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ALKUSANAT

196O-Lukua on usein Luonnehdittu sanoilla rrelskepo1itiikan vuosi-
kymmenrr. El-;iketurvaa kehitettiin maassamme sen aikana voimakkaasti
lainsHH.dHnn6lLisin toimenpitein, ja samall-a kun eduskunta laihes
vuosittain krisitteli elaiketunvan parannuksia o1i myos sen ul-kopuo-
lel1a kaiyty keskustelu eleikekysymyksist5 vil-kkaampaa kuin koskaan
aikaisemmin. Sys;iyksen antajana elSkepolitiikan nousulle yleisen
mielenkiinnon kohteeksi juuri 1960-Iuvu1la voidaan ilmeisesti pi-
tea syyskeseillei I960 val-mistunutta el-iikekomitean mietintdri, jonka
seunauksena ensimm5iset tyoel.ikelait, TEL ja LEL, seunaavan vuoden
kuluessa s55dettiin.

Vuosikymmenen p;i;ittyessai voitiin todeta, ettd sen aikana oli e1;i-
kepolitiikan alueelta kentynyt valtava m;i;irai kirjallista mateniaa-
1ia. Tuoll-oin p;i;itettiin E1;iketunvakeskuksessa nyhtyH kH.ymai;in sys-
temaattisesti lepi ja analysoimaan tete aineistoa. Tavoitteena o1i
pyrki;i tiivist;im;i5n se sell-aiseen muotoon, ett;i nekin asiasta kiin-
nostuneet, jotka eiv.it itse ole k;iyty;i keskustelua aikanaan seuuan-
neet, voisivat saada kuvan siitai, millaisia kannanottoja tydel5ke-
jenjeste1m5n syntyvaiheiden aikoihin ja s.en j;ilkeen on e1;ikekysy-
myksistei eri tahoilta julkisuuteen annettu. Teta pidettiin aiheel-
lisena siitekin huoli-matta, ettci n;iin ei luonnollisestikaan vielei
saada esiin viime vuosikymmenen rrelaikepolitiikan koko kuvaarr, koska
huomattava ja usein r"atkaisevakin osa elH.kepoliittisesta toiminnas-
ta on tapahtunut siten, ettei sit;i ol-e julkisuutta varten dokumen-
toitu vaan se j;i;i tutkijoiden tavoittamattomiin.

Teht;iv;in laajuuden vuoksi se jaettiin kahdeksi eril-l-iseksi tutki-
mukseksi. N;iistai toinen keisitti eri puolueiden eduskuntanyhmien
toiminnasta eltikelainsaiSdainndssS. kentyneiden valtiop;iivHasiakinjo-
jen analysoinnin (Pekka Louhelainen frEduskunta ja el;iketunvat').
Oheisen tutkimuksen teht;ivrin;i puolestaan oli antaa kuva tydelrike-
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j arj estel-mEi;in liittyneestii el5kepoliittisesta keskustelusta ens i
sijassa lehdistdss;i esitettyjai mielipiteitei tankastelemafla ja
kaytt5en jarjestelm5n kehityst;i koskevaa muuta materiaalia l;ihinn;i
keskustelun taustana oll-een tapahtumien kul-un selostamiseen' Ai-
neiston kartuttaminen t;ih;in tutkimukseen lopetettiin syyskuussa
1971, jolloin sen suorittaja, valtiot. kand. Pekka V a r o m a
siir:tyi El;iketurvakeskuksen palveluksesta toiseen toimeen. THmHn

jSlkeen tutkija on hoitanut tydn loppuvaiheet vakinaisen toimensa
ja tyoaikansa ulkopuoIeIla, mik;i on jonkinveman siirteinyt tutki-
muksen julkaisemisen ajankohtaa.

Tutkimuksen suorittamisessa ovat tutkijaa avustaneet val-tiot.
kand. Kaija-Liisa N i s s i n e n, joka hoiti huomattavan osan
sanomalehtiaineiston ken5aimisest5, sekH yo. Ritva H i n t i k k a,
joka toimi aineiston luokittelijana tutkimuksen loppuosassa esi-
tettyE frekvenssianalyysi;i varten. LiitteenH olevan katsauksen
tydeleikejarjestelmein muutoksiin on tarkastanut varatuomari Launi
Ko ivu s at o El;iketurvakeskuksen Iainopilliseltaosastolta.

Elaiketurvakeskuksessa 25 . 5 .L91 2

Margaretha Aarnio
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I TUTKIMUKSEN ESITTELY



I

1. Taim5n tutkimuksen tarkoitus

Tlim;in tutkimuksen tarkoitus on kuvata tybeliikejar:estelm;i5n liitty-
nytt;i eleikepoliittista keskustelua ja jarjestelmein kehitystii j;ir-
jestelmlin syntyvaiheicien ja sen toimirrnan ensimmHisen kymmenvuotis-
kauden aikana. Tutkimuksen p;i5osa on leihinnai intuiti-on varassa ja
osittain kol-laashitekniikalla tehty historij-kin tapainen taustasel-
vitys el5kepoliittiseen p5;itdksentekoon j a tydel;ike j en j estelm;in
muutoksiin vaikuttaneesta poliittisten puoJ-ueiden j a e'tuj eirS esto j en

asennoitumisesta, ;ellaisena kuin se heijastuu julkiseksi tarkoi-
tetussa kirjallisessa materiaalissa. Heijastimina on ollut sanoma-
IehtiS, eduskuntamateriaalia, komiteanmietintdja ja niist;i annettu-
ja lausuntoja.

Jairjestelm5historia al-kaa vuodesta 1960, koska sill-oin julkaistiin
nykyisen tyoel;ikejairjestel-m5n perustana oleva eL5kekomitean mietin-
t6, ja peiaittyy syyskuun alkup;iiviin 1971. Siihen mennessH o1i esi-
tetty ensimm5iset vanovaiset mielipiteet sosiaal-i- ja terveysmi-nis-
teri Pekka Kuusen johdolla toimineen kolmen miehen tyoryhm;in suo-
sittel-emasta tyoellikkeiden ja kansanel;ikkeiden niveltlimisest5 yh-
teen uudeksi kokonaisel;ikkeeksi . JHr j estelmiihistorian kuvaama aj an-
jakso on toistakymmentli vuotta ja lShdemateriaal-in mai;ir;i valtava,
mik;i aina saattaa aiheuttaa vaaran kol-Iaashiteknii-kkaan penustuvan
kuvan subjektiivisuudestal v5ainistymisest5 aineiston valinnan, kar-
sinnan ja tiivistdmisen yhteydessH..

Tutkimuksen 3;il-kiosan avul-1a on pyritty tarkastamaan, ettei propa-
gandavimasta jarjestel-m;ihistorian juonta kuljettamaan val-itut osat
edustavat hyvin menneel-l-ii vuosikymmenellai esiintynyttii puolueiden
j a etuj air j estoS en asennoitumista. MenetelmHnH. on ol-Iut sis;il}on
eritteiy, jonka avull-a on mitattu sanomafehtien p;iSkirjoitusten
asennoituminen tyoel;ikejarjestel-m5;in ja sen osapiirteisiin I960-
luvul-l-a, kansanelaike j 5r3 estelmtiein asennoitumista on k5ytetty ver-
tai luperus teena .

T5mdn tutkimuksen alkuosa l;ihestyy epEisystemaattisen tarkasteluta-
pansa vuoksi sis;iIlon erittelyn non-frekvenssianalyysia, jota voi
ehk;i kutsua myos sis;il-1on vertailuksi Huuskaa ( 1968 ) mukail-Ien.
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Sanomalehtien paiaikinjoituksista tehtyai sisaill-6n enittelyei kutsu-
taan jatkossa myos frekvenssianalyysiksi, koska siinai on analyy-
siin valituista 1960-l-uvun paekirjoituksista l-askettu pitk.ihk6jai
ajanjaksoja kuvaavia keskivertolukuja.

2. Tutkimuksen kohteet

Asennoitumista tyoel-;ikejeirjestelmain eri piirteisiin ja paiStoksen-
tekomenettelyn osapuoliin on selvitetty frekvenssianalyysissa
s eitsem5n Hels ingis s ai il-mestyvain va1takunnallisen sanomalehden
avulla. Viimeinen frekvenssianalyysiin kuul-uva vuosi on 1969.
Levikintarkastus Oy:n silloin julkaiseman ilmoitushinnaston mukaan
tarkastel-tavista l-ehdistii Helsingin Sanomat (HS ) on riippumaton,
Uusr Suomi (US) kokoomuslainen, Hufvudstadsbladet (HbI) puoluee-
ton, Kansan Uutiset (KU) kansandemoknaattinen, Suornen Sosialide-
mokraatti (SSd) sosiaalidemokraattinen, Suomenmaa (Sm) keskusta-
puoluelainen ja Paiiv5n Sanomat (PS) ammattiyhdistys- ja tyol;iis-
urheiluv.ien lehti, jonka yhteydessH hinnasto viittaa sosialidemok-
raattiseen Iiittoon. Kuitenkin sekd Uusi Suomi ettli kansall-inen
kokoomus ovat korostaneet, ettei puolue omista Uutta Suomea eikti
mHeirSS Iehden toimituspolitiikkaa, mutta Uusi Suomi on il-moittanut
ajavansa samoja tavoitteita kuin kokoomus. Hufvudstadsbladet on
15he115 ruotsalaista kansanpuoluetta. Kansan Uutisten julkaisi-
joina cvat sek5 Suomen kansan demokraattinen liitto (SKDL) ettai
Suomen kommunistinen puolue (SKP). Suomen Sosialidemokraatti on
virallis est i Suomen sos ialidemokraattis en puolueen p;i;i-;ieinenkan-
nattaja sarnoin kuj-n Suomenmaa keskustapuolueen. Tutkittavana
ajanjaksona Maakansa (Mk) on ollut Suomenmaan edelt5jai ja maalais-
liitto keskustapuolueen. Paiiv5n Sanomia pidet5;in nyky5;in l-uon-
nollisesti tyovden ja pienviljelijHin sosial-idemokraattisen liiton
(TPSL:n) 1ehten5. Helsingin Sanr:mat on riippumattomuutensa vuoksi
n'ukana vertailumateriaalina. Liberaalisell-a kansanpuol-ueel-l-a ja
Suomen maaseudun puolueella tai niiden edeltaijilla ei tutkittavana
a3 an j aksona oIe ollut muiden puolue j-den p;iailehtiin verrattavia
j ulkaisul a"
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Puolueiden ohella tutkimuskohteina ovat etuj;irjestot, koska suonal-
ta kHdel-t;i on usein vaikea tietaiii, heijastel-eeko lehden kannanotto
sit5 laihe1lai olevan puolueen vai etuj.injest6n asennoitumista ja
mielipiteita.

Puolueiden ja etujeinjestojen vrilisiet suhteita kuvaa VHi-no Huuskan
Etuj rinj est6 j en painostuspolitiikka Suomessa. Sen mukaan Maatalous-
tuottajain keskusl-iiton (MTK:n) yhteistoimintapuolueita ovat vuosi-
na 1945 - 1964 ol-l-eet kokoomus ja maalaisliitto: Vdstustuspuoluei-
ta Suomen kans".,pr..,ol-r..,"1), sosiali-demokraattinen puolue 3a SKDL.

Silloisen Suomen ammattiyhdistysten keskusl-iiton (SAK:n) eli nykyi-
sen Suomen ammattiliittojen keskusje::jestdn (SAK:n) yhteistoiminta-
puolueita ovat ol-leet sosialidemoknaattinen puolue ja TPSL2) , vas-
tustuspuolueita kokoomus, molemmat kansanpuolueet ja maalaisliitto.
Suomen tydnantajain keskusliiton (STK:n) yhteistoimintapuolue on
ol-lut kokoomus, vastustuspuolue SKDL. Toimihenkil-6- ja virkamies-
jarjest6jen keskusliiton (TVK:n) yhteistoimintapuolueita ovat o1-
leet kokoomus ja Suomen kansanpuolue, eik;i sillai ole ollut vastus-
tuspuolueita. Suomen ammattijainjestdn (SAJ,r)3) yhteistoiminta-
puolue on ol-l-ut sosialidemokraattinen puolue, eik5 sillaik;i5n ol-e
ollut vastustuspuolueita. Jrinjestdjen puoluesuhteet saattavat i1-
metii joko toiminnallisina tai institutionaalisina (jerjest63en muo-
dollisina suhteina). Selvitellyt suhteet ovat toiminnallisia. Yk-
sikai5n tutkittavista jenjestoistd ei o1e muodol-lisissa jarjestol--
l-isissei suhteissa mihinkaiain puolueeseen (Huuska I968, 50-51).

Huuskan tutkimuksesta puuttuvat Liiketyonantajain keskustiitto (LK)
ja Akava, joita sivutaan taissH kuvauksessa. Liiketyonantajain kes-
kusl-iiton suhteet puolueisiin muistuttanevat STK:n suhteita ja Aka-
van suhteet TVK:n suhteita.

Puol-ueiden ja etujeirjestojen hanjoittaman
ekikepoIiittis een pS5toks entekopnos es s iin

vallankliyton lis5ksi on
vaikuttanut asiantuntija-

1)

2)

Suomen kansanpuolue yhdistyi- vapaamielisten Iiiton kanssa 1965
Iibenaal-is eks i kansanpuolueeks i .

TPSL syntyi 1959.
3) SAJ penustettiin I960.
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valta, joka sosiaaliministeridn, tydnarkkinaosapuolten ja puoluei-
den ohella on keskittynyt kansanelH.kelaitokseen sekei elSketurva-
keskukseen j a muualle tydelaikej 5n j estelmai;in. Asiantunti j avallan
enittety jee kuitenkin tiimiin selvityksen u1kopuo1elIe, ja se hei-
jastuu vain tutkittavien instituutioiden kautta kokonaisuuden
osana.

Tydelaike j en j estelmaiiin asennoitumisen j a j;ir j estelmiin muuttumi-sen
veili sestti vuonovaikutukses ta syntyvei5 p;iHtdks entekopros es s ia voi-
daan kuvata seuraavan kaavion avuIIa, jota voi tanvittaessa pitaiai
myds vallankliytdn venkostona.

Kuvio I. Infonmaatio- el-i kommunikaatiosysteemi

Tiedon valnistajat
efi sanoman ldhettiijat

Valuiin tiedon vastaanottajat
eli sanomalehdet ja yleisti,
raakatiedon ldhde

puolueet ja eduskunta

e tujdrjestdt y1eis6,
ynpdristti

hal1i tuksessa, uinisterivaliokumissa,
koniteoissa ja tyt5ryhnissd tapahtuva
tiedon ja osapuolten erilaisten ta-
voitteiden yhteensovitus

J

a
n
o
ll
a
I
e
h
d

t

KU

rHS

rPs

rus

lsn
I ssd

Hb1

el6kesektorin asiantuntijat esi-
nerkiksi KELA :ssa, tydeliikej5r-
jestelmdssd ja alan ninisteri6ssa.

1)

4)
2)

3)

V5ino Huuskan EtujHnjestbjen painostuspolitiikka Suomessa on vai-
kuttanut Ahmavaaran Yhteiskuntatieteen kybenneettisen metodol-ogian
ohel-la taimein kaavion muotoutumiseen. Huuska tosin toteaa painos-
tusryhm5tutkimuksen teonian jeiaineen tutkimuksensa ulkopuoIe11e,
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koska teorian pohdiskelu tulee ajankohtaiseksi vasta sen jailkeen,
kun on tehty useampia Suomen painostusnyhmien poliittista toimin-
taa selvitteleviS empiir"isie tutkimuksia, jr,ten Huuskan tutkimus
ei l-isai5 mainittavasti teoneettista tietoa. Se rohkaisee kuiten-
kin ottamaan etuj;irjestdjen elementin mukaan kaavioon, joka muilta
osin vastaa melko hyvin suomalaisen priritoksentekokoneiston tunti-
jan, pnesidentti Kekkosen Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aika-
kauskirjal-le Lakimiehelle myontHm5ssd 70-vuotishaastattelussa an-
tamaa kuvaa:

'rVaikka kysyrnystti on toistaiseksi vaih;in tutkittu, nSyttHi-
si kuitenkin silte, ettii asiantuntijavalta on liian suuri-.
Eduskunta seunaa paljolti hal-lituksen esityksiai ja hal1i-
tus puolestaan on l-aihes t;iydellisesti vinkamiehist6n ja
komiteoiden vanassa. rr

Kaavion tarkoituksena on tdssa tutkimuksessa l5hinnai kuvata jairjes-
telmaihistorian kinjoittajan ja sisaillon erittelyn luokittelijan toi-
mintapeniaatetta kokonaiskuvan hajottamisessa. Se auttaa ymm5ntai-
m5ain kokonaisuutena eri osatekijdiden toiminnan, joita kukin pai-
nottaa haluamallaan tavalla kootessaan j;i1Ieen oman yleiskuvansa.

