels err arbe-tspension i re-

latio,n til: inkomsterna under
den aktiva tiden- Det nut'arande
systemet ir decentraliserat, total-
pensionssysternet skulle ha inne-
btrrit en stark kapitai- och dir-
rn"d nraktkoncentration till en

enda pensions'anstalt - folkpen-
sionsa:rstaltcn. Det var speci-
ellt arbetsmarknadsorganisatio-
nerna som drev pl det nuvaran-
de systemet, de 5r garanterade

insyn och inflytande i de bolag
som har a.rbetspensiondiirsiik-
ring p6 sitt prog:am.

Under !0?0-talet kornrner folk-
i:ensionsanstaltel med nuvaran-
Ce utveckLing att miita stora
svdrighoter tll de nt:va:-a;rC.e fon-
derna i snabb takt tiims. Detia
nbdvSndiggiir 6r'en en allvarlig
dlskussion om folkpensionens
stiilLring i .rAr framtida social-
politik. Nu ges folkpensionen ut
enligt tvi huvudprineipe:', dels
sc:n en gruntipension lii<a fiir
alla, bergsrid sorn scclalfall, dels
i fo:m av olike behcrvspriivade
understiid oeh tilliigg. Samtidigt
srrm arbetspensionen under 1970-

talet kornmer att bli en verklig
1:5'gghetsirktor att r5kna rneti
frir de liiniagale som di gir !
pension finru en mdjlighet ait
uivecl:la folkpen-"icn-ssJ stemet sA

att de knappa resurseina satsas
helt. pi dern scrn verkiigen he-
htiver pengarna. foll:persionen
skulie alltstr bii en tillliggspen-
sion som skulle erlii5gas till <ie

pensiondrer sorn av:rigon anled-
ning inte nil upp till en crdent-
lig arbetsryrerxion. Hirigenom
skuli.e stii:re klarhet skapas i
vA:t pensicns..)'..tern rxh garan-
tier fis J6r att r€SurSeina ar-
vdnds s& effektivt som m6jligt.

(ilya Pnessen 15. 4. 1970)
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2.1. Kansallinen kokoomus (Kok)

Kokoomuksen periaateohjelrnassa - sen enemp;iH kuin puolueen lahi-
ajan tavoitteita setrvittelevissai ohjel-missakaan - ei puututa so-
s iaalivakur:tuksen nakenteeseen . Sen si j aan puolueen nuoniso j einj es-
tdn vuonna 1969 hyvHksytyssii ohjelmassa todetaan sosiaalitunvan ke-
hitteimisestai naiin:

'tElaikej ;injestelmien yhdist;imistH on kiirehditteva peiHmHHnainH
yhteneiinen, tar:vehankintaan penustuva eleike j.inj estelmei, j oka
huomioon kaikki palkannauttij at j a itseneiiset ynittHj at. ',

(Kokoomuksen Nuonten Liiton pol-iittisesta ohjelmasta)

yksi
ottaa

Vuoden 1961 valtiopH.ivien alkaessa myos kokoomuksen edustajat jet-
tivait TEL:a koskevan lakialoitteen. Siinai ehdotettiin hajakeski-
tettyH. toimeenpano-onganisaatiota. Tyoeleikelakien voimaanastumis-
pHiveinei Uusi Suomi totesi:

I'Myonteisenei piirteenti ur:dessa eJeike j.ir jestelmH.ss;i on mm. ett;i on-ganisaatio toimii hajasijoituksen pohjalla siten, ettH eliiketu::vantoteuttajina tulevat toimimaan vakr:utusyhtiot sekii elaikesiiH.tiot ja
elHkekassat. Teimai onganisaatto takaa suuren joustavuuden ja l-ai-
tosten keskeisen kilpailr:n voidaan odottaa piteivain palvelun tehok-
kaana ja kr:stannukset alhaisina venrattuna siihen, mi:<a olisi ollutasianlaita, jos koko toimeenpano oLisi annettu yhdelle ainoal-le
l-aitokselle, leihinn;i kansaneJHkelaitoksell-e" Elinkeinoel-Hm;in kan-
nalta on lisaiksi ensianvoisen t.inkeH;i, ettH eI;ikejHnjestelmein vanat
voidaan hajasijoituksen puitteissa oikeudenmukaisella tavalla ja
kitkattomasti sijoittaa takaisin tuotantoel;imdH.n. . .'r

(Uusi Suomi, p;iaiki::joituksesta 1. 7.1962)

Puoltaessaan tydeleikejanjestelmeiei Uusi Suomi puuttui myds kansan-
elaikelaitoksen haI lintoon :

"KansanelH.kelaitos on elEkesHeinJ.okomitean mietinnon johdosta anta-
massaan lausunnossa jeilleen joutunut epaimieluisan huomion kohteek-
si. . " Kansanel-Hkelaitoksen Jar:sunnossaan ja selityksesseirin omak-
suma. . . kanta on sitakin omituisempi o koska laitoksen johto edel--
leen vastustaa liseityn hallitr:ksen selv;iei kannanmH.;inittelyei. Josolisi kysymys demokraattisesti hallitusta laitoksesta, niin kuin
vaftion laitosten yhteydess;i pitaisi ol-l-a5 lisEtyn hallituksen kan-
ta ol-isi tul-kittava epdl-uottamuslauseeksi kansanelH.kel-aitoksen joh-
dol-Ie" Ero ja efaike eivEt ole taillaisesta til-anteesta kovinkaan
etaiSll-H. " tt

(Uusi Suomi, pai;ikinjoituksesta 3. 4. 1965)
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Keskustapuolueen aloite sosiaal-ivakur:tuslaiksi antoi aiheen Uuden
Suomen peaikinj oitukseen.

ttlakiaJoitteen mr:kaan kansanelaikelaito s mr:uttuis i sosiaalivakuutus-Iaitokseksi. Taihain keskitettHisiin mr-rodollisesti vain nykyiset
kansanel-.ike- ja sairar:svakur:tukset : mr:tta asiallisesti lakialoite"tr,oteutettuna menkitsisi myos +ydel;ikevakuutuksen, valtion ja meni-
miesten elaikej ;inj estelmien sek;i tapatrrnmavakur:tuksen sul-attamista
r:rJteen j einj e stelmairin .

VeihH.inenkin per:ehtyminen ehdotettrlrrn jainjestelmHein tekee sel-v;iksi
sen tosiasian, ettH. jenjestelm;in kaavailuissa eiv;it oIe ol-leet sil--
rnaimaiainiinti vakuutettuj en, konvauksensaa j ien todelliset edut. Jain-j estelmei synnyttHisi esimet,kiksi sen sos iaal ivakuutus-bynoknat iankukkasen, ettei ty6tapaturman uhrin olisi kH.;innyttHvai ensin uudensosiaalivakuutuslaitoksen puoleen sekH sen j;ilkeen viel;i, sosiaali-
vakrrutuslaitoksen annettua pH.itdksensH., muun vakuutuslaitoksen puo-Ieen.. . Ehdotettu monimutkaisr:r:s olisi l-isH.ksi naskassoutuinen,kallis 

_ 
j a vinhemahdollisuuksia lisH;ivai" Vahingoittuneen kannal-iaei lakialoite sisaillH ainoatakaan panannr-rsta korvausjrinjestelyiden

hoidossa" tt

(Uusi Suomi, pH;ikinjoituksesta 5. 5"19GG)

Maatalousynittaijien el.ikelaitoksen penr.istamisen j;ilkeen Uusi Suomi
totes i :