3. Aineiston ja tutkimuksen raj oittaminen

Tydetaikejainjestelm5n muuttumista ja sii-hen johtanutta pei;itdksente-
kopnosessia kuvaavan j ar j estelm;ihisto:rial-Iisen osan aineistona on
ollut sanomal-ehti- ja eduskuntamateniaalin lisHksi komiteanmietinto-
ja ja niistei annettuja lausuntoja. Komiteanmietinnoist5 ovat t;ir-
keimm5t : el;ikekomitean mietint6 , kausitydnteki j ain elaikekomitean
mietinndt, el5keturvakomitean mietintd, sosj-aalipoliittisen ohjel-
matoimikunnan mietintd ja osa eletkejerj estelmetkomitean mietinndis-
te. Neiistai antamiaan lausuntoja sekii val-tioll-isi11e elimille
osoittamiaan kirjel-mi;i ovat luovuttaneet k;iytetteiv5ksi Akava, LK,
MTK, SAJ, SAK, STK Ja TVK.

Tutkimukseen kuu1uvassa sis;ill-on enittelyn fnekvenssianalyysissa on
mukana seitsemiin aikaisemmin mainittua lehteai; levikin mukaisessa
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suuruus:arjestyksessH HS, US, Hb1, KU, SSd, Sm (Mk) ja PS. Aineis-
toksi on pyritty hankkimaan lehtien kaikki 1960-l-uvulla ensisi;ai-
sesti ty6el;ike j airj estelmH;in liittyneet p5;ikir j oitukset eli artik-
kelit j a pitt<;i5n samassa l-ehdess;i sSSnnollisesti kir j oittaneiden
poliittisten pakinoitsijoiden kirjoitukset.

Analyysiin kuuluvista tehdistai kertyi aluksi yhteensai noin 550 se1-
fais'ta paiaikir;oitusta tai poliittista pakinaa, joissa tyoelaikejeir-
jestelmei on ainakin mainittu. Lopulliseen aineistoon on kuitenkin
harkinnanvaraisesti valittu vain ensisi j a-isesti tydelSke j eirj estel-
m;idn liittyvait kir j oitukset , koska pelk5staiain maininnan tyoelaike-
jar:estelm;istlt sisHltHvien kirjoitusten kerS5ntyminen l-eikekokoel-
miin eri lehdistai oikeassa suhteessa on epHvarmaa. Lopull-i-seen ai-
neistoon tuli yhteensli 284 kir j oitusta; 243 p;ieikirj oitusta j a 41

poliittista pakinaa.

Aineistoon valittujen poliittisten pakinoitsijoiden 3a heid5n kin-
joitustensa on ajateltu heijastel-evan lehden viraf lista kantaa p;ili-
kirjoituksiin rinnastettavall-a tava11a. Pakinoitsijoiden valinta
on tietenkin osittain maku- ja mielipidekysymys.

Kaikill-e naiil-Ie ede115 es itetyn kaavion elementeif 1e on yhteistH ,

ett5 niistai saa suhteellisen helposti tietoa. Ne ovat ikkunoina
p;i5toksentekoprosessin sell-aisissa vaiheissa, joita ulkopuolinen-
kin voi os ittain tarkkailla. Sanomal-ehdet j ulkaisevat sai;innolli-
sesti m-ielipiteensS., eduskunnan toiminta on periaatteessa j ulkista,
etujai::jestdt ja puolueet julkistavat mielipiteensS, joskin eplis;iein-
nollisemmin. Yleison asenteet voi selvittatai haastatteluin, mutta
kolmannen ja neljHnnen elementin kohda1la verhot sul-keutuvat toi-
sinaan niin, ettii ainoastaan toiminnan lopputulos n5kyy ja eri osa-
puolten osuutta siihen voi vain arvailla. Jul-kisen pS5toksenteon
ulkopuolella ofevan vaiheen yksityiskohtainen erittely ei kuulu
tHm5n kuvauksen piiriin, koska siihen ei ole sopivaa menetelmdli.
Verhojen raottaminen haastattelemalla asianosaisia jo ennen heidatn
mahdol-Iisia muistelmiaan toisl mukaan aineistoa, jonka luotetta-
vuutta tutkimuksen kohteiden olisi kuitenkin helppo polemisoida,
ja sita on pyritty vHlttaimat;in. Muutamia haastatteluja on kuitenkin
Tyd e15ke- lehti j ulkai s sut tydelaike j er j e s tel-m5n 10 -vuotisnumenos s a

l-okakuussa 1971.
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4 . Tutkimus aika j a s elvitettaiv;it as iat

Tutkimusaika ulottuu ty6el;ikej ;irj estel-mlin synnyst;i elSketurvakes-
kuksen kymmenvuotisp5ivain kynnyksel-le. Vuonna 1960 ilmestyi komi-
teanmietinto , j onka perusteella tyoel;ike j;irj estelm;i saiaidettiin.
Vuonna 19 6I s;i;idettiin yritt;i j eielaikelait . Sil-l-oin tydel;ike j;ir j es-
tel-mein piiriin tulivat viimeiset suunet ansiotydtei tekev;it ryhm;it.
Kymmenvuot is taivaltaan tyde l-eike j enj es telm5 muis taa e laiketurvake s -
kul<sen vuosipaiivaistH 5 . l-0 . l-971 l;ihtien, j oskin ensimmtiiset tyoe15-
kelait tul-ivat voimaan vasta 1.7,1962.

Fnekvenssianalyysissa on kaksi eripituista tarkastelujaksoa:
1960 - 1965 ja 1966 - 1969. Ensimm5inen jakso sisailt5;i tyoelSke*
j erj estel-mdn synnyn j a toiminnan alkamisen. Toinen j akso sisHItS;i
tydel;ikejerjestelmdn laajentamisen penhe-el5kkei1I5 ja yritteje-
elaike1aeilla. Oleellisempi ero jaksojen v51i11ai on kuitenkin el-;i-
kepolitiikan kokonaisuutta koskevan poliittisen taistelun katrjisty-
minen vuodesta 19 6 6 l-;ihtien. Yrittri j;ielaikkeiden saiaitaiminen ehk;i
kuitenkin laukaisi tuon taistelun ja on oltut johtamassa osaltaan
vuoden 1971 syksyn tilanteeseen, jossa oIl-aan vakavasti kehittele-
m;issd, eri el5ke j;in j estelmien nivelt5mist;i toisiinsa j a 3 ossa sekai
ty6eI;ikej enj es telmain ett;i kansanelSkej 5nj estelmain j ohtohenkl lot
ovat suositel-l-eet pideittaiytymistai toista osapuolta haittaavasta
tai l-oukkaavasta tiedotustoiminnasta.

Jeinjestel-m5histonia onkin ulotettu syyskuun alkupaiiviin 1971. Sen
alussa kuvataan 1;ihinn;i tyoelakejeinjestelm5n synty. Jatkossa esi-
tel-IHHn tyoel;ikejenjestelmH,n kehittamistei ja melko penusteel-lises-
ti tyoel;ikej erj estelmeiEin kuulumattoman y leisen penhe-el;ikelainkin
synty;i, koska sen ja yritt;ijaielaikelakien sH5tatminen ja seiStHmisjHn-
jestys ovat kytkeytyneet lujasti toisiinsa elSkepolitiikaksi, joka
on ol-Iut kiinte5ss.i yhteydessai muuhun tulon;akopolitiikkaan. Vuo-
den 1966 eduskuntavaal-ien jeilkeisten polrittisten hal-l-itusten toi-
miaikaahan ovat l-uonnehtineet taloudelliset kokonaisratkaisut, joi-
den osana elaikepolitiikkakin on oIlut.
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A. JOHDANTOKOONNOS ELAKEPOLITIIKKAAN

KansanelHkkeiden tarjoaman vanhuus- ja tydkyvytt6myyseltiketurvan
rinnall-e kehittyi 1960-luvuIl-a ansioelAkejeirjestelms, joka vuosi-
kymmenen loppuun mennessai kattoi kaiytainnollisesti katsoen koko an-
s ioty6t;i tekevtin vH.estdn. Tydnteki j eiin el-iikelain ( TEL) antami-nen
1961 ja lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien ty6ntekijaiin elHke-
l-ain (LEL) antaminen 1962 saattoivat palkkoihin suhteutetusta van-
huus- ja tyokyvyttomyystunvasta osallisiksi suurimman osan seltai-
sista palkanansaitsijoista, jotka olivat olleet pelk;in kansaneliik-
keen varassa. Edell-een palkanansaitsi-jaryhmien elHketurvaa kehi-
tettiin yhten;iistaimaill-;i ja uudistamalla kuntien ja valtion elatke-
j en j estel-miai s iten , ettli ne tar j os ivat v;ihint.iain TEL : n kaltais et
edut niiden piiriin kuuluvil-Ie tyontekijoille. Kunna1listen viran-
haltijain ja tydntekij;iin elaikelaki (KVTEL) annettiin 196+ ja val-
tion elaikelaki (VEL) 1966. Merimiehillai oli o1lut merimieselSke-
lakinsa (MEL) jo vuodesta l-956 ja evankelis-Iuterilaisen kirkon
elSkelain (KiEL) antaminen l-966 ulotti ansioel-Hkkeet kirkon tydnte-
ki:6ihin. Vuonna l-969 myos ynitt;ijrit ja maatal-ousyritteij;it paiSsi-
v5t osallisiksi ty6el-;ikkeist;i. Silloin sSSdettiin yrittHj ien e15-
kelaki (YEL) ja maatalousyritt5jien elrikel-aki (MYEL).

Terme j;i

TEL, LEL, VEL, KVTEL, KiEL, MYEL, YEL ja MEL mai5rittelev5t kansan-
eleikkeiden lisaiksi maksetta';an pakollisen elSketurvan. Koska e15-
kejanjestelmiin liittyvien nimitysten kaiytossii esi-intyy horjuvuut-
ta, ne mai;iritellai5n t;issai e1;iketurvakeskuksen nykyd.ain noudattaman
kaiytainnon mukaan:

Ansioelaikel;injestelmei ja ansioelSkkeet viittaa koko edel-
Ia lueteltuun lakisikermliain. Siihen kuul-uvia lakeja ovat
siis TEL, LEL, MYEL, YEL, VEL, KVTEL, KiEL ja MEL.

TySelaike j air j estelm5! j a tydelSkkeet s is;il-t;i5 ans ioel5ke-
j er j estelmlist;i el-;iketunvakeskuksen vel-ittdmaen vaikutus-
piiniin kuuluvan osan. Tyoelaikelakeja ovat siis TEL, LEL,
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MYEL ja YEL. Sen si;aan puhuttaessa tydntekijeiin el5ke-
laeista, viittauksen kohteena ovat tavallisimmin vain TEL
ja LEL.

Yritte j 5el;ike j air j es telmti , yritt;i j 5el;ikkeet tai yritta j ein
etaikelait on yhteisviittaus sekH maatalousyritt5jien ef5-
ke j 5r j estelmSSn ettai yritt53 i.en eI5kej air j estetmilSn. Yrit-
t;ijaietdkejarjestelmEidn kuul-uvia takeja ovat MYEL ja YEL.

Tyosuhde- ja_virkasuhde-elskejdrjesteJ-m5 tai tyosuhde- ja
virkasuhde-elaikkeet vi ittaa ansioelSkejairj estelm5n siihen
osaan, j ohon eivait kutllu yrittai j aielSkkeet. Tyosuhde- j a
virkasuhde-elSkelakeja ovat siis TEL, LEL, VEL, KVTEL,
r-irT :- I\,4ETt\r!! Jq LtLD.

Tyde laike j er j es te ImHn synty

Vaatimuks et yksityi-s oikeudelf ises s a tyosopimus suhtees s a ol-evien
tyonteki j ein el-aikeoikeudesta olivat aj ankohtaistuneet I9 5 6 , kun
kansaneleike j airj estelmein ansiotasoelaikkeiden periaatteesta oli luo-
vuttu (Pulkkinen 1969, 76). Silloin myos merimiehet ofivat saa-
neet lakis5;iteiset tyosuhde-e1;ikkeensS. Viel5 saman yleislakko-
vuoden joulukuussa valtioneuvosto oli asettanut komitean tutkimaan
tyosuhteessa ol-evien henkiloiden elaikekysymystai j a tekem;i5n asian
johdosta tarpeelliseksi havaittavia ehdotuksia.

Etdkekomitean nimen ottaneen komitean mietinto (komiteanmietinto
1I:1960) valmistui 1960. Se sisSl-si myos valmiin Iakiehdotuksen
tydnteki j aiin etaikelaiks i . Hallitus ei kuitenkaan antanut eduskun-
nal-1e esitystH tyontekijain ansioelSkkeistai, mutta komitean ehdo-
tuksen peiaiperiaatteet sisdltyivdt vuonna 196t kansanedustalien 1a-
kialoitteesta s5atdettyyn tyontekijeiin elSkefakiin. Sita t5ydentS-
mai5n tuli pian lyhytaikaisissa tyosuhteissa ofevien tyontekijain
efSkel-aki.
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ElH.ketunvan aukot

Kun ty6elSkejenjestelmH. TEL:n ja LEL:n s;i;itHmisen jSlkeen ulottui
k;iyteinndl-Iisesti katsoen kaikkiin ansioel-;ikkeite vailla olleisiin
palkkatyontekij einyhmiin, suomal-aisen el-iiketunvan suurimmat aukot
ol-ivat yrittrijilte ja maatalousynittejilte puuttunut ansioel-Sketur-
va ja perhe-elaiketunvan puuttuminen sek;i tyo- ettH kansanelSkkeistS.

Tydel;ikej air-j estelmiin pitkein voimaantulovaiheen vuoksi vanhimmat
ikeiluokat jtiivait aluksi joko kokonaan tai suunelta osalta sitloin
viel-;i melko vaatimattomien kansanelaikkeiden varaan. N;iiden el5ke-
tunvan panantamiseksi vaadittiin jynkimmissii kannanotoissa ansio-
el-;ikkeist;i luopumista - ainakin vail-i-aikaisesti - 3a kansanefHk-
keiden tuntuvaa korottamista. Taimai e1;ikejairj estelmHn kolmas suuri
aukko yhdess;i edell-isten kanssa jakoi el;ikepoJ-iitikot karkeasti ot-
taen kahteen leiniin. Toisel-l-a puolell-a olivat kansanelaikejainjes-
telmain kannattajat, joiden miel-estH ennen tyOelskejHrjestefmain ke-
hittemiste oli tasael-eikkein taattava kaikil-Ie maiair;ityn suuruinen
pelrusel-5ke. Teim;i olisi merkinnyt siis kansanel-Skkeiden korottamis-
ta. Toisel-1a puolen ol-ivat taas nykyisen tyoelSkej;irjestefm5n ke-
hittejet, joiden mielestH palkkatydntekijoiden ansioef5keturvan
tanve oli kiineel-lisempi kuin maaseudulla asuvien el-Sketurvan pa-
rantamisen tanve kansanelSkkein.