I'Lakien kaiyteinn6ll-iseen toimeenpanoon on nytkin aikaa niukal-ta, ni-
rrnenomaan maatalouden vakuutusvelvoll,isten ;uhteen, mutta tyoeJ-HJce-jeinjestelmain kokemus taannee, ettH kaikki- luistaa" Asiaa tietenkinhelpottaa sur:nesti s€: ettii muut yrittejet ja vapaan ammatin han-joittaj et voivat saada elaikevakur:trrksen entisistei, jo toimivista
e Iaikelaitoks ist a.
.Iulkisuudessa neihdyt tiedot maatalousynit-teijien ja kalastaj ien elai-kelaitoksesta osoittavat, ettei maatalor:stuotta jain suunin j a"j estoon sen hal lintoel- imis sci mukana en itt;iin naikyv;ist i j a voimakkaast i.
Taimai on siniinsai lrtonnollista, siIl;i MTK on vaikutuivaltaisin al-an
etuj 5nj estoistai. Kysy;i kuitenkin sopii, eiko sen nriin sur:ni ote
uuden yleisvaltakunnallisen ja pakollista vakuutusta hanjoittavanlaitoksen hal-linnassa oJe kauneusvir:he. "

(Uusi Suomi, pH.;ikinjoitr:ksesta 8" 8.1969)

Kuluvan vuoden eduskunta-aloitteissa kokoomuksen naisedustajat
Vaittinen ja Heino kiinnittiv;it huomion VEL-eleikkeirjen klisittelyn
hitauteen. Teiss;i yhteydess;i he esitt- iv5t vinkakoneiston pHHluvun
l_r_saamfsta.

Toinen kokoomr:ks en taim;in vuof i s ista, s os :i_aal ivakuut uksen nakent ee -
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seen liittyvistH. aloitteista o1i oheinen, jossa aliekinjoi'cta.jina
on m-v<5s edustaja Skdl: sta ja Lkp: sta sek;i kaksi edustajaa Smp: sta.

Toiv.al. n:o 1496.

Laatio ym.z Kansanehikelaitoksen piiritoirnistoien liittiinisestii
s airau s a akuu t a s t oimis t oibin.

Kansanel2ikeiaitoksen sairausvakuutuksia
koskeva hallinnon osa on desentralisoitu ja
kananel2ikkeit2i koskeva keskitetty. TIstri on
seurauksena, ettd sairausvakuutu-ksia koslqevat
asiat kiisiteltlessd sairausvakuutustoimih.rn-
nissii, joissa asiantultemusta edustavat i2iiikiir!
jIsen, kolme kunnallisvaltuuston valitsemaa
vakuutettujcn olosuhteita tuntevaa jdsentd ja
puheenjohtajana juriidista kouiutusta saanut
henkil6, tulevat nopeasti piiSti'isasteeile.

Kansaneldkehake;nukset sen sijaan klsitei-
liiZia ensin elHketoimikunnassa ja latkaisut kan-
sanelzikelaitoksella Helsingissi. T?illoin piirittik-
sen saaminen kestZifi useita kuukausia, ia vIhI-
varainen eldkkeenhakija pdlrbstd oCorraessaan
saattaa joutua suuriin vaikeuksiin ja tarpeet-
tomasti 1'opa turvauturnaan huoltoapuun.

Fielsingissd 16 piiivdnii huhtikuura i970.

Asioitten yksinicertaistamiseksi olisi seilai-
set kansaneliikevakuutu-"ta koskevat asiat kuin
qrtikyvyttdmyysellke, r'anhuuseldke, perlie-eil-
i<e ie lapsen hoitorukea koskeva siirreith,d ny-
kyisille sairausvakuutustoimikunniile varsin-
i.jn, kun ne jo nyt antavat oman lausuntonsa
hakijan olosrfiteista ja muista piieittikseen vai-
krrttavista seikoista.

Edeil5 selostemn johdosta. ehdotarnme kun-
nioit;aen eciuskunnan hyvriksyttziviiksi totvo-
'muksen,

ettii hallitus k-iireellisesti ryhtyisi to:-
nenpiteisiin kansarelbkeiaitoksen pii-
ritoir"zisto jen liitttimiseksi sairausua-
kultustoimistoibin.

G. Laatio.
Kerttu Hemmi.
Pentti Liedes.
Antti Isomursu.

Eduskunnalle.

Jouni Mykkiinen.
Niilo Tarvajfirvi.
Sirkka Lenkinen.
Hannes Voiotinen.

Orvokki Kauppila.
Olavi Nikkiizi.
]uha Rihtniemi.
Raimo Ilaskivi.
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2. B. Muut puolueet

Suomen maaseudun puolue (Smp) j- Knistil-l-inen liitto (Knist) on kai-
si-telty yhdessai, koska niistH kumpainenkaan ei ole oIl-ut edustettu-
na yhtaij aksoisesti 60-Iuvun valtiop;iiviIlai.

Smp:n puolueohjelman sosiaalipoliittisessa osassa todetaan elaikepo-
Iitiikasta vain seuraavasti:

I'OJemme yhtenaiisen koko kansan kunnaLlisen tydkyvyttomyys-, vanhuus-ja tyoelaikkeen kannalla" Kansanel;tkkeitH on korotettava. Valtavat
elHkerahastot on k;iytetttiv;i ajoissa tanvitseville ja lopetettava
niiden tarpeeton kenHaiminen. rl

(Smp:n 1967 vahvistetusta puolueohjelmasta)

Teimdnvuotisen Smp: n puoluekokouksen antamassa julkilausumassa todet-
tiin sosiaal-ipolitiikasta muun ohella:

ItOn luotu suhteettoman suu::eksi paisunut vi::kamieskunta sosiaali-
tunvan teht;iviH. hoitamaan, kinjavuudessaan omal-aatuinen elliketun-
vajHr jestelmien viidakko, jonka byr:oknatian sokkel-oihin elrikkeen-
hakija eksyy. On pantu kHyntiin ennenkuulumaton nahojen kokoaminen
elaikenahastoiksi, joista varsinainen el;ikkeensaaja saa vain muru-
oi=

Puoluekokous esitteH. ki-ineell-isesti toteutettaviksi ainakin seunaa-
vat sosiaalipoliittiset toimenpiteet :

...8. El-Hketunvaj;ir:jeste1mien yhten;iist;imj-nen ja yksinkentaistami-
nen on toteutettava. T;iss;i mieless5 on vinkakoneistot yhtenaiis-
tettaivai.

(Smp:n Lahden puoluekokouksen julkilausumasta)
( Suomen Uutiset 3. 9. 1970 )

Smp:n puoluesihteeri on todennut:

"Kaikki eleikkeet olisi keskitettHvai kansanelaikelaitoksen hoitoon"
Naiin sHHstettaiisiin elaikelHisten nahoja ja pH;isteiisiin enoon po-
l-iittisesta Ioishennojen kaantista ja ninnakkaisonganisaatioista. tt

( Lemstr"omin haastattel-ul-ausunno sta )(Helsingin Sanomat 6. 9.1970)

Smp: n k5ytainnon pykimyksiai saattavat oheiset toivomusaLoitteet
valottaa.



Toiv.al. n:o 1584.

Eino Poutiainen.
Heikki Kainulainen.

Sosiaalipoiiittisten asioiden hoidon jakami-
nen monien keskusvirastojen Caisuuteen tekee
asioiden tehokkaan ja nopean hoitamisen h;rvin
kankeaksi ja kusrannukiiltaan kalliiksi. Siksi
oiisi- ryhdyttiivd tolmenpiteisiin mainitun epa-
rkohdan korjaamiseksi yhriisrhntilld Kansaneiike-
laitos ja Valtion sairasvaiiuutus:oimisto.

Heisingissii 18 piiiv2inii huh:ikuuta 1970.