Elaikepoliittiset leinit

ElSkepoliti-ikassa ol-l-eiden aukkoj en taiytt5mistavasta j a - jerj estyk-
sestli kHydyn kiistan seunauksena vastaleineihin joutuivat toisaalta
tydel;ikej ;inj estelmei;i hoitava haj aonganisaatio yhdessH keskuselimen-
sii el-;iketurvakeskuksen kanssa ja toisaal-ta kansaneleikelaitos. Kah-
den suuria rahamHeiri;i l-iikuttefevan elrikeorganisaation ymp;iriIle
puolueet ja etujairjestdt ryhmittyiveit siten, ettii puolueiden klas-
sinen, ideologinen perus j er j estys haj osi j a til-alle tul-i ef inkeino-
j..r tai maaseudun ja asutuskeskusten vSlinen ristiriita. Keskusta-
puolueeksi- 1960-l-uvu11a muuttuneella maalaisl-iitol-1a on t;ih5n asti
ol-l-ut yhteinen el5kepolitiikka Maataloustuotta3ain keskusfiiton ja
kansanelSkelaitoksen kanssa. Ansioel;ikejerjestel-m5;i ovat taas tu-
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keneet sen synnytteijHt - molemmat tyoma::kkinaosapuolet - yh-
dessH oikeistopuolueiden ja sosiaali-demokraattien kanssa. Suomen

kansan demokraattisella liitolla (SKDL), Suomen kommunistiselfa
puolueella (SKP) j. tyovaien ja pienviljelij;iin sosialidemokraatti-
sel_1a l-iitoIla (TPSL) nayttAH lehtikirjoittelusta pSSteIIen olleen
elSkepoliittisen linjan val-itsemisvaikeuksia puoluev5en ja ammatti-
yhdistysvHen vetHess;i eri suuntiin.

Kysymys rahasta

Maatalousyritt.i3ien ja muiden yritt;ijien elSkekysymyksen ratkaise-
mista neiiden ryhmien omin ansioel-aikelaein kansanelaikkeiden korotta-
misen asemesta vaikeutti rahoituksen jar:estel-y. Tyomarkkinaosa-
puolet perustefivat tybelSkejHrjestelmlin ulottamisen koskemaan
aluksi vain palkkaty6ntekijoite siI15, ettH tyontekijat ol-ivat jou-
tuneet luopumaan palkankorotuksista, -lotka heille kuitenkin makset-
tiin tyonantajien suorittamien el5kevakuutusmaksujen muodossa.
Asiasta ei aluksi oIlut mitaiSn tyomarkkinaosapuolten vdlisiai kir-
jallisia sopimuksia, mutta jSlkik5teen on pyritty tilastoin osoit-
tamaan TEL:n ja LEL:n sSst5misen hidastaneen palkkojen kasvua (esi-
merkiksi Suf o Penttitai Palkkatyol-aiisessd 29 .9.1966 ) .

Tyomarkkinaosapuolet vaativat maatalousyrittaij iai rahoittamaan omat
ellikkeensd muiden tavoin ilman valtion tukea. Samasta syystH ne
vastustivat maafaisl-iitto-keskustapuolueen vaatimaa elaikkeiden kes-
kittemiste kansanellikel-aitokseen, koska arvelivat sen merkitsevHn
tulonsiirtoa maaseudulle. Keskustapuolue puuttui tyomarkkinaosa-
puolten palkkateoreettiseen ideologiaan korostamalla markkinako-
neiston jakavan tyontekijoiaen elaikekustannuksia myos maanviljeli-
joiden maksettavaksi. Puolue vaati valtion tukea maatalousyrittii-
jien elaikkeiden rahoittamiseen, koska sen mielestEi maanviljelijat
eivHt itse voineet rahoittaa elSkkeitiins.i, joiden kustannusten
siirt5minen hintoihin oli mahdotonta noudatetun maatalouden hinta-
potitiikan vuoksi. LisHksi puolue muistutti perheenem5ntien ja
muiden ansiotyotH tekemdttomien ryhmien el5ketarpeesta.



B. TYOELAKEJARJESTELMA 1960-]-965

1. Tyonteki jein eliikelain (TEL: n) s;iStHminen I961

1. I. Eleikekomitean mietinnon sis;iIto

Tyonteki j 5in el;ikelain peieiasiallinen sisSltd muotoutui
asetetussa eliikekomiteassa, jonka mietintd julkaistiin

vuonna 1956
19 6 0 .

Elaikekomitean toimeksiannon mukaan sen teht;ivdn5 oli tutkia yksi-
tyisessli tyosuhteessa ol-evien tydntekijoiden el5keturvaa ja laatia
suunnitel-ma sen kehittaimiseksi. Toimeksiantoon eiv5t siis sis5l-
tyneet ansiotydt5 tekevist;i ryhrnistat yrittaj et j a maatalousyrit-
tal at .

Peniaatteellisena kantanaan komitea huomautti, ett5 yht;ilaiinen oi-
keus vanhuudentunvaan ja muihin sosiaalietuihin oli tietenkin kai-
killa nyhmill;i (El-;ikekomitean mietinto 19 6 0 , 5- B ) . Komitea toimi
kuitenkin sek;i vastoin periaatteell-ista kannanottoaan ett5 tarkas-
ti ottaen myds vastoin toimeksiantoaan ehdottaessaan tyoelskejHr-
j estelmain na j oittamista laihinn5 sell-aisiin tydnteki j oihin , j oiden
tydsuhde ol-i jo vakiintunut. Ilmaisu tankoitti veihintai;in vuoden
yhta j aksoisesti kest5neit;i ty6suhtei-ta.

Komitean ehdotuksen ydin o1i, ettei huoltoapulain viidennen pykHt5n
mukainen tyonantaj an tyontekijoihinsai kohdistuva elatusvel-vollisuus
tuli korvata kiinteiden elaikkeiden jarjestelm5ll;i siten, ett5. tyon-
antaj a uudella enillisel-l5 lail-Ia, tyonteki j atin el.ikelailla, vel-
voitettaisiin kustantamaan tydntekijbilleen sekai vanhuus- ett5 tyo-
kyvyttomyysel5ke. Perhe-el;ikkeestd oli komitean mielestH luovut-
tava toistaiseksi.

El5kepolitiikan myohemmlin rintamien muodostumisen kannalta oli
oleeIlista, ett;i lain piiriin ehdotettiin vain osa kansasta. So-
veltamispiinistei seurasi taas, ettd komitean mielc:stH oIi tarkoi-
tuksenmukaista, ett;i el-Skkeiden rahoituksesta vastaisivat vain
tydnantajat, koska kysymyksessH oli ainoastaan huoltr:apul-ain mukai-
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sen elatusvelvollisuuden sekd tyonantaj an j a tyonteki j;in v5l-isen
suhteen ajanmukaistaminen. Kun nahoitukseen ei ehdotettu kliytet-
t;ivaiksi julkisia, siis valtion kautta ohjattavia vanoja, komitean
mielestH oli edell-een johdonmukaista, ettH uuden tyoel;ikejHrSes-
telmiin hallintoon osall-istuisivat ensisijaisesti D€: joita lait
koskivatl edunsaajien puolesta tybntekijejarjestot ja kustanta3ien
tai rahoittajien edustajina tyonanta3ajerjest6t. Luonnollisesti
myos valtion tul-i osal-l-istua hal-lintoon, koska ei voinut ajatella,
ett,i j ar j estel-mH ol- j-si toiminut ilman val-tion val-vontaa.

Komitea ei pitainyt tarkoituksenmukaisena keskittaa tyoelSkej;irjes-
teImHn onganisaatiota kansaneld.kelaitokseen, vaan piti parempana
kehittae olemassa ol-Ieiden vapaaehtoisten elaike j 5rj estely3 en poh-
;alta onganisaatio, jota se kutsui hajakeskitetyksi. N;iin oti
eduskunnan kontrolloiman ja osittain sen budjettivallasta rii-ppu-
van kansanelSkelaitoksen rinnalle kehittym5ssH ensisiSaisesti tyo-
mankkinaos apuolten politiikas ta riippuva toinen elSkeorganis aati-o .

Kansaneleikej.injestelmiin piiriin kuului koko kansa ja uuden hajasi-
Soitetun ty6elaikejeirjestelmlin piiriin p5;iasiallisesti vai-n palkka-
tyonteki j 6ita. Kansanel-dkelaitos oli eduskunnasta 3 a viime k;ides-
sH puolueista riippuva, ty6elSke j;irj estelm5 l-uonnol-lisesti eduskun-
nan lainsai;id5ntovallasta riippuva, mutta tydelSkejHnjestelm5n ke-
hittHmisen ja johtamisen painopiste ei ohjautunut eduskunnan kaut-
ta puolueille, vaan eduskunnan s5;itdm5n lain perusteella tyomarkki-
naj 5rj estoille .

El;ike-edut ja henkilopiiri

T;iydeksi el-;ikkeeksi komitea ehdotti 30 prosenttia tyontekij;iin pa1-
kasta. Tdmain el-;ikkeen ei tul-1ut vaikuttaa kansanefH.kkeen tukiosan
mSSneiain. Kansanellikkeen 3a tydsuhde-ef5kkeen tuli olla yhteensai
enintaiSn 60 prosenttia palkasta, suurimmissa tul-oluokissa se l-uon-
nollisesti jai huomattavasti tuon rajan alapuo1el1e.

El-Skkeen laskemiss;i;intdnai o1i, ettH e1Skkeen tuli o1Ia kutakin paf-
velusvuotta kohden yksi prosentti asianomaisen ty6suhteen viimeisen
vuoden palkasta. T;ist;i johtui, ettli tHyden vanhuuselaikkeen saami-
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Siirtym5kauden aikana piti ty6ntekilalla
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oli 30 palvelusvuotta. Tydkyvytt6myysellikkee-
ajaksi tuti l-ukea, jos tyokyvyttomyys al-koi tyo-
myds tyokyvyttomyyden al-kamisen ja eleikeiain v5-

Eltikkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa l-askettaessa ehdotettiin
otettavaksi huomioon kaikki tyosuhteet, jotka tyontekijHn taiytet-
tyei 25 vuotta jatkuivat v;ihint;i5n vuoden ajan. Komitea ehdotti
siis l-ain piiriin tulevil-1e vuoden karenssiaikaa. Lisaiksi ehdotus
pynki l-isai;im5;in tyontekij6iden liikkuvuutta tyOmankkinoilla, si115
penaikk5in useiden ty6nantajien palveluksessa ol-leen tyontekijdn
el-Hkkeen kustannuksista tuli tydnantaj ien vastata yhdess;i siten,
ettei maksu oli verlrannollinen palvelusaikaan j a suoritettuun palk-
kaan. Huoltoapulain viidennen pykail;in mukainen elatushan edellyt-
ti, ett;i tyontekijai oIi v5hintaiain 20 vuotta saman tyonantajan pal-
velukses s a taiytetty;iein 20 vuotta . Komitea ehdotti lis 5ks i , ettH
elSkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi tuli lukea myos puolet siitai ajas-
ta, jonka ty6ntekij;in l-ain antamispaiiv;in5 jatkuva tyosuhde oIi kes-
t;inyt ennen lain voimaan tuloa.

ol-Ia oikeus valita j oko
etu tai tydntekij;iin eI5-

Yleiseksi el-;ikei5ksi komitea ehdotti 65 vuotta. Se yritti myos
mahdol-l-istaa l-iukuvan e1;ikeiain k5yton niin, ettH tyontekijH, joka
el-aike-ehtoj en sal-liessa siirt;tisi menoaan el5kkee1le , saisi suurem-
man eleikkeen j a vastaavasti ennen yleist;i el-aikeikei;i elSkkeeIf e

siirtyvai tydnteki j 5 sais i al-ennetun elaikkeen. 1)

Lain ehdotettiin koskevan vain tyontekijoita, jotka eiv5t ofisi
viel;i t;iyttHneet 55 vuotta tul-l-essaan ensimm;iisen keman lain tar-
koittamaan tydsuhteeseen. Siintym5kautena tuli elSkeoikeus antaa

Komitea taihtdsi siihen, ettH eni etuversioiden tarjoamien
keiden matemaattinen arvo s5ilyisi samana, mutta eduskunta
ti, ettei- el;ikkeen mei;ireiai saa pienent55 vastineena muidenj en l-isai;imisestii.

e15k-
p;iait-

etu-

1)
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kuitenkin myos seIlaisiIle tyontekijdille, jotka lain tul-l-essa voi-
maan olivat jo t;iytt;ineet 55 vuotta, mutta eivHt vielai 65 vuotta,
edellyttHen, ettH he olivat o1l-eet lain antamisp;iivain;i tydnantaian
palvelukses sa v5hint5ain 15 vuotta.

Vapaaehtoisesti tul-i l-ain puitteissa voida j arj est55 sen edellyt-
taimin e::ikoisvaatimuks in j a erikoispuittein elliketurva, j oka oIi
pakolliseksi ehdotettua korkeampi :- joka voi sis;iltaiei myds perhe-
el-H.kkeen.

Rahoitus ja rahoittaja

Pakoll-isen vaihimm5iselH.keturvan nahoittajaksi komitea ehdotti tyon-
antajaa. Vapaaehtoisista v5himm;iisel-Sketurvan ylittavista lisH-
eduista aiheutuvat kustannukset tul-i jakaa puoliksi tyonantajan ja
tydntekijoiden kesken, mik51i he eiveit sopisi muunlaisesta menet-
telyst;i.

Harkittaessa sosiaal-ivakuutuksen rahoitustapaa valinta tapahtuu ra-
hastoivan jerjestelmlin ja jakojdrjestelmain sekH niiden erilaisten
vdlimuoto;en kesken. Rahastoivassa jarjestelm5ssai ker;it;i;in vakuu-
tusmaksuja kunkin henkilon osal-ta elHketapahtumaan saakka. Maksu-
jen tulee ol-la niin suuret, ett5 kertynyt ptiSoma korkoineen riit-
tae el-;ikkeiden suorittamiseen. JakojHrjestelm5ssH kunkin vuoden
elSkemenot peitetai;in saman vuoden vakuutusmaksutuloilla. Rahastoa
ei- naiin ollen lainkaan ker5t5 (Pulkkinen 1969, 1B) .

Komitea harkitsi neljai;i erilaista vaihtoehtoa. Ehdotuksessaan ko-
mitea suosittel-i sekajairjestelm;i;i, jossa Iain voimaan tull-essa 50

vuotta teiyttaineiden tyonteki j 5in edut tuli kustantaa j ako j 5rj estel-
mdn mukaan ja tasata vastuu tel-ta osin kaikkien tyonantaSien kes-
ken. Muiden tyontekijein edut tul-i sen sijaan kustantaa rahastoi-
van jerjestelm5n avul-la. Siihen piti siirty.i kokonaan ylimenokau-
den kuluttua. Komitean mielest5 oli kuitenkin tarpeellista vara-
ta ty6nantajille mahdoll-isuus k5yttS;i myos joko jakojHrjestelmS;i
tai j akoj;ir j estelmdn j a rahastoivan j arj estelmlin vailimuoto j a. Sii-
hen komitea sanoi avautuvan mahdolf isuuksia k5ytt5m5f l-;i hyv;iksi
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el-5kes;ititi6muotoa, j a tail16in pakoll-inen varo j en s iirto voitiin
rajoittaa peitteimS;in vain s5Htion juoksevat menot. Sama oikeus
tuli komitean mielest5 ulottaa koskemaan my6s el-Skevakuutusta.

Komitean ehdotus siis menkitsi sitei, ettli rahastoja ken5nneen, mut-
ta peniaatteessa jakoj einj estelmain5 toimivan kansanellikejerjestel--
m5n rinnalle tuli penustaa rahastoiva el;ike j;irj estelmai. Tyoel;ike-
j er j estelmain nahasto j en tuli o1la elinkeinoeltim5n k5ytos sai , mikai
jenjestettiin luottovakuutuksella turvattuna tyonantajien takai-
sinlainausoikeutena ja sis;i11ytt;im5115 lakiin el-;ikes5aitioissH to-
teutettuj a j ako j airj estelm5n mukais ia pi-irteitei. N;iin ol-l-en tyo-
elHkejairj estelmH.n tySnantaj ille v;ilittomaisti aiheuttama l-isHrasi-
tus ol-i osittain kirjanpidollista.

Ehdotuksen mukaan vanhuuselSkkeit;i piti ruveta maksamaan taiysite-
hoisesti vasta vuosikymmenien kuluttua. THstH tydelskejanjesteI-
mlin pitfasta voimaantul-ovaiheesta puolestaan aiheutui rahasto j en
nopea kertyminen alkuvuosikymmenin;i, mikei tietysti teki kysymyksen
jenjestel-metn organisaatiosta ja hallinnosta poliittisesti entistei
t;irkedmnnar<s i .

0r:ganis aatio

Komitea hahmottel-i ainoastaan tyoelSkej erj estelmain organisaation
paiaipiirteet eikai paneutunut yksityiskohtiin 1ainkaan.

Paiaioeniaatteena oli, ettei elSketunvaa voinut rakentaa tydnantajien
suonaan maksamien el5kkeiden varaan, vaan tydnantaja sai itse val-i-
ta hHnelle sopivimman vaihtoehdon el;ikevakuutus5rhtioist;i, ellikesdS-
ti6istai tai elSkekassoista. Varojen sijoittaminen luottovakuutusta
vastaan ty6nantajan yritykseen oli mahdoll-ista kaikissa vaihtoeh-
doissa.

Itsen;iisten eliike l-aitosten yhteis toi-mintaa hoitavaks i keskus elimek-
si tuli perustaa elSketurvakeskus, jo11e ehdotettiin myos valvonta-
j a neuvontatehtS.viai . Sen ytimpiin hallintoelimiin piti sos iaal-i-
ministerion m;ieindtai pariteettiperiaatetta noudattaen tyomarkkina-
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jarj estoj en esittdmiai henkil6ita. Edelleen hal-lintoel-imissei tuli
ol-la sosiaal j-ministerion edustus j a asiantunti j a3 5seni.i, j otka
edustaisivat samalla el5kel-aitoksia. Sosiaal-iministerion tuli an-
taa ohj eet siit.i, missai m5;irin sen val-vontateht;ivi;i siirrettdisiin
e ldke turvakes kuks e l- l-e .

Valitusmenettely tuti jerjestSS muilla sosiaalivakuutuksen aloilla
noudatettuj en periaatteiden mukaiseksi. Se:r. vuoksi komitea ehdot-
ti, ett5 ensi-mm;iiseksi valitusasteeksi perustettaisiin eliikelauta-
kunta, johon asiantuntijajHsenten ohella kuuluisi tydmarkkinajain-
j esto j en ehdottamia j Sseniei. Toiseksi val-itusasteeksi komitea '.h-
dotti vakuutusoikeutta.

Eriaiv;i mie lipide

El-;ikekomitean mietint6on liittyi yksi eri;ivd mielipide. Sen oli-
vat allekir j oittaneet i'laataloustuottaj ain keskus l-iiton edustaj a

Torsten Mur6n ja maalai-sliittolainen kansanedustaja Nestori Kaasa-
lainen. He totesivat aluksi sosiaalisen ]ains;iaidiinndn kehittyneen
Suomessakin lyhyessd aj assa niin voimakkaasti , ettei ollut v;ih5;in
aikaan taloudellisia edellytyksi;i lis5uudistuksiin. Komitean mie''
tintS;i he pitivait tyydytt;ivH.nii, mutta arvostelivat sen soveltamis-
piirin suppeutta. EriSvHn mielipiteensd he kiteyttiv;it seuraavasti:

trAllekirjoittaneet katsovat naiin oIlen, ettei komitean eh-
dottamana jerjestelma vastaa niitei tarkoituksia, joi1le
vanhuus- ja tydkyvyttomyyselSkekysymyksen iarjestiiminen
tulevaisuudessa tulisi perustua, vaan olisi kehitettaiv5
j;irjestelma, joka takaa kaikille sosiaalista turvaa tar-
vitseville yhteiskunnan j;isenil1e kohtuullisen, ioskin
huomattavasti vaatimattomammankin vanhuus- ja tyokyvytto-
myyselSkkeen kuin mit;i komitea ehdottaa.rr

L.2 ElSkekomitean mietinnostH tyontekiS 5in elSkelakiin

Johdantokoonnos

T5r.keimm;it tyontekij ain el;ike lain
vaiheet ol-ivat siis elaikekomitean

( TEL: n ) s;iaitHmistai edel-tlineet
asettaminen 5.12.1956 3a sen
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mietinnon valmistuminen 30.8.1960. Sita seurasi kuuden - kansan-
edustajien elaikekomitean mietinnon pohjalta tekem5n - lakialoit-
teen jtittaiminen eduskunnal-Ie helmikuussa 1961. Kesaikuussa 1961
eduskunta hyveiksyi edustaja Veikko Kokkolan ensimmliisen5 alleki-r-
joittaman sosiaalidemokraattien lakialoitteen tydntekijain elSke-
laiksi. Laki tul-i voimaan 1.7 .L962 (El-iikekomitean mietinto 1960;
Valtiop5ivait 19 61 , liitteet ; ValtiopaiivHt 19 61 , as iakir j at ) .

Poliittinen tilanne

On laskettu, ettii vain noin yksi pnosentti laeista on syntynyt edus-
kunnan tekemistH aloitteista (Hetemriki-Noponen 1963, 93) TEL:n s;i5-
taimisvuoden aikoihin. Luku tuntuu pienel-te, kun kansanedustajien
tiedet55n kiiytteivtin al-oiteoikeuttaan lrunsaasti. On kuitenkin muis-
tettava heidain tekemiensli aloitteiden - mikaili ne ylipaiStains;i sel-
viSveit valiokuntak5sittety;i pitemm;ille - joutuvan eduskunnan k5-
sittelyyn tavallisesti hallituksen esitysten yhteydessS. Silloin
hallituksen esitys perusteellisemman valmistelutyon ja v;iltt5m5t-
tomait poliittiset kompromissit sisSltatveind yleensH. voittaa.

Muodoltisesti TEL on syntynyt eduskunnan fakialoitteena. Etsit-
tHess;i syitei TEL: n tilastol-l-isesti harvinaiseen sHeitHmistapaan, se-
lityksen tarjoaa miel-uummin tojnen tuon ajan poikkeavuus kuin tyon-
tekijeiin el;ikelain sis;iltd tai valmistelutyo. TEL: a sHeidettaiessH.
oli nimittaiin vallassa pei;iministeri Sukselaisen j ohtama maalais-
l-iittotainen v5hemmistdhallitus, jonka t;iydennyksenti oli yksi am-
mattiministeni. Hallitus oli muodostettu pSSministeri Fagenholmin
ulkopoliittisiin vaikeuksiin kaatuneen yopakkashallitukseksi kut-
sutun ministenistdn j51keen. Noissa oloissa olisi tietenkirr ollut
uskaliasta ryhtyai vaikkapa vain yhden puolueenkin hal-l-ituksen kaa-
tamiseen sisHpoliittisin ja elskepo1iittisin perustein. Hallituk-
seen oppositiossa oIl-een eduskunnan enemmiston tai sen osien tun-
vautuminen yksityisen kansanedustajan aloiteoikeuteen on kuitenkin
tanjonnut kientotien, jonka avul-Ia oppositio on saattanut vaihemmis-
tdhall-itusta kaatamatta sHeitaiei haluamiansa lakeja vastoin hallituk-
sen tahtoa.
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Kysely hallitukseIle

Hallituksen halukkuuteen saiattSS nimenomaan TEL suhtautui oppositio
alun alkaen varauksellisesti, koska 30. 8.1960 p.iiv5ttyyn elaikekomi-
tean mietintoon olivat eri5vHn mielipiteensd" sanelleet ainoan hal-
lituspuolueen, maalaistiiton ja sita laihell-5 olevan Maataloustuot-
tajain keskusl-iiton edustajat. Syyskuussa edustaja Kokkola yhdes-
sai viiden muun sosiaalidemokraatin kanssa tiedustelikin hallituk-
selta, aikoiko se antaa esityksen yksityisoikeudellisessa tyosopi-
mussuhteessa olevien tydntekijdin elaikekysymyksen j erjest5miseksi.
Vastauksessaan toinen sosiaaliministeri Eeli ErkkiIS ilmoitti, et-
ta el-Skekomitean mietinnostH oli pyydetty laitosten ja jHrjest6ien
Iausunnot ja ettai nij-den saavuttua valtioneuvosto ryhtyisi viipy-
maittai kHsittelem5ain asiaa.

Eduskunnassa 16.9.1960 tehty k5zsely on ehkH hieman vauhdittanut
asian joutumista, sillai jonkin aikaa itsekin el5kekomitean ;5sene-
nti olleen ministeni ErkkilSn vastauksessa kiinnittSS huomiota, et-
tai h5n ilmoittaa komitean jHtt5neen 30.8.1960 pHivaityn mietinnon
val tioneuvostolle vasta 2 0 . 9 .19 60 . Toisaalta ministeri ErkkilS
22.9.1960 pdiv5tyssai vastauksessaan voi jo ilmoittaa mietinnon oIe-
van lausuntokierroksella, mikii pitaatin paikkansa, siIl5 sosj-aali-
ministerion etu j;ir j estoilte l;ihettdm5t lausuntopyynnot on p;iivdtty
21.9.1960 (ValtiopHivait 1960, poytHkirjat 134C-134I) .

Ministeri ErkkilSn vastauksesta oli kulunut va.in kuukausi, kun karr-
sanel Skelain niuuttamisesta k5ydyn eduskuntakeskustelun (21.L0 . 19 6 0 )

yhteydessd edustaja Vilho Turunen (TPSL) sanoi:

"Kun yksityisoikeudel-lisessa tyosuhteessa ol-evien tyonte-
kijoiden elSketurvaa pohtinut komitea nyt on saanut mie-
Eint6nsH valmiiksi, odottaa eduskuntaryhm5mme, ettai hatfi-
tus ei tiissH asiassa viivyttele, vaan antaa siitai heti Ia-
kiesityksen eduskunnall-e. Muussa tapauksessa asiaa on
pakko kasite1le yksityisten aloitteiden varassa." (Val--
tiopHivdt 1960, pdyt;ikirjat 1+99) .



Kuusi lakialoitetta

Helmikuun alkupaiivien tapahtumat
vastaukseen kohdistuneen ep;iilyn
ro oli jo heijastel-l-ut.

,'lJI

palj astivat ministeri Erkkil-5n
laajuuden, jota Turusen puheenvuo-

Helmikuun toisena p5ivtin;i tasavall-an presidentti Unho Kekkonen ava-
si vuoden 196I varsinaiset valtiop;iivdt. H;in luetteli puheessaan
(Valtiop5iveit 1961, poyt;ikirjat 19-20) joukon lakeja, jotka hal-1i-
tus tulisi- antamaan eduskunnafle. Joukossa ol-i mm. sairausvakuutus-
l-aki, mutta tydntekijaiin el5kelaki puuttui. Jo samana peiivein5 edus-
kunnan kansliaan jaitettiin kuitenkin kaksi kansanedustajien tekem5S
lakial-oitetta ty6el-iikkeistii. Nii-stH ensimmeiiseen oIi ker;itty 32 so-
siaalidemokraatin nimet ja myohemmin samana peiiv5nei j;itettyyn 1t
TPSL:n edustajan nimet. Suomen sosial-idemokraattisen puolueen edus-
kuntanyhmiissH ol-i siihen aikaan 37 edustajaa ja tydv;ien ja pienvil-
jelijeiin sosialidemokraattisen liiton ryhmdssH I4.

Hallituksen nauttimaa eI;ikepoliittista epSluottamusta kuvaa, ett5
runsaan viikon kuluessa eduskunnan kansliaan j;itettiin viel-5 neljd
uutta lakial-oitetta tyoelSkkeistai, minkei jSlkeen tydelaikkeisiin tah-
dainneiss;i l-akialoitteissa (ValtiopHiveit 196I, asiakirjat 1025-I036,
1046-l-0Bl) oIi- yhteensS. 79 attekinjoittajaa. Ainoat puolueet, joi-
den edustaSien nimiei ei ol-lut l-akialoitteissa ol-ivat maalaisliitto
ja silloinen Suomen pientalonpoikien puolue. Sen edustaja oIi ku-
Iumassa olIeen vaalikauden aikana maalaisl-iittol-aisena eduskuntaan
valittu, mutta vuonna l-959 oman puoJ-ueen perustanut Veikko Vennamo.

0l-etettavasti presidentin oli tiedetteivS, ett;i tyoelSkkeisiin t;ih-
d;inneitri l-akial-oitteita valmisteltiin. Liekd han sitten viitannut
niihin vai pelk;isteiSn til-astotl-iseen tosias iaan valtiop;iivien ava-
jaispuheessaan:

trKuten havaitaan, eduskuntaa odottavat monet tairkeHt j a
vaikeat lainsHeid;int6teht5v;it. Varmaa on lisaiksi, ettai kun
kysees sii ovat viimeis et valtiopHivait ennen valtiollis ia
vaale j a, edustaj ien tekem5t af oitteet antavat eduskunnal_l_e
runsaasti tydtd . r' ( Valtiop;iiv;it I9 61 , poyt;ikir j at 2O) .

Aloitteiden t;irkeimm;it piinteet on taufukoitu liitteeseen I
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Eduskuntavaalit ovefla

Presidentin viittauksen ei tarvinnut sisailtaiei ainoastaan huomautus-
ta kansanedustajien al-ttiudesta lisHt;i propaganda-aloitteita vaa-
lien edellei, vaan siihen kuul-ui myos toteamus, ett;i ensimmliinen it-
senHisyyden aikana valittu vasemmistoerremmistdinen eduskunta aloit-
ti viimeiset valtiop5ivEinsit. TekemAttai jettamisten paikkaaminen
mydhemmin samojen voimasuhteiden puitteissa oli kyseenalaista, sil-
le vasemmistoa rasitti ammattiyhdistysliikkeen jakautumisen ohell-a
s os iaal-idemokraattien haj aannus .

Maalais liiton toivomusaloite

Ilmeisesti maalaisliitossakin tybelSkkeiden jamutushalusta huoli-
matta ol-i varauduttu niiden toteutumiseen, mihin viittasi puolueen
edustajien 10.2. 1961 tekemii toivomusaloite (Valtiop;iiv5t 196l-,
asiakirjat 1194-1195) ereiiden henki16ryhmien elSketurvan jairjestai-
misestai. Toivomusaloitteen perusteluosasta il-meni sen olleen laa-
jennus elSkekomitean mietinndn henkilopiiriin ja tarkoittaneen ti-
lannetta, jossa muille kuin maalaisliiton toivomusal-oitteen tar-
koittamitle ryhmille je"jestett5isiin tyoef5kkeet el-Skekomitean
hahmottamall-a tavalla. Toivomusaloitteen ensimm5isen5 allekirjoit-
tajana ol-i jo elaikekomitean mietint6on eriSv5n mielipiteensH sa-
ne11ut Nestorj- Kaasal-ainen. Aloitteen allekirj oittaj ia oli yh-
teens;i 13.

Tyomarkkinaj ;irj estot myonteis iai

Edell-5 kuvattu edustajakamarin nopea aloitteentekokyky selittyisi
ilmeisesti rrsaunakamaritoiminnan" avu1la, mutta sen selvitystH puo-
f estaan haittaa asiaki-rjoj en puute. Elaikekomitean mieti-nndn esi-
puhetta kannattaa kuitenkin l-ainata:
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rr... Vaikkakaan puheenjohtaja ja kaikki jeisenet eivait ole,.,joka suhteessa voineet yhty5 mietintoon, vaan komiteassa"
on esiintynyt en;iissai peniaatteel-Iistakin laatua olevissa
kysymyksissei erimieJ.isyytt;i, eiv5t he kansanedustaja Kaa-
sal-aista ja var"atuomari Mun6nia lukuun ottamatta oIe esit-
t5neet eri;iv5;i mielipidettai, koska mietintd yhteensovitte-
1uj en tuloksena heid;in mielestaiain voitaisiin sel-l-aisenaan
toteuttaa. t? (El;ikekomitean mietintd 1960, 6) .