Nziilld perusteiila ehdotamme kunnioittaen
eduskunnan hyvdksyttevdksi toivomuksen,

ettii ballitus rybtyisi toimenpiteisiin
k an s a n e I iik e I ai t o ks e n i a s ai r aa s o i/zuu t :,t s-
toirniston TbCistiintiseksi yhdeksi airas-
toksi.
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Poutiainen yra.z Kaxsaneliihelaitoksen ja sairaasukuutustoinis-
ton yhdistiimisesti.

Edushunnalle.

Arttur Niemel2i.
Veikko Vennamo.

Matti Silander
Pentti Antila.

Toiv.al. n:o 17)6

Eldkeasiat on maassamme jdrjestetty hflnomls-
tyttHvdn sekavasti ja monimutkaisesti. T'Ille
alalla hailitsee toCellinen lainsriridlnndllinen vii-
dakko ja sekasorto. On seivll, ertZi r5mln se,r-
rauksena bvrokratia kukl:ii ja monet eiviit osaa
kiiyttdd hyvikseen heille kuuluvia oikeuksia.
Vanhukset, elrikkeen ja korvauksen tarvitsijat
kiirsivlt vdiirvvtrri ja saavat cdortaa heiiie kuu-
luvia rahoja terpeetromnsti.

Ellkelainsdddlnn6sszi rarvitaan siis tlydelii-
nen val]ank'.rrnous. Kaikki }<ansalaiset on eliike-
asioissa saatcttava srmanarvoisecn csemaar).
Kohtuuttomat etuoikeudet on poistettava. -[i-
miin tulee ollLr uudi;ruksen peiuslin!a, minkl
lisriksi Iuonnollisesti eiakkeiden ja korvausten
tulee olia niin suuria. ettri ne tun'aavat jokai-
selle ihmisarvoisen toimeentulon.

Nimenomaan kansaneliikekiisii tutkitaan ntr-
kvisin kuin rikcllisia. Jos he vlhlnk:n ;'ritt6viit

Helsingissd 17 pIivInI huhtiicuuta 1970.

Veikho Vennemo.
Heikki Kainulainen
Vilfo Suokas.

Vennamo yrn.: Eliike- ia koruaussiiiinndsteu tarkisiatuisesta

Eduskunnalie.

hankkia lisda ansioita, niin heiti siitl ranga.is-
taan, Muiden tuiojen katto oiisi kokcnaan pois-
tettava tai eilei se viel?i ole mahdoiirs;a. niin
sitzi olisi ainai<in erict2iin huomarra',,.rsri koro-
tettava. Kun kerran nykvisillfr rlhaisilla eihk-
keilli ja kotva,.rksiila ei tule roimeen, on suuri
vdIr1r""-s, ettl siitii ra.ngaistaan, jos asianomaiaen
yrittfrri iraniikia itseilensi vriltilmiitiirrrai ii,::.
ansiota.

N{ainitu:ija pe:usreilla ehdotr:mme iiunnioit-
tcen eduskunnan h.y'viksyttlviksi toivomuksen,

ettii hcl!itus ryhtiisi kiireeiiisiin toi-
inenpiteisiitt eliike- ja izorxaussiiitndstert
uitd.akon poistamiseksi ia kaikkict hat-
salaisien srtattamiseksi tanaiteruoisetn
asetxaalt eliikeasioissa elakkeitii ja kor"
uauk.sia sekii r,tuitlet tttlolen hattora,ia,t
sonaLia huoruattauasti korottaen.

Arrtur NiemelS.
Matti Silender.
Olavi Tupamlki.



Toiv.al. nto 1694.
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Eduskunnalle.

Matti Silander.
Pentti Antila.
Viljo Suokas.

Tupqmziki ym.: Eliikeji)rjesteimien koruaamisesta yhdellii, kaikki
kansalaiset kattaualla iiiriestelnillli).

Ilaassamme crilaisten eltikejiirjestelmien
joukko muodostaa hyvin vaikeaselkoisen kckr:-
naisuuden, jossa sen laajuudesta ja moniouoli-
suudesta huolimatta an vielI lukuisia aukko-
ja, joitten paikkaaminen niyttiii olevan mahdo-
tonta. Tiild hetkellii meillai useat tyljntekiiait
j'd:dvat kokonaan tyiielzikelainstiddzinniin uilio-
puolelle; esim. metsdtyiirniesten ansiot ovar
usein kunnon heikkenemisen ja tvijn satunnai-
suuden takia jldneet niitr pieniksi. ettl moner
jiidviit kokonaan ilman ellkettd ja vieli useam-
mat saavat vain parin markan priivziehkettd.
Samaan aikaan korkeilta valtion elzikkeilrd on
poistettu katto kokonaan ja osan katto nos-
tettu 2 500 markkaan kuukaudessa. Useiden
tuhansien markkojen kuukausielikkeitl esiin-
tyy runsaasti samaan aikaan kun kansan enear-
mist6 n:ikee nrilkiiii olemattoman kansanellk-
keen varassa, tydkyvyttiimien ia iuvalidier: yhi
odottaessa edes ;orain koriausta eldkl<eisiinsri.
Sosiaaliturva on tessA maassa suurelta osaita
tehty muurenkin hyvinvoi.ria auttarnaan. Tu-
hansia vdhziosaisia leskiri jritettiin uucien perhe-

Helsingissd 19 piiivlnii huhtikuuta i970.

Olavi Tupam2iki.
Veikko Veruramo.

eiikelain ulkopuolelle sama.an aikaan kun val-
rion virkamiehen leski saa parhairnmillaan
2 000 maikan icuukausieliiketti.

Tavoitteena tuiisi olla, etti jokainen cliike-
liinen saisi eliikkeeilddn riittlvrin toimeentu-
lon riippumatra siitZi minkelaiset tuiot hrinellii
,rn tydaikanaan ollut. Toisaalta ei meidiin suu-'ria tuloerojamme missl6n tapauksessa saisi
enrii eiilikeiiii lisiitii I<uten nykvridn tapahtuu
tyiiel5kkeiden os,1lta, Suurituloi;ren rulee var-
masti elakeaikanaan toimeen jo kerridntyneiden
sldsrijjen avuiia.

N[ainituiiia penrsteiila eirdoramrne kunnior:-
taen eduskunnan hyv2iksyttrivdksi toivomuksen,

etili hallitas kiireellisesti rybtyisi tai-
menpiteisiin nyl<^iisten ffioaitreisten elii-
kejiirie stelmien leort:aaruiseksi yhdellA
yhteniisellii kaikki kansalaisct hnuu-
ualle eliikeiiirlesteltiiillii, tnikii taruaisi
jokaiselle riittiiuiirt toii?zeeittulon, nutta
ei rikastuttcisi kett)tin.

Arttur Niemelii.
ilIikko Vainio.



J5

Knistillinen l-iitto valnistelee pai'aik-aa sosiaalicoli:ttista ohjel-
maansa, joten siit;i ei o1e vj.el;i t:-etoja kaiytett6.vissli. Priol-ueen
ainoan kansaneciustajan alcite kuitenkin vj-itoittanee puolueen tule-
vaa linjaa.

Toiv.al. nzo 1741.

Westerholm t El fr k ei aki e n y b t eniii s t ii wis e s t ii.

Eduskunnalle.

I\{aassamme voimassa olevat eirikelait ovat
kirjava sarja eri yhteiskuntarlzhmil kc',skevia la-
keja, jotka perusteiltaan cvat osittain hyvin-
kin erilaisia. NdiCen lakien ulkoouolelle j12i
kuitenkin erriitd kansalaisten ryhmia, ;oicien in-
himillisesti ajateilen tulisi olla eirikkeeseen
oikeutett,:ia.