Lainaus tukee kHsitystei, ettei tybmankkinaosapuolet oli-vat pSSsseet
yhteisymmHnnykseen tyoelaikelakien sdait;imisestS, vaikka ei vahvista-
kaan vaiitettS, ettti ne ol-isivat olleet koko hankkeen alkuunpanijoita.

Tydma::kkinaosapuolten kesken ei o1e, yleisestH kHsityksestai huol-i-
matta, tehty mitai;in nimenomaista julkista j a kirj allista sopimusta
tydeleikelakien seistHmisestai j a sen ottamisesta huomioon palkka::at-
kaisuissa, mutta muodollisesti vain passiivisina myot5vaikuttajina
peiaitdksentekoprosessissa esiintyneet tydmarkkinaosapuolet neiyttiv;it
joulukuussa 1960 ja tammikuussa 1961 vihreeitH valoa tyoeleikkeil-Ie
tavalla , j oka neikyi valittdmHsti myos kansanedustaj ien toiminnassa.
Silloin sosiaal-iministerio sai etuj;irjestdiltH el-Skekomitean mie-
tinnostei pyyteimHns5 lausunnot. Vain Maatal-oustuottajain keskusli|-
ton rausunto oli sefv5sti kielteinen, muut jerjest6t sen sijaan
suhtautuivat komitean mietintoon periaatteessa mydnteisesti, vaik-
ka olivatkin joistakin yksityiskohdista eni mieltei kuin komitea.

Etuj;injest6t ja niiden yhteistoimintapuolueet

Vertail-taessa esimerkiksi MTK:n l-ausuntoa (30.12.1960) , SAK:n 1au-
suntoa (11.1.1961) ja STK:n lausuntoa (24.1. 1961) niihin at-oittei-
siin, joita naiiden etujairjestojen yhteistoimintapuolueiden kansan-

1) Komitean puheenjohtajana oli silloinen sosiaafiministerion va-
kuutusosaston osastopH5l1ikk6, fil-osofian tohtoni Teivo Penti-
kaiinen. Komiteaan kuul-ui 11 henkeai. Enemmist6 eli 6 jaisenta
oli painostusjairjestdjen edustajia. Puolueilla oli komiteassa
kolme paikkaa, joita ehti pitaa hallussaan kuusi henkil-6e, kos-
ka kolme heist;i siirtyi ministeniksi komitean tyoskentelyaika-
na. Yks i komitean j Ssenistai oli kansanel-;ikelaitoksen vakuutus-
teknil-risen osaston paieillikko Tauno Jylhei , j osta s itten tul- j-
elHketurvakeskuksen ensimmdinen toimitusjohtaja. Komitean oli
asettanut Fagerholmin j ohtama rrpunamultahallitus rr 5 . 12 . 1g 5 6 .
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edustajat ovat tehneet helmikur.issa 1961, yht;ilSisyydet ovat ilmei-
siai. Kuten aikaisemmin on todettu, j;irjestojen poliittisista suh-
teista vuosina 1945-1964 tehdyn tutkimuksen (Huuska 1968, 50) mu-

kaan MTK:n yhtei-stoimintapuolueita ovat ol-l-eet kokoomus ja maalais-
Iiitto, SAK:n yhteistoimintapuolueita sosialidemokraattinen puolue

1\sek5 TPSL-' iu STK:n yhteistoimintapuolue kokoomus.

Yhdenmukaisesti MTK:n ki-el-teisen asennoitumisen kanssa maalaislii-
ton edustajat eiv5t allekirjoittaneet tydelSkkeisiin taihd5nneit5
]akialoitteita, mutta kun muiden puolueiden edustajat olivat teh-
neet lakialoitteensa, myos maalaisliiton edustajat jattivat aloit-
teen - toivomusal-oitteen, jo=sa MTK:n l-ausunnon tavoin pidettiin
ef5kekomitean ehdottamaa lain soveltamispiiriai liian ahtaana.

SAK: n lausunnossa esitetyt toivomukset lain piiriin tul-evien al-a-
ikairajan alerrtamisesta, karenssiajan lyhentHmisestH ja elSkepro-
sentin nostamisesta otettiin kuuliaisesti huomioon sosiaal-idemok-
raattien aloitteessa, edelleen sekai lausunnossa ettH al-oitteessa
esitettiin saman suuntaisia ajatuksia lyhytaikaisten tydsuhteiden
ottamisesta mukaan lakiin. TPSL:n aloitteessa ehdotettiin karens-
siaikaa lyhennett;iv5ksi ja elEikeprosenttia nostettavaksi, mutta mo-

lempia enemm5n kuin SAK:n lausunnossa. Alaik5rajaksi TPSL ehdotti
2l vuo-[ta SAK:n tavoin, mutta lis;iksi TPSL ehdotti vanhuuselaikeiSn
alentamista.

STK edellytti lausunnossaan, ettei komitean ehdottamaan jarjestel-
mH;in sitd toteutettaessa tehteiisi merkitt5viei muutoksia. VdhintSSn
vuoden karenssiaikaa ja 25 vuoden alaikHrajaa STK piti ehdottomina
minimeinS. NHm;i STK:n toivomukset kokoomuksen edustajat ottivat
huomioon aloitteessaan, joka takialoitteiden keskinaiisessS. vertai-
lussa noudattel-i tarkimmin elSkekomitean mietintoS.

Sekd SAK: n ettEi. STK: n l-ausunnoissa ol-i yhteistei, ettei kummassakin
pidettiin tarpeellisena v51tt;i5 jarjestefmHn toteuttamista vaikeut-
tavia muutosehdotuksia, koska, kuten STK:n lausunnossa todettiin,
komitean tyon tuloksella oti kompromissiluonne.

1) TPSL syntyi 1959.
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Edustaja Juha Rihtniemen ensimm;iisenH allekinjoittamaan kokoomuk-
sen aloitteeseen yhtyi myos ruotsal-aisen kansanpuolueen edustajia.
RKP ol-i kuitenkin hajall-aan lakiesityksia tehteiessS, si1I;i ruotsa-
l-aiset tekivait edustaja Kurt Nordforsin johdolla myos oman al-oit-
teen. Se tarjosi elaikel5isil-le hieman panemmat edut kuin Rihtnie-
men aloite.

Nondfons ym. ehdottivat alaik;ir"ajan l-askemista ja el-Skkeiden sito-
mista palkkatasoon el-inkustannusten asemesta. Ruotsalaisten ]i-
saiksi vain sosiaalidemokraatit ja Suomen kansanpuolueen edusta3at
halusivat sitoa el-atkkeet palkkatason kehitykseen.

El-aikenintamat osa yleispoliittista nyhmittymistH

Puolueiden tekemien lakialoitteiden keskin;iinen vertail-u osoittaa
saman suuntaisen poJ-iittisen ryhmittymisen olemassa oloa eliikepo-
l-itiikassa kuin mikai oIi panhaill-aan muod.ostumassa odotettavissa
oll-eisiin pnesidentin vaaleihin. Yhdenmukaisesti t;im;in 3 aon kans-
sa sekai MTK:n ettai STK:n yhteistoimintapuolueena pidetty kokoomus
valitsi STK:n hyveiksymein el-;ikepoliittisen linjan agnaaripiirien
n5kemysten asemesta.

Honka-liitoksi kutsutun ryhmittym;in alkuunpanijoina voi-daan pitaa
(Nousiainen 1970, 258) kokoomusta ja sosialidemokraattista puo-
l-uetta, mutta siihen yhtyiv5t myds pientalonpoikien puolue, Suomen
kansanpuolue - joskin puolueessa oli myos vahva Kekkosta kannat-
tava siipi - vaPaamielisten l-iitto sek;i osia ruotsal-aisesta kan-
sanpuolueesta. Vastapainoksi syntyi maalaisl-iiton ehdokkaan pre-
sidentti Kekkosen ympHril-l-e laaja, puoluenajat rikkonut ryhmitty-
mai. Kansandemokraatit nimesiveit ehdokkaakseen Paavo Aition ja va-
semmistososiaalidemokraatit Emil_ Skogin.

Vastaavasti maalaisliittohan ei tehnyt lakialoitetta ty6elakkeist;i.
Sosiaal-idemoknaattien ja kokoomuksen l-akialoitteet taas eivait ol-
leet sovittamattoman kaukana toisistaan, ja niiden vailiin sijoit-
tuivat sekai RKP:n ettai Suomen kansanpuolueen aloitteet, mik;ili velr-
taill-aan al-oitteiden henki16piiriS, niiden tarjoamia etuja, ongani-
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saatiota ja rahoitusratkaisuja. Viimeksi mainitussa suhteessa Suo-
men kansanpuolueen atoite oli tosin lShemp5nai STK:n kantaa kuin ko-
koomuksen al-oite; kansanpuolue esitti, ettai myos tydntekijeit osal-
listuisivat kustannuksiin, mutta ehdotti heid5n maksuosuudekseen
vain L/ B.

SKDL:n aloite taas poikkesi ratkaisevasti kaikista muista el-5keko-
mitean mietinnon sovetl-utuksista. Ha:asijoitetun ja rahastoivan
:erjestelmHn asemesta SKDL ehdotti kansaneflikelaitokseen keskitet-
ty;i organisaatiota j a j akoj;irj estelmS;i , lis;iksi elaikkeiden mydntai-
mistH kaj-kil-Ie tydsuhteessa ty6skennelleill-e ja 60 vuoden efaikeik5ei.
Lain piiriin tuleville ei asetettu ik5rajoja. ElHkekomitean mie-
tintod. lakialoitteen perusteluosassa arvostel-tiin juuri siksi, ettH
se jatti jo vanhaksi- tai tyokyvyttom5ksi tulfeet tydeliiketu::van ul-
kopuolelle ja otisi myos vastaisuudessa jattanyt osan tydvaiestdai
ulkopuole 1Ie .

Niin ikH;in oman presidenttiehdokkaansa nimennyt TPSL ei l-akial-oit-
teessaan muodollisesti poikennut el5kekomitean mietinnon ja tyo-
markkinajarjestojen viitoittamista paiailinjoista, mutta "kompromis-
sil-uonteisen mietinn6n" henkeli on tuskin sHilytetty sil-1oin, kun
ehdotettu elaikeprosentti nousee 30:stH 60:een, karenssiaika supis-
tuu vuodesta kolmeen kuukauteen ja elSkeik5 laskee 65 vuodesta 63

vuoteen.

Sek;i maal-ais liiton , SKDL: n ettd TPSL: n toiminnalle aloiteaikana o1r
yhteistai, ettii se tuskin olisi johtanut nopeaan tyoel5kelakien syn-
tyyn. Samojen puolueiden tuen vHitetHtin (esim. Junnil-a 1962, 33-34)
oIIeen Sukselaisen vlihemmistohallituksen pitkain i5n salaisuus. So-
siaalidemokraattien, kokoomuksen j a kansanpuolueiden muodostaman
eduskuntaopposition - joka oli kiteytymlissH yhteisrintamaksi myos

presidentin vaaleihin - l-akial-oitteille oIi taas yhteistat pysymi-
nen kohtuull-isen neuvotteluvaran pei5ssd toisistaan ja el5kekomitean
mietinnostai. Vain pientalonpoikien puolue oti elskepolitiikassaan
eri puolel-la rintamaa kuin muussa puoluepoJ-itiikassaan. Vennamohan
oli entisen em5puolueensa, maalaisliiton kiivaimpia arvostefijoita,
mutta toisen agraaripuolueen edustajien tavoin h5n suhtautui pas-
siivisesti el-Skekomitean mietint6on eikd tehnyt sen pohjalta laki-
al-oitetta - tai edes toivomusaloitetta.
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YllaityksiS puolueiden ja etuj;irjestojen n5kemyksissH

TPSL: n al-oitteessa kiinnittaa huomiota s en siseillin j a SAK: n lausun-
non suuni ero, vaikka puolueen ja jHrjeston yhteistoiminnan l-;ihei-
syyttai os oittaa Huuskan ( 19 6 B , 5l ) maininta , ett;i on oll-ut vaikea
erottaa, kumpi toteuttaa kumman politiikkaa. Asian voi ehkai selit-
tai5 TPSL:n puoluepoliittiseksi propagandataktiikaksi entisen emli-
puolueensa rinnalla, sil-Iai reaaliset toteutumismahdol-l-isuudet si-
seilteinyt SDP: n lakial-oite on irmeisesti riittiinyt SAK: lle.

Elaikepolitiikassa naiyttai;i tapahtuneen enemmiinkin jonkinlaista pa-
ninvaihtol-eikkiS puolueiden j a etu3 5nj esto j en kesken. Huuska l-uon-
nehtii Suomen Ammattijeinjestoai seuraavasti: "SAJ esiintyy julki-
sesti kommunismin vastaisena, kansanvaltai-sena ammatillisena jer-
jest6nai, joka ei sekaannu puoluepofitiikkaan. Sen kentomuksissa
esitetyistH toteamuksista saa kuitenkin sen k5sityksen, /etta SAJ
suhtautuu myonteisesti sosialidemoknaattiseen puolueeseen ) kieltei-
sesti SKDL:oon, maalaisliittoon ja TPSL:oon sek5 puolueettomasti
muihin puolueisiin. r' (Huuska lgoB, 4s) . Kuitenkin sAJ ai-noana
etujHnjestdn5 hylkeisi elaikekomitean organisaatioehdotuksen ja sai
puol-ueiden lakialoitteissa vain kommunisteilta tukea. SAJ ei tosin
kommunistien tavoin ehdottanut j akoperiaatteel-l-a toimivaa j;inj es-
telm;i;i j a sen keskittamistH kokonaan kansanel-H.kelaitokseen, vaan
ai-noastaan eliiketurvakeskuksen tehtHvien antamista kansaneliikelai-
tokselIe. HajasiSoituksen edut SAJ:n mielestei olisi voitu sHilyt-
taiai keskittemelf a rahastoivan j 5rj estelm5n elS.kevakuutukset muuta-
miin harvoihin, eri tydnanta3atyyppejai varten perustettuihin kas-
soihin. Muilta osin SAJ:n huomautukset olivat saman tapaisia muun
tyov5enliikkeen elaikkeensaajien piirin laajentamista ja elSkkeen
suurentamista k.isitelleiden vaatimusten kanssa.

Koonnos al-oitteis ta

Yhteenvetona puoluej-den toiminnasta al-oiteaikana voi todeta sosia-
lidemoknaattisen puolueen, kokoomuksen ja molempien kansanpuoluei-
den l-akialoitteiden t5hd5nneen il-meisen vakavasti tydmarkkinaosa-
puolten saavuttaman kompnomissin tul-osten seiilytt;imiseen ;a tyo-
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elSkkeiden nopeaan toteuttamiseen. Maatal-oustuottajat sen sijaan
olivat ilmoittaneet tyytymaittomyytensai eltikekomitean ehdotukseen,
mutta maal-aisliitto siirtyi jo al-oiteaikana tydelaikkeiden vastus-
tamisen asemesta tydskentelemaitin jarjetelmHn muokkaamiseksi edul-
l-isemmaksi omill-e aiHnestHjdpiireil-1een. Jo tHssH vaiheessa puolue
perusteli toivomuksensa maa- ;a metsaitalousv5eston liittemisestli
uuden eldkelain piiriin myohemmin useasti kertautuneell-a teemalla
siit;i, ettH markkinatal-ouden val-litessa hintamekanismi siintei;t
elHkeuudistuksen kustannuksia koko yhteiskunnan kannettavaksi.