Helsingissl 20 piivlnl huhtlLuuta 1970.

Edella esitetyn perusteella ehdotan eius-
kunnan hyvlksy*Iviiksi :oivoreuksen,

e;td ballitus rybtyisi toiraenpiteisiin
elikeiakien ybteaiiistiimiseksi ja tiiyden-
tiimiseksi niin, ettii eliikejiirjestelruit tu-
iisiuat kettamcafl kaikki elikkeeru tnr-
peetsa oleuat kansa!aisryhruiit.

Raino Vesterholm.

2.9. Yhteenveto puolueioen kannanoroista

Roimasti Jzksrnkerta,'staen voitaneen sanoa, ettli kokcoraus j a Rkp

hyvrik syveit so s iaal ivakuut uk s en mon imuoto i s uucien n-vkvi s el 1d-ai n,
Lkp hyvaiksyy kahtiajaon tyoel5ke- ja kansanelakejH.rjestel-m;i5n
mutta vaa'cii molenpien nationalisoimista. Muut puol-ueet ovat-
kin sitten nykyist5. kaksijakoisuutta vastustavia, joskin tokl
tlissH. suhteessa on ero j a puolueiden kesken. Esirnerkiks j Sctp: n ,
jopa keskustapuolueenkin, sijoittamj-sesta yhden sosiaalivakuuttrs-
j er j estel-mEin puolta j aksi voiiaan perustel1usti oil-a erimi elrsid .

Sen sijaan Tpsl:n ja Skdl-: n sijoittaminen kokonaiselaiJcej.irjestel-
miin puoltaj iksi ei synnyttline enimiel.isy'yksi;i.
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3. RIIPPUMATTOMAN LEHD]STON KANNANOTOT

Helsingin Sanomat oli Kansan Uutisten ohel-l-a ainoa paiH.kaupungin sa-
nomalehti, joka arvostel,i tyoeleikejeirjesteJmein monimuotoisuutta Ia-
kien syntyvaiheessa.

ItEleikejeinjestelmien keskinaiinen suhde jeiai uudistusten jeilkeen kovin
hataraksi ja niiden koondinointiin olisi pynittEvli tava11a, joka an-
taisi mahdollisuudet el5keturvan jenjestiimiseen yhtenH.isemmin, yk-
sinkertaisemmal-l-a tavalla j a pienemmin hal-Iintokustannuksin. I'

(Helsingin Sanomat, p;iHkinjoituksesta 7. 9.196I)

Lakien voimaantulovaiheessa knitiikki oli jo laantunut:

"Uuden jenjestelmHn toimeenpano on pynitty joustavasti nakentamaan
j o olemassa olevalle pohjalle eli el-aikevakuutusyhtioiden , eliikesH.H.-
tioiden ja eleikekassojen varaan. N;iin saavutetaan mm. se etu, ettei
elaikevakuutusmaksuista kentyv;it huomattavat pH.Homat j aieiveit v;ilitto-
m;isti tuotantoel-Eim;in palvelukseen. I'

(Hel-singin Sanomat, pH.;ikinjoituksesta 1. 7. 196 2 )

Tyoelaikejenjestelm;ill-e positiivisena on maan suunimman
kanta sitten pysynytkin. THstH esimenkiksi otettakoon
takaisesta p;ieikinj oituksesta :

sanomalehden
osa vuosien

"Nykyisen j rinj estelm;in ( so. tyoeleike j ar:j estelm.in ) konj aamisen puo-
lesta ei voida esittHH mite;in asial-Iisesti painavia syitH.. Jeir-
jestelmai on taihein asti toiminut tyydytt;iv;isti ja se omaa kaikki
menestymisen edellytykset" Sensij aan kansanelHkel-aitoksen toimin-
nasta saadut kokemukset eiveit ole ol1eet laiheskHEn aina mydnteisiai.
Keskitys sen puitteissa on johtanut ja johtaa vastaisuudessakin
joustamattomuuteen, joka voitaisiin ainakin suurelta osalta v;ilt-
teiH. v;ihemmein vinkaval-taisen janjestelmain puitteissa. t'

(Helsingin Sanomat, pH.riki::joituksesta 18. 10. 1963)

Helsingin Sanomat on toki tarjonnut palstatilaa myos toisin ajat-
televil-Ie.

I'Kannatan, ett;i kansanel-.ikel-aitos olisi ainoa elaikelaitos tu1evai-
suudessa. Kaikki maksaisivat saman vennan pal-kastaan ja tulostaanja saisivat myohemmin yhtH suuren e15kkeen,
Pois 1e11it, tel1it ym. el;ikkeet. . o "

(Helsingin Sanomat, yleisonosastosta I0. 5.1970 )
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0tsikol-Ia rtVakuutushaiden kaappaus kansal-ta" kinjoitti Ylioppilas-
lehti kuJuvan vuoden alkupuolella muun ohessa seunaavaa:

ItTyoelHkeIait ovat sinHnsii hyvH ajatus, mutta vinhe on tehty
ettai ne on annettu yksityisten nahastointipohjal-la toimivien
tuslaitosten hoidettavaksi" Yhteiskunta ei nHin ol1en pH.H.se
tamaan kansalta velronomaisesti kenei-ttyjen vanojen kaiytt66n. . .

KansanelEkelaitos hoitaa jakopeniaatteeJla kolmea 14 : sta lakisei;i-
teisestei vakuutuksesta, nimittiiin penhe-elekkeit.i, kansanelaikkeitaija sainausvakuutuksia. Lopuista yhdekseistH pakollisesta vakuutuk-
sesta huolehtii panisensataa yksityist5 el-Hkevakuutusl-aitosta ra-
hastointipeniaatteen mukaan.
MYEL tuo tullessaan uuden elHkevakuutuslaitoksen, mutta YEL hajon-
nee jo toimiviin yksityisiin el;ikevakur:tusyhtioihin.
Lakiseiaiteisiei vakuutuksia hoidetaan ko1me1l-a tavalla. Tyonantaja
voi penustaa oman e1;ikekassan tai -sei;iti6n" J;i::jestelmH pyorii
omalla kustannuksellaan, tuottaa konkoa sekii antaa eninomaisia si-joitusmahdollisuuksia. Kolmas tapa on hoitaa vakuutus elaikevakuu-
tusyhtididen kautta" " .

Monessa suhteessa tenveellH pohjalla lepH.aivri l-akiseieiteinen el5keva-
kuutustoiminta kaipaa kuifsnkln kipeitei ja nopeita l-eikkauksia.
Esimenkiksi L2 suunimman eliikevakur:tusl-aitoksen hall-intomenot ovat
samaa suur:uusluokkaa kui-n Kelan. 0n ymm;irnett;ivei;i, ettei paninsadan
.taitoksen hallintomenot muodostuvat aina suunemmiksi kuin yhden kes-
kitetyn. Toinen kuvaava esimenkki or: ett;i tapatunmavakuutuksia
hoitaa 26 p;iaillekkaiist;i onganisaatiota" Koko jHnjestelmH on kyps;i
siirnettHveiksi sainausvakuutusto imisto j en yhteyteen.
Ruotsissa vastaava elHkevarojen hallinto on enityisen valtioval-Ias-
ta niippumattoman yleisen eleikenahaston k;isiss.i" THmH.n ns. ATP-ja"jestelmiin nahaston sut.llruus on noussut penH.ti 25 miljandiksi
knuunuks i.
Ero Suomen jeinjestel-mriHn venrattuna on siin;i, ett;i n;imai vanat ohja-
taan valtion investointipankin keiyttodn. Se toimii siten yksityis-
ten pankkien vastapainona. Suomessa voitaisiin ajatella vastaavaajanjestelmli;i. Nyt sell-aista ei ole ja talouselHmrin ohjailu on jae-
nyt vakuutuslaitosten ja yksityisten pankkien k;isiin" "

(Ylioppilastehti l-970 : 5 )

Rakentavaa knitiikkie edustakoon Palkkatyol.iisen antikkeli. Muis-
tettakoon, ett;i Sdp:n edustaja Kaipainen kiinnitti huomiota samaan
aiheeseen kuluvan vuoden valtiop;iivil-lai tekemiiss;iiin lakialoitteessa.

siinii,
vakuu-
vaikut-
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EmernrnHn tyfirmal'Eskixe a-
valt aisuutta' eliikeX aitoXrsiim

Kuten muistamme, ty'6elii-
kejiirjr-'stelmiistii, sovittiin
1960-luvun aiussa erdissii
t5'tiehtosopimusneuvotteluissa.
Jztrjestelm6 rake;rnettiin siile
pohjalie, etti tydrantajat ;atytintekijit tulivac jiirjes+,6-
jens6 kautta olemasn jat|::r-
vasti mukarra niin hytin t-v-0-
elSkejiirjestelmiin hehittEmi-
sessi kuin sen toirneenpenos-
sakin. Fjkiketurvan kehi{:tri-
minen onhin sen jiikeen o1-
lut suurelta osin tytimarkki-
naosapuolten kiisissi.

Tycimarkkinaj5rjestdillii on
enemrnistiiedustus eiiketurva-
keskuhsen ja LEl,-ell'relai-
tosten, siis tytielSkehassojen
haliintoelimissd., joteu ne
vastaavat taite osin rnyds
tydltiirejrirjestelnrdn toiraeel-
panosLa. Lakiszidteisellii poh-
jalla toimiva tydrnarkkina-
edustus on osoittautunut el5-
kekassojen jokapiilviiisessii
tytissZi llailihien osapuoiten
karnialta hyviik-si ja iuotta-
musta herittiivii"hsi.

TEL :n toimeenpanosta hrro-
lehtivien eliikeiaitosten -vekuutusyhti6iden, siiiitididen
dalla la.isss, ei ole miiiiliiyir-

siii tytimarkkinajlrjestiijen
edustrtksesia haiiinterelimissdja iriiy-tiinndn toimeenpanos-
sa" Myti.skiiiin vapaaehtoisella
pohjaila ei tiillaista edustus-
ta oie jiirjesb';ty, jcs rryt el
ota huomioon niitd paria hal-
lintoneuvostoa, ioissa. ktiy.
diirin vucrineuvosten kanssa
kaLselemassa tilinpiiiit6ksiii.
Erriisiin vakuutusyhtiijihin on
lisdhsi perustettu epiiviraili-
sia tyd,markkinaneul'ottelu-
kuntia. Niiden tehtiivaipiiri
hykittyjen eliikehakemusten
tarka-stajana on kuilenkin
siind, miEriu suppe?., ettF. jbr-
jestelyn .rahuutusyhtitiideu
tydirtin rnukanaan tucr:aan
kentiln tunten:.uksen merl'.i-
t1's jii2i olemattornalisi.

Tycimarkkinaedu.slajien la-
Lien toimecnpanoon mukg,-
naan tucma kcntia ja tyti-
olojen tuntemus on osoittau-
tunut roimaksi koho jiirjes-
telmri^Ile. N1-t kun t3.'6eliike-
jrirjestclmiiJl6 on jo valiiintu-
u:Jt asema sosiaaiikentissri::t-
me, kua ollaan jo pf"ixemris-
s[ ulos lapsenkengist6, olisi
kori<ea aika toteuttaa tyti-
marlikiiiavaliaisuus m)'iis
TEL-eliikeiaitosien puoleila.

(PalkkatyolSinen i8. t. l-97C )
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ROYANTE:;i{i ?. 8. 1$70

I
i
?

Yhden truukun sysleemiin
S.uotisia t66ll?i kiiyneet suo-

malaise'v ovat pt&uneet eritli-
sesti siitii h;r'iistii sosia"alitur-
vasta" rniHii ::uotsaiaiselle yh-
teiskunaaiie on ominaiste. ?o-
sin r:rainitaan myds, etti se 1'l-
liipiciettiiia by'vin rskailla ve-
roiila. iTriin ollen Buotsissa lh-
miset pakkosHrist8vdt itselleea
turvan sairauden. vanhi:urien
tai if iik-pycttitn;i.den varaksi.

Totta on, ert-i Euotissa ovat
guuret verot 'ia sosiaalisen iur-
vsilisuuden vaatir.lat ulosteot,
mutta. muutoin on sa:iottave,
ettii tiissii suhteessa l:eiliE ei
olls ko'rinkeari paljoa jdiessl
naapurista. Kyllii meiliilrin oe-
ritii"En kail,:enlaaruisia irTil,-,
LtrL, VEL-, KEL- ja yks:ii Ja
toisia muita sosie-ali:na-i<suja

veroaluontoisina ja merkiil-- olr

!&uta'.'a, ettd rrraksun ollessa
irrvseessd kaasalaiseile lOytyy
k;'llii sija systeerois-rd. an,.mat-
tiin. ikiiiin sukiipuoleen tai
muuirun asiaaa tai.kuttavahsi
otaksulta,raan katsorag,t ta.

Toisin on sitten, kun katlsa-
lainen syystii tai lciiesta siir-
tyy saajaiisi. Silloia on ieke.ia

Ja asetulrsia, on Poikkettksia ja
poiki'.eukslen poil*eui<sia. jot-
lia karsinoira.t avuntarvits:.jan
siin'i :ttiiiiin, ettii hyviiiidkin
iainoppineella tahtoo n'renri6

sOrmi suuhun tuota ,,y;.bted,

selvitellesse. Onpa srllaisiakin
Joiden koirrlaiia - i:uten rnm.
el'.i6ssa raciicn sosiaalisessa
kir;elaa;ikossa isi.-er sanot.ti::r

- ei ole ','ieli mit[iin lains]L-
t5mii etrrJa olemassa. NEmd ei-
vit siis sovi r:iihiniiii2n r.[liin
tuossa rnonieir nrddriiS'sten tul-
kinistariras:a,

Sosiaa,linca leirrsdici.dntdmtne
on ;1'len rtutliii:.as j'* sitii totett-
tetaas vielii tntitkiilkaanrmin,
Oa kjrr.-rnenitr ert iuukkuja,

.loista erilaisia et.uuksia Jae-
taan, mutta varrna^sti hWin
moni jiiii joko llrnan tai vii-
hille csille niiisth etuist:! juud
sil":si, ettei saa seivdri, ntistd,

apua he.kisi, kun aina sattuu
vdii.riilie iuukulle.

Tiin:d, tuiee kaliiiiisi mii6s yh-
l.l:siiunnaile. sitlii niiin seka\r.
jirjestelnii ilman inuute vaa-
tii vailran virkakoneiston, sekb
ii:inskkain etti pii.iiilekkiiin.

Toisissa Pohjoismaissa tlurii
r-.i* on teriattorrasti parem-
rnln. Sieiiii lbhes saman lain no-
;aila :a samoista paikolsta, sa-
rucilta viranomaisilta saa kai-'
he:r arur, tnitb maan sosiaali-.
na-!r lairsdacid,ntd asukkaalie
tun'aa ja takaa, hy';in viihin
tnrrorloiiisuuksin,

Kur cn julidsesti luPaiiiu,,
.ettii lraliit'rksessa on tekeilliii
laajasuu:rtaisia sosiaalisia uu-i
distuksia, iuulisi tHrndn laki- Ja
toin:eenpanokirjavuudcn ole-
van ensiinmriinen kor.iaitava
rdin yhteiskunnan kuin yksityi-
sen llansalaisen edun nimiss5..