SKDL: n ja TPSL: n al-oitteita voinee pitaai suomalai-sen yhtej-skunnan
protestipuolueiden menettelyn;i - 1960-l-uvun todel-finen protesti-
puolue Suomen maaseudun puoluehan otti ty6elaikelakeja s;i;idettaiessH
vasta ensi askel-eitaan Suomen pi-entalonpoikien puolueena. Molem-
pien vasemmistopuolueiden aloitteissa sivuutettiin siihen astisten
sovittel-uj en tul-okset j a ehdotettiin aiHnestH j iin vetoavia muutoks ia
vastapuolen sietorajasta piittaamatta. Sosialidemoknaattinen puo-
luehan oli jo ottanut taakakseen tehd5 aloitteen, joka olisi myos
oikeiston j a tyonantaj ien hyvaiksyttHvissii.

Koonnos lausunnoista

Yhteenvetona etujiirjestdjen kannanotoista puolestaan on todetta-
vissa, ett5 komiteassa mukana ol-Ieiden tydmarkkinaj;irj esto j en
SAK:n, STK:n, LK:n ;a TVK:n - l-ausunnoissa mietinnon p5;ilinjat
hyv5kslTttiin. MTK etuj;irjeston5 antamassaan lausunnossa puoles-
taan vastusti- komitean ehdottamia elSke3airjestelyjii kuten komitean-
mietintoon liittyvaiss;i edustajansa allekirjoittamassa eni;iv5ssd
mielipiteessHkin.

Komitean ulkopuolell-a oIl-eista j eirj estoist;i Akava hyvaiksyi mietin-
non p;i51injat, mutta SAJ ei tyytynyt organisaatioehdotukseen. SAJ:n
kannanottoa punnittaessa on muistettava, ett5 jenjest6 perustettiin
vasta marlraskuussa 1960, komiteanmietinnon jo ilmestyttyai. Komi-
teanmietinnon pei5linjat taas l-ienevHt of l-eet ratkaisevasti kahden
suuren, STK:n ja SAK:n k5sialaa, ja SAK tyoskenteli m;iaindtietoises-
ti SAJ:n edustuskelpoisuuden estHmiseksi (esim. Huuska 1968,
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3B-41). SAJ:n lausuntoa voi ehkai pitaa jonkinlaisena itsenaiisyyden
ja oman linjan korostamisena, si11;i myohemmin sen kanta tydeleike-
jenjestelmS;in muuttui ja jarjesto esiintyi muiden tydmarkkinajHr-
jestdj en ::innaIla tyoel-aikejtinj estel-mdn organisaation puolesta.

Lakialoitteiden keisittety eduskunnassa

Eduskunta l-tihetti kansanedustajien tydelaikkeist5 tekem;it kuusi 1a-
kialoitetta ja niihin liittyv;in toivomusal-oitteen tyovaienasiainva-
liokuntaan, joka valitsi kaisittelyn pohjaksi edustaja Kokkolan en-
simm5isenei allekirj oittaman sosiaalidemokraattien lakial-oitteen.
Valiokunnan mietintd itmestyi toukokuussa.

Kokkolan ym. aloitteessa ehdotettiin el-;ikekomitean mietinnostei poi-
keten 40 prosentin el;ikkeitai. VanhuuselSkettei olisi sen mukaan ru-
vennut kanttumaan 21-vuo'tiaana ja tyokyvyttdmyysturvaa jo IB-vuo-
tiaana. Odotusaika oli lyhennett5z vuodesta kuuteen kuukauteen.

Koko lain sSStaimisen kannalta oleell-iseksi muodostui tyov;ienasiain-
val-iokunnassa Kokkol-an al-oitteen toinen pykailS:

ilJos j ollakin tyoa1alla on tavanomaista, ettii tyonteki j ait
tydn l-aadusta johtuen ovat saman tybnantajan palvelukses-
sa kuusi kuukautta lyhyemm5n ajan, voidaan, joJ-lei t5mein
lain mukaiset v5himmaiisehdot taiytt;ivai5 eI;iketunvaa olejerjestetty tydehtosopimusteitse kahden vuoden kuluessa
lain voimaan tul-osta, asetuksell-a s55t;iai, ettei tydnanta-jar, jonka on ynityksensH laatu huomioon ottaen katsotta-
va kuuluvan taimain tydalan tyonantajiinr orr sen estiimdttai,
ettei tydntekijain ty6suhde olekaan jatkunut kuuden kuu-
kauden pituista aikaa, jairjestett5v;i mainitut ehdot t5yt-
tHvH elHketurva myds kuutta kuukautta lyhyemmHn tyosuh-
teen osal-ta j okaiselle tyonteki j ailleen r- j oka on tydsuhdet-ta edeltiineen kal-enterivuoden aikana oflut mainittuun tyo-
alaan kuuluvan tydnantajal. tydssH v5hint;iain I00 tydp5ivaiai.
Asetuksell-a voidaan myds sai;itaiai, mi11;i tavoin el-Sketurva
on :enjestettiivli, niin myds mil-loin tydntekijalle, jonka
tyokyvyttomyyden p;iaiasial-lisena syynai on ennen tydsuhteen
alkamista saatu sairaus, vika tai vamma, ei ole oikeutta
tyokyvyttomySzsslH.kkeeseen taimain tyosuhteen perusteel-Ia. ?r

Tyovaienas iainvaliokunnas s a edus taj a
liiton kannan koko 1akiin riippuvan

Atte Pakkanen il-moitti maalais-
sen toj-sen pyk51;in sisaill-6stH
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(Tydv;ienasiainvaliokunta, poyt5kirjat L2.5.196]) . Valiokunta muut-
tikin pyk;i1ain Pakkasen haluamaan muotoon:

rrElsketurvasta metsH- ja ui-ttotdissH., rakennustyossS, sa-
tamatydss;i tahi muil-Ia niihin verrattavilla kausiluontoi-
silla tydaloiJ-la, joissa tyontekilSt ovat saman tyonanta-
jar-, palveluksessa vuosittain kuusi kuukautta lyhyemm;in
aj an, s;ilidetd.Sn erikseen. "

TydvEienasiainvaliokunta korotti myds lain piiriin tulevien ik;irajaa
siten, ettH vanhuusel5ke alkoi karttua vasta 23-vuotiail-le Kokkol-an
ehdottaman 2l vuoden asemesta - tyokyvyttdmyysturvan alkamisikei
pysyi sen sijaan Kokkolan ehdottamana IB vuotena. Muut tydvlien-
asiainvaliokunnan Kokkolan al-oitteeseen tekem5t muutokset koskivat
vain vaiheip;itoisi;i yksityiskohtia tai muodollisia seikko j a.

TyovHenasiainvaliokunnan mietintoon liittyi myos vastalause. Siin;i
valiokunnan SKDL:oon kuuluvat jHsenet ehdottivat, ettH eduskunta
hyvaiksyisi edustaj a Vill-e Pessin ensimm5isenii allekir j oittaman kan-
sandemokraattien lakialoitteen. Eduskunta kuitenkin hyv5ksyi edus-
taja Kokkolan aloitteen tydvaienasiainvaliokunnan esittaimin muutok-
sin 2. 6. l-g6l-. Maalaisliiton hal-uamaan muotoon kirjoitettua toista
pykeil;i;i eduskunta vielii vahvisti l-ain perustel-uihin edustaj a Aarre
Simosen (TPSL) ehdotuksesta liitetylla ponnella:

rrHyvdksyessHiin lain eduskunta kehottaa hal-litusta viivyt-
telem;itt;i ryhtym;i;in toimenpiteis iin rakennustydlSisiEi,
metsEi- ja uittotyol;iisi;i, satamatyoleisili, maatal-oustyon-
teki-joite ja muita lain ulkopuolelle nyt jai;iviai tyonteki-
j;iryhmiS k;isitteiv;in eI;ikelakiesityksen antamiseksi- edus-
kunnan k;isiteltdv5ksi . I'

Pnesidentti vahvisti TEL:n 8.7.1961 ja se tul-i voimaan L.1 .1962.

Eduskuntake s kus t elu

Tydnteki j ain el;ikelaki k;isiteltiin eduskunnan istunnoissa 24 . 5 .

2.6.1961.

Eduskunnassa sosiaalidemokraatit joutuivat puolustamaan lakialoi-
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tettaan SKDL:n 1a TPSL:n edustajien arvostelulta. Sosiaalidemok-
raatteja syytettiin oikeiston kanssa tehdystai sopimuksesta. Arvos-
telu noudatteli puolueiden lakialoitteissa ol-evia eroja. Organi--
saation, rahastoinnin, vanhojen ik5luokkien ul-kopuolelle jattemi-
sen ja pitkan siirtymaikauden ohella knitiikki kohdistui ennen kaik-
kea sii-hen, ettei lyhyta-ikaisia tyosuhteita ollut s isrillytetty
lain piiniin. Arvostelijat perustelivat kantansa viittaamal-la
useaan otteeseen el-;ikekomitean puheenjohtajan, tohtori Teivo Pen-
tik;iisen tyovaienasiainvaliokunnal-Ie toimittamaan selvitykseen mah-
dol-fisuuksista ratkaista lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien el5-
kekysymys.

Vasemmisto kaiytti valtaosan eduskuntakeskustel-un puheenvuoroista.
Harvoissa puheenvuoroissaan oikeisto tuki lakia. Keskustaan lu-
keutuva maalaisliitto oli puolestaan jo valiokuntak;isittelyss;i saa-
nyt lyhytaikaisia tyosuhteita koskevan pykail;in haluamaansa muotoon
ja mietintSon maininnan, ettai hallituksen oli annettava esitys
LEL:sta niin ajoissa, ettai se olisi mahdollista toteuttaa samaan
aikaan TEL:n kanssa. Maalaisliitto k5yttikin Duheenvuoronsa Ia-
hinn;i vain tukeakseen ponsiesi-tyksell-;i;in jo sanef emansa pykailain
sis;ilto;i, joka edelJ-ytti, ett5 el-aiketunvasta kausiluontoisilf a tyo-
aloilla sSSdettaiisiin erikseen. Myohempinai vuosi-na korostuneeseen
yritteijien ja maatalousyritt;ijien et5kekysymykseen ei paneuduttu.

Lakia kHsitel-tHess;i edustaja Leo Suonpeiai (SKDL) esitti puhemiehen
natkaistavaksi, ol-iko asian kasittely keskeytettaivS, si11ei kulumas-
sa oll-een vuoden atoitekirjaa ei ollut viel5 jaettu eikei kaisitelte-
vinii oll-eita aloitteita ollut saatavissa eduskunnan kansl-iastakaan.
Suonp;i;in miel-est;i kaikkien edustajien oli saatava perehtyai kHsit-
telyn pohjana olevaan esitykseen ja tehtyihin muutosesityksiin.

Suonpai;in puheenvuoro antaa ehk;i osaselityksen eduskuntakeskustel-un
tasoon. Edustajien puheissa oli vinheite, joiden per.usteella pai5s-
tiin kysym55n, o1i-ko edes lakial-oitteen jetteja kerinnyt lukea
oman esityksensii. Edustaja Aanre Simonen (TPSL) puolestaan sanoi:
I'Vaikkakaan en suinkaan halua kiist;iai eduskunnan jHsenten mate-
maattisia kykyjS, uskal-Ian esittaai sellaisen perustellun ep;iilyk-
sen, ettai hyvin suu::i osa enemmiston muodostaneista edustajista
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tuskin on kiisittenyt, mistii oikein on ol-lut kysymys, tai jos vas-
toin l-uu1oa on ymmdnt5nyt, on nimenomaan halunnut ymm;int;i;i vHHrin. r'

(Valtiop5iv;it 1961, poyteikirjat 1070 ) . Teim;in jailkeen Simonen esit-
ti laskuesimerkin, jossa sen lisaiksi, ettai laki oli ymm5ruetty v;iai-
rin, ol-i myds laskuvirhe. Eduskunnan j Ssenistai ei yksikai5n j oko
huomannut tai halunnut korjata Simosen vinheita.

Peiaikirj oitukset elSkekomitean mietinnostii

Elaikekomitean mietinndn katsoivat pei.ikir:joituksen arvoiseksi Huf-
vudstadsbladet (21.9.1960), Uusi Suomi (22.9.1-960), Suomen Sosial-i-
demoknaatti (22.9.1960) ja Peiivain Sanomat (2).9.1960). Muita en-
sisi j aisesti tyoel;ikej 5r3 estetm;i5n liittyvi;i p5aikiri oituksia ei
vuonna 1960 kinjoitettukaan.

Kaikis sa artikkeleissa hyvaiksyttiin komiteanmietinnon p;i5lin j at ,

vaikka esitettiinkin myds siihen kohdistuvaa arvostelua. Hufvud-
stadsbladet ei varsinaisesti tarkentanut mainintaansa, ettli useis-
ta mietinndn yksityiskohdista voitaisiin keskustella. Lehti tosin
muistutti perhe-elaikkeiden puuttumisesta ja siit5, ett5 ehdotus
koski vain tydsuhteessa olevj-a. Kirjoittajan huomautus, ettti teol-
fisuusvaltaisen yhteiskunnan tyoelaikekysymykset on ratkaistava
muista sosiaaliturvatoimenpiteist5 niippumatta, osoittaa kuitenkin,
ett;i arvostel-u mietinndn asemesta kohdistui erieivd5n mielipiteeseen.
Hufvudstadsbladet samoj-n kuin myos Uusi Suomj- moittivatkin voimak-
kaasti maataf ouspiire j ai niiden esittaimein vastalauseen vuoksi . Itse
mietintodn Uusi Suomi puuttui arvostel-evasti ainoastaan huomaut-
taessaan, ettii yksinomaan tyonantajia ol-i ehdotettu koko vakuutuk-
sen nahoittaj iksi.

Vasemmistolehdet olivat kriittisempi;i. Suomen Sosialidemokraatti
muistutti vanhimpien ik;iluokkien elEiketurvan riitt;imaittomyydest;i
ja piti muutenkin eI;ikkeiden suuruutta ainoastaan minimitoimeentu-
loon niitt;iv;in;i. P;iivein Sanomat puolestaan totesi ammattitaitoi-
sen tyOntekijHn eI;ikeprosentin jHdvHn viel;i yhteensovituksen jal-
keen veihimm;iistasona pidettaivain 60 prosentin alIe. Lis;iksi Iehti
piti sovell-utuspiirin alaik5raj aa liian korkeana eikai hyveiksynyt
vuoden karenssiaikaa.
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Kaikkien p;i;ikirj oitusten kaava oli perustella tyoelaikkeiden tarve
kansanel-Skkeiden riittaimaittomyydell;i j a huoltoapulain soveltumat-
tomuudella teoll-istuneeseen yhteiskuntaan. Kaikissa viitatti-j-n
uudistuksesta palkansaajille tai tyontekijdille koituviin etuihin.

Hufvudstadsbl-adet 3a Uusi Suomi arvostelivat maatalouspiirien asen-
netta, Suomen Sosialidemokraatti myos epiisuorasti moittimal-la hal--
l-itusta.

SekH Hufvudstadsbl-adet ettai Uusi
jest6jen komiteassa saavuttamaan

Suomi vi-ittasivat tyomarkkinajair-
yhte i symmdrryks een .

Uusi Suomi ilmaisi jo ensimmiiisessH p;i;ikirjoituksessaan myohemmin
usein toistuneen vaatimuksen, ettH tydel5kkeistai ei tulisi tehde
kansanelSkelain kanssa kilpailevaa tulonsiir:tolakia teollisuuden
piiri-stH maaseutuv5est6n hyvdksi .