Ernme h'dmn:dstJ'isi, jos I<6Y

';isi niini:in, eti6 liu:r asiab saa-
Coan yksinkertaisemmaile nral-
lilie, i1::e:sesiiklr, e1,tii, iia:isa-
i:isiita et:rita6a ai'rerr turhan
prrljon sosiuaiirnakeuja ve-
ron] uonr c jsina, VahemrrEiiiikin j

t'.ll taisiirr toirrreen, ja vorta-isiin 
Itasta jops n1'l:;,'isid, ;'ankcrnpil

tur-.'a iiansalaisilie. i
lr-a:k.l<a v:.tion :'uur:a. apu- 

|

rahastojahan nykyi.setkin kan-l
Isrr- .ia tiD.jliikeranastot ovat.i

Niili!, on rake:urr:rtu jo paljon,i
k5iLikin' hydrlyliisr"ii, tessir,l
rnaassa! niin ettd rasisikohs.rrl'
vaiti o rrj.cll !.rr,a inir'..1*ssa !:aan ta- j

pauirsessa lucpua }:ccleituisra 
I

hivi-ria 1:-ils:,'lehrnlslderr. lir:t'"ai
se 01 taas eri asia. I

(Lapin Kansa 7. B.l-970)
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4. MUU KRIT]TKKI

Seunaavaan on koottu enHi,Cen sel-laisten henki16iden ajatuksia, jot-
ka virkansa tai toimensa puolesta ovat elH.kekysymysten asiantunti-
j oita.

ItJos olemme tHysin ::eheI1isiH., meidein on myonnett;ivH., ett;i sosiaa-
.l-ivakuutusj;i::jestelmaiai on maassamme keiytetty ja jatkuvasti kriyte-
t;i;in myos keinona pH.Homien kenei;imiseen... Samanaikaisesti kun kan-
sanel-iikevakuutuksen piirissii on luovuttu nahaston kantuttamisesta,
on yhteiskuntamme ottanut kaiytto6n tydel.ikevakuutusj e"jestelmiin,
jossa taas ::ahastoimista tapahtuu vansin huomattavassa mlilinin. . .
Nykyaikaiseen sosiaalivakuutusajatteluun ei kuitenkaan sovi enH.ii
aj atus kHytt;iH sosiaal-ivakuutus j enj estelmHH pHaiomanke::Haimisvali-
neenH., vaan toiminta on pynittHvei yhei enemmH.n janjest;imaiH.n niin sa-
notun j ako j H.r: j estelmHn avulJa " r'

(Jaakko Pajulan antikkelista I'Sosiaalivakuutus
nykyaikaisessa yhteiskunnassa" )

(Suomen Punainen Risti l-968:3)

Yleisille sosiaaliturvan p;iivi1I;i Lahdessa el-okuussa
tiin moneen otteeseen sosiaalitunvan hallinnolliseen
teen. Pani esimerkkiai knitiikist;i niitt;inee.

1969 puutut-
haj anaisuu-

ttSosiaalitunvaj.injestelmHaimme on kehitetty osaratkaisuina, usein
poliittisina kompnomisseina tai taloudell-isina myonnytyksin.i. Tu-
Ioksena on hajanaisuutta ja epH.tasaisuutta. Nelisenkymment;i eri
el-int;i, laitosta tai yhtiotei alanyhmineen tarioaa noin panissatu-
hannessa palvelupisteess.i kansalaisil-Ie lH.himain 70 enil-aista so-
siaal-itunvaetuutta. Sosiaalitunvan eni osa-alueet kehittyveit ja
toimivat oman johtopontaansa n;ikemysten mukaisesti, eivH.t kokonai-
suuden harmoonisina osina eikei sosiaaliturvaa kysyvHn ihmisen tar-
peista f.ihtien" Sosiaaliseen riskitilanteeseen joutunut ihminen,
heikkovoimainen vanhus, tunvaton lapsi, tydton kehitysvammainen,
invaliidi, sairas, vaikeasti sopeutuva tai elatusvanoja vail-la oIe-
v€L: etsii vaikeuksiinsa apua toimeentuloturvaa, huoltoa ja hoitoa,
tai sellaisia palveluksia, jotka helpottavat suoniutumista, nyky-
yhteiskunnassa. Monimutkainen j;injestelmaimme kuitenkin edellyttaiei,
ett;i jokainen ihminen osaa itse hakeutua juuni oikean l-uukun eteen
pyytaim;iatn oikean lakipyk;ilein tai saiH.nnon penusteella etuutta, jon-
ka oikeata laatua ja suunuutta hain ei itse kykene natkaisemaan ei-
kei tankistamaan.
Sosiaalitunvan hallinnollista viidakkoa saadaan tuskin enHd t:issei
vaiheessa yksinker:taistetuksi" N;iytt5;i kuitenkin veiltt;im5ttdm;il-
td, ettai jokaisen kansalaisen ulottuvill-e saadaan sellaista neuvon-
taa ja opastusta, joka auttaa oikealle l-uukull-e, oikeaan vakuutus-
laitokseen tai eI;ikekassaan ja myos auttaa asiakasta valvomaan oi-
keuksiaan tanvittaessa eni valitusportaita hyv;iksi keiytteien. "

(A11i Lahtin en )
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rrAlkavan vuosikymmenen avainsanaksi naiyttaiai muodostuvan I'koondi-
nointirr, sille site tanvitaan myos eI;ikepolitiikassa. Tosiasiahan
orlr ett;i vaikka elaiketunva nyt peittaiei keiytainndllisesti katsoen
koko v;iestdn, se on silti sangen eritasoinen riippuen siit;i, minkai
elaikelain alaisuuteen kukin kut.tlrrr:. Sitai on osuvasti vennattu tek-kiin, joka tosin on ehja, mutta joka ol-isi poyhittaivai tasaiseksi,jotta se laimmittaiisi joka kohdasta yht;i paljon" Nyth;in esim. val-
tion ja kuntien el;iketaso on 66 eo iu kansanel;ikkeen kanssa se nou-
see usein tait:ikin suuremmaksi, kun taas vahimpien ikSluokkien
el;ikkeet esim. LEL: ssa harvoin nousevat 20 eo2rr tasoa kor:keammal-l-e.
Ef aikejainjestelmeimme koostuu lis;iksi leihes 20 eni laista, joiden
erilaiset saieinndkset aiheuttavat hankaluuksia sek;i el-eikkeensaajil-
Ie ettai vinkailijoille, joten viime vuonna asetetulla el;ikejeinjes-
telmaikomitealla on vielai suur.u::akka edessHH.n. "

(K-J. Halsas)

Viime vuoden lopulla Talousel;imein (1969: 4B) haastattelukysymykseen
rrMitka tavoitteet sosiaaliturvassa J970-Iuvulla?rr annetuista vas-
tauksista mainittakoon seuraavat :

"E1;ike j ainj estelmien onganisaation kehittamist;i j atketaan siten,
ettai toisaalta palvelu saadaan yksinkertaiseksi ja helpoksi ja
toisaalta s;iilytetei;in nykyisen j;injestel-mlin joustavuus ja sen eri
sektoreitten piiriin kuuluvien vakuutettujen ja n;iiden tydnanta-jien tehokas osallistuminen jeinjestelm;in kehitteimiseen ja hoitoon.
Tutkimus- ja suunnittelukapasiteettia on jo lisHtty ja tulee vie-
l-ei melkoisesti lis;itH" I'