Maakansa ei julkaissut eleikekomitean mietinn6n ilmestyessH ensisi-
jaisesti siihen keskittynyttH artikkeJ-ia, mutta 2l .9.1960 l-ehti
kirjoitti kunnallisvaaleihin osall-istuville ev5stykseksi pSSkirjoi-
tuksen maalaisliiton toiminnasta sosiaaliturvan luomisessa. El-;ike-
komitean mietinn6lle uhratussa kappaleessa sanottiin mm. seuraavaa:

rrKomitean maatal-outta edustavat jHsenet liittiveitkin mie-
tint66n enidv5n mielipiteen sen vuoksi, ettai ehdotus jet-
t;iisi j 511een vil j eli j aiviiestdn uudistuksen uIkopuoIeIIe "Hallituksen onkin syytd ha::kita ryhdyt5rinkd l-uomaan uutta
e1;ikej;trjestelmiiii, joka koskisi yksinomaan palkall-aan el-5-
vi5, vai onko viisaampaa pyrkiei kehittemaan nykyist;i kan-
sanelHke j er j estel-m;i;i siten , ettd sen avulla voidaan v;ihi-
tellen luoda riittaivdn korkea elliketurva vanhuksil-l-e. On
kuitenkin selvaid, ettH elaiketurvaa parannettaessa, tapah-
tui se nykyisen kansanel;ikej;ir:jestelm5n tai ty6suhde-
e15ke jairj estelmiin puitteissa, ei voida jattea yhtH vaiesto-
ryhm.i;i ulkopuolelle.'t (Mk 27 .9.1960) .

Et5kekomitean mietinnon eriH.vH.Sn mietipiteeseen tai maalaisliiton
toivomusal-oitteeseen ei liittynyt n;iin selvaiS viittausta yksinomaan
vil j eli;5v;iest66n, j a Maakansakin puhui tdmein tutkimuksen sis5f lon
erittelyyn valituis sa p;iSkirj oituks issa vif j eli j aiv;iestdn elH.ketar-
peesta seuraavan keman vasta kinjoittaessaan omaa tyotSSn tekevien
eldketunvasta 5.6.1962. Tosin lehti oIi muihin asioihin keskitty-
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vH.ssii pai5kirjoituksessaan sivunnut asiaa ainakin jo 2.2.L962,. mut-
ta silloinkin ol-i jo sei.idetty sek;i" TEL ettii LEL; tyoel-aikel-akien
soveltamispiiriss;i oleviin aukkoihin ei voinut en55 viitata pii-
lottamalla v;iIj i-n termei-n vil j eli j oiden el5ketarve metsHnhakkuu-
ja ajotdihin osallistuvien, maatalousvliestdn sekd kaikkien sosiaa-
l-ista tunvaa tanvitsevien el-d.ketarpeeseen.

Helsingin Sanomat ja Kansan Uutiset eivait julkaisseet vuonna I960
ens is i j ais est i ty6e l-;ike j ar j este l-mii5n liittyviS paieikir3 oituks ia,
mutta Kansan Uutiset viittasi ainakin paniin otteeseen (10.I0.1960
ja 28.L2.1960) lyhyesti tyontekijoiden elaikekysymykseen kirjoit-
taessaan ammatti-yhdistys liikkeestH..

TEL:n saieitHmisvaihe ja LEL:n vaatiminen lehdissH

Vuonna 19 6I l-ehdet kir j oittivat 25 s is;il-l-on erittelyn aineistoon
kuuluvaa pai;ikirSoitusta ja IisHksi kaksi siihen kuuluvaa polii-t-
tista pakinaa. TyoelaikejHrjestel-m;i tarjosi jo mybs aiheita: vii-
meiset l-ausunnot eliikekomitean mietinndstH tammikuussa 1961, ty6-
el;ikkeit;i koskevat aloitteet helmj-kuussa 1961, TEL: n kdsittely
eduskunnassa 24.5. - 2.6.l.961, kausityontekijein elSkekomitean en-
simm;iisen mietinnon valmistuminen 5.9.1961 ja LEL:n k;isittely edus-
kunnassa 1.L2. - 12.L2.196I.

Vielai eduskunnan yleisen5 aloiteaikana oikeistolehdet ol-ivat ak-
tiiv j-simpia eleikekomitean mietinnon puolusta j ia. Hufvudstadsbl-a-
detissa (27.1.196I) ja Uudessa Suomessa (9.2.1961) julkaistiin
peiSkirj oitukset, j oissa painostusj;irj est6j en el-iikekomitean mietin-
ndstei antamiin lausuntoihin viitaten kehotettiin pitaiytymS;in sen
ehdotuksessa. Uusi Suomi hydkk5si lisaiksi voimakkaasti Maatafous-
tuottajain keskusliittoa ja maalaislj-ittoa vastaan sek5 muistutti
tasavallan presidentin toivoneen uuden vuoden puheessaan tyomank-
kinajairjestoilt5 yhteistai suositusta sosiaalisen lainsHeid;inndn ke-
hitysohj elmaks i .

Vain Kansan Uutiset julkaisi Hufvudstadsbladetin 3a Uuden Suomen

tis;iksi tydel;ike j;irj estelm;iain keskittyv;in p55kin joituksen ennen



45

TEL-aloitteiden valj-okuntaan l;ihettdmistei ja toukokuista eduskun-
tak;isittelya. Helmikuun toisena priiv;inaihein olivat valtiop;iivien
avajaiset ja sekri SDP ett5 TPSL jattiv;it tydelSkkeisiin t5hd5nneet
lakialoitteensa. Samana aamuna Kansan Uutisissa julkaistu paiSkir-
joitus puolestaan oli pania stilististri muutosta l-ukuun ottamatta
kansandemokraattien kymmenentenH he l-mikuuta j aitt;imain lakialoitteen
perusteluosan afku. Viisi ensimm;iist;i kappaletta olivat yhteisiS,
mutta kuudennessa Kansan Uutiset totesi elaikekomitean mietinnon
sell-aisenaan puutteistaan huolimatta muodostavan laihtdkohdan, jor-,-
ka pohjal-ta oIi kehitett;ivissri tanvetta ja tarkoitustaan vastaava
tydsuhde-elaikej;injestelmH. Lakialoitteen viimeisissH kappaleissa
puolestaan ehdotettiin tyoelSkkeit5 kansaneldkel-aitoksen hoitoon
j a j ako j 5r j estel-mei;i vastoin komitean mielipidettS. I Imeisesti Kan-
san Uutiset oIi ottanut huomioon t;imHn mahdollisuuden, si1I;i l-eh-
den ensimm5inen pei5kirjoitus poikkesi muiden l-ehtien elSkekomitean
mietinnostii jo aikaisemmin julkaisemista artikkeleista siten, ettH
Iehti arvosteli ainoastaan huoltoapulakia, mutta ei puuttunut kan-
sanelSke j;ir3 estel-mai5n Iainkaan. Sen si j aan Kansan Uutiset rinnas-
ti j o toimineiden elaikekassoj en j a -saieiti6iden antaman elliketurvan
huoltoapulain tarjoamaan toimeentuloon.

TEL: r'r valiokuntak;isittelyn j a eduskuntak5sitteJ-yn aikana vasemmis-
tolehdet olivat puolestaan jo aktiivisempia kuin muut lehdet. Kan-
san Uutiset, Suomen Sosialidemokraatti ja Peiivein Sanomat julkaisi-
vat yhteensH yhdeksain ty6el5ke j;inj estelm5ein keskittyvSS pdeikir j oi-
tusta tai polii-ttista pakinaa. Uusi Suomi ei kirjoittanut yhteiSn,
Hufvudstadsbladet kaksi ja Maakansa ensimmdj.sensH.. Helsingin Sano-
mat ei viel;ik;i;in ottanut ty6e1;ikekysymystai artikkelipalstoilleen.

Kansan Uutiset (16.4.1961, 2L.5.1961 ja 23.5.1961) arvosteli voi-
makkaasti tyov;ienasiainvaliokunnan mietinto;i ja sosiaalidemokraat-
teja, joita moitti yhteistyost;i oikeistopuolueiden kanssa. Lehti
piti kansandemokraattien al-oitetta panhaana ja huomautti sosiaafi-
demokraattien aloitteen jaitt5vein paljon kansal-aisia eltiketurvan
u1kopuolelle. Ainoa laista hyotyv;i nyhmei Kansan Uutisten miel-es-
te oli verovapaasti rahastot keiyttoons;i saava suuntydnantaja. Leh-
ti muistutti tisatsi ty6ntekijdite joukkovoiman k;iyttdmahdollisuu-
desta etu j ensa val-vomiseksi .
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P5iv;in Sanomat (19.5.1961, 20.5.1961 ja 3.6.196I) moitti leskislei-
si-ksi kutsumiaan sosiaal-idemokraatte;a oikeiston rnyot;ivaikutuksel-
l-a tapahtuneesta hyvHn asian vesitt;imisestii. Lyhytaikaisten tyo-
suhteiden j aitt;imisen TEL: n ulkopuolelle lehti kertoi tapahtuneen
maa1aisliittolaisen edustaja Pakkasen aloitteesta ja oikeistolai-
sell-a yhteistyoll;i. Lehden mielestH ansiotyotai tekevien piinien
kahtiajakaminen elaikepolitiikassa merkitsi sit;i, ettii porvariston
h5rk;ipaiisyys yhdessei porvarien myohempisyntyisten veJ-j ien, leskis-
lSisten politiikan kanssa kasvatti vain kommunistien kannatusta.
Lakia arvostellessaan PHiv5n Sanomat toisti edustaja Simosen edus-
kunnassa esittiimiin virheell-isen l-askuesimerkin. Puolueel-ta n;iyt-
t55kin puuttuneen tyoelaikkeisiin paneutunutta asiantuntijavoimaa,
siIlai my6s TPSL:n lakialoitteen perustefuosasssa oIi asiavirheita.

Suomen Sosialidemokraatti (15.5.]96I, 31.5.1961 ja 3.6.196I), Huf-
vudstadsbladet ( 25.5. 196I ja 9.6.1961) 3a Maakansa ( 14.6.1961) suh-
tautuivat mydnteisesti uuden lain p5ailinjoihin. Ensimmiiisen yk-
sinomaan tyoel;ikkeisiin keskittyvain paiSkir j oituksensa j ulkaissut
Maakansa puhui voimakkaimmin lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
puolesta, loiden eliiketurvan arveli kuitenkin jar:estyvHn samaan

aikaan muiden tyonteki j linyhmien kans sa maalai-s tiittolaisten laki-
ehdotukseen saaman muutoksen ja hallituksen jo asettaman komitean
ans ios ta .

Moitteita Maakansa ei kohdistanut yhteenkaiSn intressiryhmaiSn kuten
Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosial-idemokraatti, jotka arvostelivat
kommunistien suhtautumista lakiin. Maakansa ei Iiioi-n puhunut vie-
Ie miteen mydhemmin keskeiseksi muodostuneesta yritt;ijien ja maa-

talousyritt;ijien el-aiketurvasta, mutta Hufvudstadsbladetin ( 9. 6. 1961)

artikkelin sen sijaan voisi kuvitel-la ol-leen mieluummin jostain
myohempien vuosien Maakansasta tai Suomenmaasta kuin Hufvudstads-
bladetista, sillei lehden mielestH yritt;ij eiel;ikkeet oIi ratkaistava
valtion mydtHvaikutuksell-a, olipa kysymyksessei sitten jarjestefmHn
rakentaminen tai suoranaiset tukitoimenpiteet. Maakansan artikke-
Ieista Hufvudstadsbladetin paieikirS oituksen toki erotti s en hall-i-
tukseen kohdistama piikittely. Lehden mielestH maalaisliittol-aisen
hal-l-ituksen olisi j o itse pitainyt osoittaa aktiivista kiinnostusta
suurimman yrittaj;iryhm;in - maanviljelijoiden el-liketurvaan. Hal-
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lituksen pideittyvyyden
oll-utkaan ty6nanta j aa,

selitti johtuneen siitei, ettei nyt
vois i satlytt5at kustannukset .

Iehti
j oIIe

2. Lyhytaikaisissa tydsuhteissa ol-evien ty6ntekij;iin elaikelain
( LEL: n ) slidtH.minen 19 6 2

Johdantokoonnos

Tydnteki j aiin elaikel-akia saiaidetteiessii anvostel-tiin voimakkaasti Iy-
hytaikaisten tydsuhteiden jattemiste lain ulkopuolelle. Ennen
TEL:n kolmatta k;isittelyai eduskunnassa hallitus asettikin komi-
teanf ) t.,tt i*aan , miten tydnteki j;iin el-aikel-aissa tankoitettu elai-
kejeinjestelm5 voitaisiin ulottaa koskemaan myds metsH.- ja uitto-
tydssai ja mui11a nHihin vernattavil-Ia tydaloilla tyoskentel-eviai
tyontekijdite, ja l-aatimaan ehdotuksen asian vaatimiksi l-ai-ns55dHn-
t6toimenpiteiksi. TeimH kesHkuun ensimm5isenH peiiveinai 1961 asetet-
tu kausityontekijein eleikekomitea jetti ensimmliisen osamietint6nsH
j o syyskuun alussa. Mietintd ol-i l-aadittu hallituksen esityksen
muotoon, I - noin kuukauden kuluttua hal-Iitus antoi komitean mie-
tinn6st5 hieman t5ydennetyn esityksen eduskunnall-e. Komitea jatti
viel;i tammikuussa 1962 toisen osamietinndn, joka sisailsi LEL:n pii-
riin liittyviai asetuksia ja toimeenpanomdEriiyksiai.

Kausityontekijein eltikekomitean mietinto noudattelee penuslinjoil-
taan elaikekomitean mi-etinnon henkeli, ja sit;i voidaankin pitaei vain
el-iikekomitean mietintodn kohdistuneen arvostel-un aiheuttamana ]i-
s;imieti-ntdn;i.

KausityontekiSeiin el;ikekomitean mietint6 lehdissH

Kausitydntekijaiin ellikekomitean mietinndn il-mestyttyH 5.9. f 96I juf-
kaisivat Hufvudstadsbladetia lukuun ottamatta kaikki sisaiIldn erit-
telyssei mukana ol-evat l-ehdet mietint66n liittyvain p;t;ikirjoituksen.

Taimainkin komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin tri Teivo Penti-
keiinen sosiaaliministeni6stai. Kummall-ekin tydmarkki-naosapuolel-
l-e tuli komiteaan 2 edustajaa ja maalaisliitolle yksi.

1)
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Ens immatis es s;i tyde laikke i s tai kir j oittamas s aan paieikir j oituks es s a

( 7.9.1961) Heisingin Sanomat piti tyoelaikkeiden etuna kansaneliike-
jenjestelmiiSn vennattuna sitai, ettii elinkeinoelEimEi pateisisi ratkai-
sevalfa tavall-a vaikuttamaan rahanmuodostuksen k5yttdon talousel-5-
m5n hyvliksi. Kuitenkin lehti suhtautui varauksellisesti sek;i uuden
el5ke j 5r j estelmiin organisaatioon ett5 elaike j 5r j estelmien keskin5i-
seen suhteeseen.

KausityontekijSi-n elSkekomj-tean nopean tyoskentelyn lehdet yleensH
maini-tsivat mybnteisesti. Komiteaan suhtautuminen vaikutti muuten-
kin positiivj-selta, siJ-1ai Iehdet kohdistivat mietinnon yksityis-
kohtiin saman anvostelun kuin tyonteki3Sin el5kelakiin, mutta ko-
rostivat ymmeirt;ivlinsii, ettH komitean oIi o1l-ut seurattava ohi ela-
t--'-mrT.-J\rd-, trJL. a.

Komi-tean ty6ntekij;iin el-aikel-ain mukaisiksi laatimia el5ke-etu3a ol-r
tietenkin LEL:n sSSteimisprosessin aikana vaikea 1isHt5, mutta LEL:n
sovel-tamispiiriai laajennettj-in. Kansan Uutiset ihmettelikin kau-
sityontekiSeiin eltikekomitean mietinn6std B. I . 196I julkaiseria:saan
p5;ikirjoituksessa aikomusta jattaa valtion ja kuntayhteisojen tyd-
vinastojen J-yhytaikaisissa tyosuhteissa olevat tyOntekijait LEL:n
u1kopuoleIle.