(Teivo Pentikaiinen )

t'Hajanaisista, jopa satunnaisista natkaisuista huolimatta on so-
siaalitunvapolitiikan aikaansaannoksia 6 0-Iuvul1a pidettHv;i nunsai-
na" Sai:rausvakut:tus , kansanel;ike j;inj estel-m;in t;iydent;iminen tuki-
l-isi11;i ja lopuksi viel;i asumistuel-Ia, tyosuhde-elaikkeet, penhe-
eleikkeet, Iapsipenheiden asumistuki, elatusavun ennakko, tyott6-
myysko::vaus, enityislapsilisai j a j elleen lopuksi vielei avuttomien
lasten hoitotuki siinteiv;it kansantuloa yli 2 miljandilla manka1la
vaj aaturvaiselle pas siiviveiestolle.
Taimai kehitys vaat.ii myos onganisaatiouudistusta. Vakuutus- ja elei-
ketoiminta, tulonsiir:tojen p;i;ivH.y1eit, eivait voi jatkuvasti oIIa it-
sen;iisen innallaan suhteessa muuhun sosiaalitunvan hallintoon. rt

(A1fi Lahtinen)

KK-laisen kuluttajavalistuslehden trMert palstoilta
t ikkel i.

on seuraava an-

rr Sos iaal ilainsairideinnon nopea
nistir iitaisia, pai;i1 lekk;iis i;i

kehitys on luonut meiIle monia sekavia,
j a enitt;iin kalliita j;i:rj estelmi;i.
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Tavallinen kansalainerr voi saada kansanel;ikettai vanhuuselaikkeen,
tyokyvyttdmyyseliikkeen ja vanhuudentuen muoCossa, joko ilman t.iyt-
tei tai viihennettyii tukiosaa tai niiden kanssa" Lis5ksi hein voi
saada tukil-iseiH., puolitukilisairi, apul isHH., hoitolis.iei j a hautaus-
avustusta. Palkansaa j ana h;in peiHsee osal liseksi myos TEL: n j a
L,EL,:n mukaisista tyoelHkkeistai ja yrii:taijain;i YEL:n ja MYEL:n mu-
kaisista ynitteij;ielHkkeist;i. Lisaksi moniJla on henkilokohtaisia
mr:ita el;ikkeit;i.
Tankastellaanpa rahoitrrsta" Tyonantaja maksaa lapsilisai- ja kan-
sanelaikevakuutusmaksua, tapatunmavakuutusmaksua, TEL: n ja LEL:n
mrrkaisia e1;ikevakuutusmaksuja sek;i tydttomyysvakuutusmaksuja. Pal--
kansaaj a maksaa l-isH.ksi sairausvakuutusmaksua ja kansanelHkevakuu-
trrsmaksua. . .

Luettelot eivait ole t;iydellisi;i" 0n selveiei, ettH maksujen ja etu-jen penusteet ovat puolustettavi-ssa, mutta miksi niin monimutkai-
sia jarjestelmiei" Eikd el;ikej;injestelmiH voida yhdist;i;i ja yhte-
na]-staa / "

(Pentti Viidan antikkelista
(Me 26"3. 1970)

rrMonimutkaisra j einj estelmi;it' )

Kansliapeallikk6 Tarasti sosiaali- ja tenveysministeniost5 on to-
dennut:

'Kansanef ;ikeLain ja sainar-:svakuutrrsJain yhdistriminen yhdeksi sosiaa-
litr:nvafaiksi, pakollisen yleisen +ybttdmyysvakuutuksen aikaansaa-
minen sek;i vanhuus- ja tyokyvyttdmyysel;ikkei-den enimmH.ismai;inien ko-
rottaminen ovat keskeisi;i kysymyksiai sosiaalitunvan kehitt5.misessai
70-luvr:l-1a...
Kansanelaikelain ja sair:a':svakuutt:slain yhdist;imisen yhteydessei tu-
fisi rrudistaa neiiden lakien hal-linto-onganisaatio konkeimmasta joh-
dosta paikall-iselimiin saakka" Tal-16i-n tul-isi hankita kansanelHke-
l-aitoksen mt:uttamista sosiaali- ja -benveysministenidn alaiseksi
nonmaaliksi keskusvirastoksi ja alue- ja paikallishallinnon elimet
yhdistai;i mahdollisurrksien mukaan ja m;i;in;it;i nii,ien tehtaiv;it uudel-
Ieen. r'

(rrAj ankohtaista
( P;iivain Sanomat

sosiaal-itunvassat')
r2.5"1970)

El-eikel-aiiset ry:n toiminnanjohtaja Mustonen puolestaan on tuonnut
esl_l_n seullaavaa:

ttElaikkeiden myontHmisen yksinkertaistamj-nen on niin ikai.in ajankoh-
tainen ja suuri tehtaiv.i" Y1i 160 tyoel;ikkeitei hoitavan s;i;ition ja
vakuutusyhtiSn teht;ivien siintHminen yhdessH kansanelaikelaitoksen
teht;ivien kanssa uudell-e byrokratias-ta vapautetr:lIe ja kansanval--
taisesti johdetr:11e el;iketr:nvalaitoksel-Je ei ole pienen Juokan nat-
kaisu" Miten neiissai teht;ivissei onnistutaan, niippr:u kokonaan sii-
tH, ovatko kansalaisemme valmiit vaatimaan neiiden rrudistusten to-
teuttamista^ "

(O1avi Mustonen Kansan Uutisissa 6.7.1970)
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Lopuksi lainaan viel.i osan ETK:n toimitusjohtajan sosiaalivaliokun-
nal-l-e pitiimH.stai al-ustuksesta.

"Viime aikoina on me
kis;i;iteisen eI;ike j ;in
KaiytetH.ain sanoja mon
j.re. A::vostelu kosk
kansanel;ikepuoli on

ko nunsaasti esiintynyt arvostelua maanme l-a-
estelmtin hallinnoll-ista nakennetta kohtaan.
mutkainen , haj anainen , sekava , epaiyhteneiinen
e l-H.hinnH tyoel;ikejainjestelmeiei, mutta myos
aanut osansa.

1
li
a
S

Tankastelen ensinnii, millainen tilanne tall-a hetkellai on. Meil-Iei
on todel-Iakin voimassaolevia el-;ikelakeja panisenkymmentH. Lait
kuuluvat neljHn eri ministeridn toimialaan. Lakien mukaisissa
eleikkeissit on epeitasaisuutta, joskin useat yleispeniaatteet ovat
yhteiset. Eni lakien mukainen muutoksenhakutie ei myoskai.in oIe yh-
tenH.inen.
Lakeja toteuttavia e1;ikelaitoksia on kymmentai eni lyyppia. Kaik-
kiaan on elHkelaitoksia I65 kappaletta. T.illoin ei ole laskettu
mukaan vapaaehtoisia e1;ikkeit.i hoitavia el-;ikel-aitoksia.
Mite hajanaisuudessa sitten arvostellaan? Mukana on tietysti po-
Iiittisiin asenteisiin ja arvostuksiin penustuvia n;ikemyksi;i. Te-
m;in lisaiksi mainitaan el;ike-etuj en epeitasaisuus , epHvarmuus siita
minkH. eI;ikelain ja laitoksen piiriin milloinkin kuul-utaan, epaitie-
toisuus siita, miten miss;ikin tilanteessa tul-isi menetellei, 3a epe-
selvyys oman eI;iketurvan m;iHrHst;i. Myds mainitaan hajanaisuudesta
johtuvat konkeat hoitokustannukset. Usein n;iyttH;i anvostelua syn-
nytt;iv;in;i tekijHn;i myoskin olevan vastauksen puute ihmiselle l-uon-
teenomaiseen kysymykseen miksi. Haetaan jairkevei;i perustelua kysy-
mykseen miksi nHin hajanainen janjestelmH., kun asiat voitaisiin
ho itaa yksinkertaisemminkin.
En IHhde sel-vittel-em;iH.n, miten ja miksi nykytilanteeseen on pai;idyt-
ty. Totean vain, ettH siihen on omat histonialliset ja sinHnsai
lr:onnolliset syyns;i, eikH ti-lanne meid;in maamme kohdalla ol-e ainut-
ke::tainen. Useassa maassa on kehitys oll-ut ja myos panast-aikaa
on yleispiirteilt;i;in saman kaavan mukainen.
Miten sitten anvosteluun olisi sr:htauduttava? Siin;i on mukana pal-
jolti liioittelua ja vei;ininkeisityt<sia ja usein se perustuu harvi-
naisiin poikkeustapauksiin samoinkuin siintymH.vaiheen hankal-uuksiin.
Kuitenkin, kun olen vakavasti- miettinyt hajanaisuusteemaa ja koet-
ranut kansia siitai l-iioittelun pois, olen p;iritynyt siihen k;isityk-
seen, ettd anvostelu on monissa kohdin myonnett;ivH oikeaksi ja ryh-
dytt;ivH. toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi"
Mita sitten tul-isi tendel Pal jon on tehteiviss;i sinHnsai suhteelli-
sen vaihaiisille teknilIisill;i national-isoimistoimenpiteill;i. Toi-
saalta tehostamalla tiedotusta voidaan poistaa veidninkHsityksia ja
saada til-alle oikeata informaatiota. Teimai ei kuitenkaan niit.ir oD
kysymys enemmlist;i kuin hienoviil-auksesta. Tarvitaan myos syvemp5ti
as ioiden uudelleenaj attelua j Hrj estelmein yksinkertaistamiseksi.
Olen varma, ett;i desentnalisation ajatus on elinkelpoinen maamme
tyoelHketunvaa toteutettaessa, mr.rtta nykytilannetta on yksinken-
tbistettava oleel-1isella taval-Ja ja kehitettaiv;i desentralisatiota
niin, ettii sen parhaat puolet pH;isev;it esille. Ty6 on hyvin laa-
jamittainen ja se vaatii useamman vuoden ajan. Maamme eleikejeirjes-



- 1'elvel Miirinkiis oiei rhe-
nossa?

- No, eihSn tlssH kiiYhin
rannata tnertna kttin Yhteen
;uuntaan i<elraliaan. Tuonne-
han nrini r,;.ras+,tlor.r t r-si.n:a5n,

jos saisi sitf LELlid.

- Jassoo. Ja ir-rinii kun luu-
lin; ettd sind saat jo TELlid'

- Ja viclH n-ri ta. ir;-va i<ttn

virhin I(ELiii.

- Se kuuiuu io Tossavatnen-

kin sriavan sttA NIEL]il.

- I(r''lldhin ne erdille :in!aa'
Johan Jormakkaliin -sa.a VELI;d.

- Sanos u'tttttta. Rutanenk!:r
saa YEL1ia ja F.tllttn-iatrcn

}IYELIid,

- No, r-riin se kuriluu Hinti-
kan Icsltii<in saa\ a:t Pil.iid ja

Jorolaislia VPELlia.
' 
- 

Joc, k-r.ll;i iic otiaa L)!aa

Alvarjinsaharr ne }:ti;,'ttavtt si-
tikin SVLIi:i.

- Sanos l:tutrta. Ja sen io-
rolaiskan velikin on kruicnrnra
jo ano,uassa KV'l'Llie.

Tissd vaihec-ssa p',luttui pu-
heeseen chikuii<ija:

Anteek.si, ette irdi; itsen
mutta kun lrerlat tuntuivat pu-

t+4

lntvan joiakin suomensukirist:r
kielti, niin tictiustelisin tieti
eldkevirastocn.

rISir: Ei;ilievit'a-*toonko'l
Oleti-eko l:ellilli:ren, tcllilrinen.
vciIilSiner:, pcilii.i:ncn vai i'.cn-
tics rneililSinetrl

- Tuililain,:nhan minii
joslius nuorelripana.

-- Ash. Ettckd d1y6? Saatteko
iotakrn eliiiiett.il

- Sitahan ltina .,'ain, kan-
san..l;i kettd.

- Jaa i':ELliij.. No, -saartelio
ilelkdn perliscsan vai penrsosan

:a r Ilie:':nettvli tr-ri(iosaa vai
p.-'i us,.;-call je 'ia:'tierr '-tillio-.ar:

vai,.'ain i'il',en:rctt,r'i trrl<iosiii-:.

,'aithii-tclelir-ll;erra vai ..'aIn ti,.\'-

den t'-rkiosar-i','a nruuclcntultcna'l

-- Tai kcnl.ies saa'Lte,ieiri
airllis:in Lai hciioit:<ll tri ittki-
li:;an? -Jai :iaatttiio ehiiti pa1,r-

la.in nickaarr siroii!e tiavaa kot'-
i'3rlsta tapatui'tiiasia, jol:a sat-
lurr :rarn::rrlltrsi--r'ciiri,n osail...'..i-
nceile, ellei vahingoittunlrl
lluutoin oie oikeutettrt taoatttr'-
mai'ai<lrr-11.i'.slairi tai sotiias';iim-
r.ia.l air: r il u li a i.iccII lic, t'va li ksecn l'

- Voi, r'oi. lnhHn nrinl

sitrihHn minii vain, ettd .ios niin-
kuin .ionkinlaista iisaturvaa . . .

-. Ai lisdtun,aa. Sirnd ta-
paulisessa lienette tietoinen, et!.i
jos TEL plus i-EL plus L.VTEL
trrlus YEL pius MYEL-perus-

eiHkkeet plus \.zEL-elhke plus

-suonren Pankin pir"rs postisdds-
ttipankin plus kansanelSkeiai-
toksen ulus KIEL.:n plr.rs orto-
clolisisen hirkon eilkl:eet plus
n{EL-eidlie plus tapatiiltnava.-
!.:r.urtusel{ke plLis }li1<enneva-
liuutuseidiie pitrs so!ila-c\:arn-
r:raiain eldke plrrs rnr.ru viLiia-
tai t1-osrrhteeseen perustuva
tiiiiie ;.'littdai i'hteen-;c,r'itr.rsla-
J an, vlhc:nnr.llIiin TIL-eld j.:-

kecstA n;iiArd, joka on 1'ht:i
su,.rri rtsa .r'lit:cr-'s;A krrirr TE[,:r'i
r':il rir:tnraisci:ike on i.:a.iltista pc-
iu.,:liiklrsista? ]io, r.r,iI<as teille
n,r-t t,.rli?

- Taisi saacia jonkinlaisen
liohtaukserr. Pir-rtteiee tuoila ;o
pittiin katua i.:nln trli-.i kornp-
pania piruia kanlapdiila.

* I\{ies palka. Siini r-ti taisi
taas olia r-ksi aii<aan.ti{ scur.ari-
maton suorlalail:en, .ioka ei ole
selviiid. sosiaaiitun.asLaan.

!

telmAn yksinkertaistaminen on n;ihdH.kseni 1970-luvun alkupuolen teh-
tEvistai eres keskeisiinpiE. "

(Mankku Kaikkonen 12. 5. 1970)

5. LOPPUSAI{AT

Selosteen iuonne on tdhdn asti oliut puhtaasti kuvail-eva. SaIlit-
takoon sen jatkua t.oppuun saal.-ka" ilH.in oilen voi,iaan eclellli Ia-
veasti sanottu tirvistiiH seulraavaan muotoon:

*qbtf(,-
SUOMALA| NEi.l SOSIAALITIJI?VA

1-,(Eterii-Suorni I3. 6 .19 7C )
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