Kansan Uutisten mielestH ty6el5kelait olisi piteinyt laatia siten,
ett5 niist$ olisi koitunut myds valittom5sti hyotyai tydntekijdille
eik;i vasta vuosikyrnmenien kuluttua. Kansan Uutiset piti komitean-
mietint$ei ensimmiiisend korj auksena tulevaan tydelSke j 5r3 estelm5iin ,

mutta l-ehden miel-estai tarvittij-n viel;i muita ja pal3on radikaafim-
pia muutoksia.

Maakansa (8.9.1961) niin ik55n oIi tyytym;ttdn komitean ehdottamaan
LEL:n soveltamispij-nii-n. :,ehti piti I00 000 silloisen markan tulo-
rajaa liian korkeana erityisesti laskusuhdanteen sattuessa ja ;u-
l-isti, ettii jokaisella Suomen kansalaisella tuli olla oikeus samal-
Ia tavalla turvattuun vanhuuteen. Lehti muistutti, ettei hallituk-
sen suinkaan ollut pakko noudattaa kaikilta osin komitean ::h lotuk-
sia, vaan se saattoi tehd5 ni.ihin haluamansa parannukset. Maakansa

oli sitloin yh5 hallituksen p55-;i;inenkannattaja huolimatta keski-
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kesaill;i tapahtuneesta hall-ituksen vaihdoksesta; p;iaiministeri Suk-
selainen oli esitt;inyt eropyyntdns;i Helsingin hovjoikeuden annet-
tua p5ritoksensli ns . kansaneleikelaitoksen asunto jutussa, ; a hainen

hallituksensa ol-i korvattu paiaiministeri Miettusen hallituksella,
jossa edelleen ol-i maalaisliittolaisten ministenien lis5ksi yksi
ammattiministeri.

EtuS;ir j estd j en lausunnot

Etuj;ir j estdt antoivat nopeasti l-ausuntonsa kausitydnteki j ein el;i-
kekomitean mietinn6stH, jo syyskuun .ik".,.f). Lehtien kannanotot
oli-vat mel-ko hyvin ennakoineet niiden sisail-tdai. STK:1la ei ol-lut
huomauttamista mietinndstS, kuten ei liioin UudeIl-a Suomella. Sekai

SAK ettH SAJ arvostel-ivat lain soveltamispiiniai. Kansan Uutisten
tavoin ne olivat tyytymeittdmi;i suunnitel-miin jattea valtion ;a kun-
tien lyhytaikaiset tydntekijeit LEL:n ulkopuolelle. KausityonteXi-
jHin elaikekomitean tavoitteisiin yhtynyt SAK ehdotti myos sellais-
ta tarkistusta, jo1la olisi poistettu 100 000 markan vuosiansiota
edellytt5v5st5 lain soveltamisrajasta tydtt6mille ja sairaj-lle ai-
heutuvat epaikohdat. Asetettua ansiorajaa SAK piti kuitenkin pe-
nustel-tuna. Lausunnossaan SAK:ta kr-iittisempi SAJ ehdotti- tydtt6-
myyden vaikutusta v5hent5vH.nd keinona el-;ikkeen m5H.riin konottamista
LEL-aloil-1a siten, ettH lopputuloksena olisi yhteil;iinen el-5ke kuin
pittaaitaisista trzdsuhteista. SAJ:n mielest5 vanhimmifle ik5luo-
kil-le oli myds taattava ainakin saman suuruinen el;ike kuin huol-to-
apulain perusteella annettava elatus oli tavallisesti keiytatnndssS.

Suomen Sosialidemoknaatin p;i;ikirjoitus 7.9.196I ol-i l;ihinn;i hyvaik-
syv;i referaatti komitean mietinndstei, mutta 13.9.1-961 lehti kin-
joitti samasta aiheesta uuden pa;ikirjoituksen. Siin;i esitetty ar-
vostelu iaikkeiiden tyontekijdiden asemasta ja el-;ikkeiden pienuudes-

Etujeirj estO j en antamien lausuntojen paiivaiykset:
- MTK: n lausunto 2L.9. 19 6l- j a t;iydennys lausunto 25 .9. 19 6l-
- SAJ:n lausunto 26.9.1961
- SAK:n lausunto 2L,9.196I
- STK: n lausunto 22,9. I961

1)
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ta n;ikyi myohemmin myos ammatti-yhdistysliikkeen lausunnoista. Pai-
v5n Sanomien (7.9.1961-) asenne oli periaatteessa myonteinen, vaik-
ka lehti totesiki-n, ettli el;ikeik5raj aan j a eleikkeiden suuruuteen
voitiin kohdistaa sama arvostel-u kuin tydntekijHin el-aikel-ain s;i5n-
noks iin .

MTK:n l-ausunto poikkesi muista siten, ett5 se puuttui kausitybnte-
ki35in el-iikekomitean mietinnon yksityist<ohtien l-isaiksi korostetun
painokkaasti koko tyoel-;ike j arj estelm;iai koskeviin suuri-in linj oi-
hin. JHrj esto muistutti , etteivait tydeliikkeet ulottuneet pienitu-
l-oisimpaan vilj elij;iv5estoon ja muihin viihH.varaisiin pienynittai-
j iin. Liseiks i- MTK : n miel-estH tyonteki j;iin kokonaisel-Skkeet m5;i-
raiytyiveit kovin monj-mutkaisella tavall-a, kun tydnantajat joutuivat
maksamaan useita teite elSkemaksuja. Edelleen jarjest6 piti usei-
den el;ikelai-tosten yhteistydst;i koituvia hallinnollisia kustannuk-
sia kohtuuttoman suurina. T;ih;in vedoten MTK piti vSlttHmiittom;in;i
tutkia mahdollisuuksia eni eleikejairjestelmien yhdistaimiseksi sel-
f aiseksi- kokonaisuudeksi , j oka takais i j okaisel-l-e sos iaal-ista e1;ike-
tunvaa tarvitsevall-e kohtuullisen el5kkeen.

My6s Maakansahan oli viitannut 8.9.1961 jokaisen kansalaisen oi-
keuteen saada elSketurva, mutta lehti ei vielai kirjoittanut MTK:n
tavoin mitei;in mydhempin5 vuosina keskeisiksi muodostuneista koko-
naisel-aikkeist;i j a ynitt;ij ien elSketurvasta. Sen si j aan Maakansa
piti 100 000 mar:kan tulorajaa LEL: ssa l-iian korkeana, mihin myds

MTK yhtyi. Ammattiyhdistysliikkeen tavoin MTK huomautti valtion
kausitydntekijdiden huonosta asemasta, mutta koska uskoi heid;in
elSketurvansa korjaamisen olevan mahdotonta tyoelHkelakien puit-
teissa, ehdotti valtion tyonteki j 5in el-eikelainsHaid5nndn uudista-
mista.

Yleisl,uonteisten, tyonantajien asemasta huolehtivien l-ausumien li-
seiksi MTK liitti vaihtoehtoisia k;iyt;innon toivomuksia rahastojen
k5ytt6on tai nii-den hallintoon. MTK:n miel-estH oIi v;il-ttHmHtontH
maiSr;it;i j o itse laissa tydel-iikekassoihin kertyvien varo j en s i j oit-
tamisesta, mik5Ii kassojen hallituksen kokoonpanoa ei saataisi
tySnantajilfe edullisemmaksi. Komitea oli ehdottanut, ettai sekH

tydnantajilla ettai tyontekijOille olisi yhtH monta edusta3aa.
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Muutama p5iv5 l-ausuntons a ( 21 . 9 . 19 61) antamis en j eilkeen MTK l;ihet-
ti sosiaal-iministeri6l-te viel-5 taiydennyslausunnon ( 25.9.l-961) , jos-
sa esitti kahta huolellisesti perustel-emaansa muutosta komitean eh-
dottamaan lakiesitykseen, toista virheel-l-isen laintulkinnan vailtt;i-
miseksi j. toista i5kkeiSn tydvoiman ty6nsaantimahdollisuuksien pa-
rantamiseks i .

Hall-ituksen esitys LEL: sta eduskunnal-te (Hallituksen esitys B7l196I)

Hallitus antoi kausityOntekijai-n eliikekomitean mietinndn perusteel-
1a tekemiinsH esityksen jo lokakuussa eduskunnall-e, tyov;ienasiainva-
l-iokunnan mietinto valmis tui marraskuun loppupuol-e IIa j a LEL : n

eduskuntak5sittely tapahtui 1.12. - L2.L2.t961. Eduskunnan silloin
hyv5ksymai LEL tul-i voimaan yhdess;i TEL: n kanssa 1.7 . 1962 .

Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijdin el-5kelakia halli-
tus ehdotti sovellettavaksi vain niihin tydntekijoihin, joiden tyo-
suhde oti J-yhytaikainen seunaavilla ty6al-oilla: metsHtyot, uitto-
ty6t, maatila- ;a puutarhatalouden e::i tydt, maanparannusty6t, maa-,
vesi- ja tal-onrakennustyot, satamatydt sekH. palvelu kotimaanliiken-
teen al-uksissa. Neiihin aloihin tyovEienasiainvaliokunta lis;isi tur-
veteollisuustyon. Lyhytaikaista tydsuhdetta hallitus ei maiatritel-
lyt sen kestoajan perusteella, vaan tunnusmerkiksi otettiin, ettei
sit5 oI1ut tarkoitettu pysyvaiksi. Pysyviksi tankoitetut ty6suhteet
myds LEL:n tyoaloi-1la tulivat hall-ituksen esityksen mukaisesti
TEL:n piiriir-,.f)

LEL:n henkil6piiri;i laajennettiin hieman muutenkin komitean ehdot-
tamasta, silI;i hal-litus lisHsi kuntien sekEi seunakuntien j a muiden
uskonnoll-isten yhdyskuntien lyhytaikaiset tyontekij;it LEL: n piiriin
ja eduskunnan tydvEienasiainvaliokunta vielai valtion lyhytaikaiset
tydntek-i 3;it .

1) Vuonna 196B hallitus antoi muutosesi-tyksen, jonka perusteella
tydsuhteen suunnitel-lusta kestosta riippumatta l-aissa tai ase-
tuksessa lueteltujen alojen tydntekijait kuuluvat LEL:n piiriin.
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LEL:n vakuutetuill-e tarjoamat edut hal-l-itus esitti pSSpiinteissSSn
yhdenmukaisiksi TEL:n etujen kanssa. Sovellutusalojen erilaisuus
aiheutti kuitenkin yksityist<ohtiin pienehkdjai k5yteinndn vaatimia
enoj a.

T5nkein eno ofl: ettei LEL:n elaike TEL:n tavoin rakennu loppupalkan
peniaatteelle. LEL-aloil-la el;ike karttuu yhden pnosentin tyonte-
kijen vuoden aikana ansaitsemien palkkojen summasta. Lai-n piiriin
tuleville ei asetettu tyosuhteen pituudesta riippuvaa karenssiai-
kaa, mutta hallitus esitti, ettli jos tydntekij;in eri tydsuhteista
yhteenlasketun palkan surnma olisi- jonain vuonna all-e 100 0001) sit-
l-oista markkaa (f 000 nmk), el;ikett5 ei tuol-ta vuodel-ta karttuisi.
Tyovtienasiainval-iokunta al-ensi ::ajan B0 000 silloiseen markkaan.
Hallitus esitti myos, ett5 kuukaudessa 1 000 sj-Iloisen mankan alle
j;i;iviai elaikkeitai ei maksettaisi , tdmdn raj an valiokunta alensi 50 0

markkaan.

LEL:sta jatettiin 40 prosentin
sen ehtona ei ollut tYosuhteen

el5kekatto pois ja elaikkeen saami-
p;iaittyminen kuten TEL: s sa.

Siintymaikautta varten hall-itus ehdotti , ettii kaikki all-e 6 5-vuo-
tiaat tul-isivat Iain piiriin, eik;i asettanut 55 vuotta teiyttatneil-
le TEL:n sis;il-tdmiai er"ityisehtoja. Sen sijaan hallitus esitti elai-
kepnosenttia korotettavaksi yhde115 kymmenesosalla jokaiselta vuo-
de1ta, jolla tyontekijHn ike lain tul-Iessa voimaan ylitti 54 vuotta.

Organisaatioehdotuksen paieilinja o1i, ettH kutakin LEL:n piiniin
kuul-uvaa tydalaa varten tuli perustaa erityinen tyoeliikekassa.

TydelSkekassoj en hal-l-intoel-imissai tuli tydmarkkinaosapuolilla oll-a
yhtatlei j-nen edustus j a kassoihin tuli noudattaa sovel-tuvj-n osin
TEL:n s5Snnoksiai yhteistyostai elSketunvakeskuksen kanssa, valitus-
menettelystai ja rangaistussiiEinnoksistai.

Tydel-eikekassoihin al-kuvaiheessa muodostuvat rahastot s5;idettiin
sijoitettavaksi asi-anomaisen alan tuotannol-l-isiin tarkoi-tuksiin

1) Maiair;it sidottiin TEL: n tavoin palkkaindeksi j-n.
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Eduskunnan LEL-p5aitds

Eduskunta hyveiksyi hal-Iituksen esityksen LEL: sta tyov;ienasiainva-
l-iokunnan ehdottamin muutoksin. Eduskunnan vastauksessa oli kaksi
pontta. Edustaja Kall-e Matilaisen (SDP) ponsi kuului:

?rHyvitksyesseiH.n lait eduskunta edellytt;i;i, ett5 hal-litus
seuraa til-anteen kehitystai, niin ettei yksityinen tydnte-
kija tai tydntekijeiryhm5, jotka asial-Iisesti ovat taiysin
rinnastettavissa t;issH laissa tankoitettuihin tyontekijOi-
hin, mutta jotka kuitenkin voivat jeade laj-n soveltamis-
alan u1kopuo1elle, jHH lain tarkoittamaa el;ike-etua vail--
Ie, ja los asian hoitaminen muuten tuottaisi vaikeuksia,
antaisi asiasta eduskunnalle tankoituksenmukaisen lakiesi-
tyksen. It

Edustaja Atte Pakkasen (MI) ponsi kuului:

rrEduskunta edellytt5ei, ett5 hall-itus ryhtyy toimenpitei-
siin sel-Iaisen Iainsei;idH,nndn aikaansaamiseksi , j oka takaa
myds laihinnH omaa ty6tdatn tekevil-l-e viljelijoill-e, pien-
yrittaij il-le ynnii muil-Ie tydsuhde-el-SkelainsaiHdainnon ulko-
puole1le j;i5nei1J-e ryhmille tydsuhde-elaikkeitii vastaavan
e1;iketunvan. t'

3 . Tydel;ike j etr j estelmai vuoden I9 6 5 loppuun

Tydeliike j er j estelm5n al-ku l-ehdissH

Sen runsaan vuoden kuluessa, j oka sis;il-si LEl,: n saiaitiimisen , mol-em-
pien ty6e15kel-akien voimaantul-on L.7 .L962 ja voimaantulovuoden jaI-
kipuoliskon, leht j-en pei;ikinj oituksissa alkoi n5kyH ensimm5isiei sel-
vi;i j;ilkiviisaudella havaittavia merkkejH tulevien vuosien el5ke-
poliittis ista rintamista.

Maakansa ( 13 . l-0 . l-9 6I ) korosti hall-ituksen ans ioita j a osuutta viel-5
LEL:n muokkaamisessa niin paljon, ettai erehtyi pit5m5;in hallituksen
omassa esityksessti5n kausitybntekijain el-Hkekomitean mietint66n te-
kemin5 muutoksina asioita, jotka olivat jo o1l-eet komiteanmietin-
ndsseikin. Eduskunnan maalaisliiton aloitteesta LEL:iin liittame
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ponsi omaa ty6tei5n tekevien elHketurvan jdrjest;imistarpeesta n5kyi
niin ikai5n saman sisHltdisenet p5;ikirj oituksena Maakansassa 5 . 6 . I9 6 2 .

Vie1ai tyoelskelakien voimaantuloon liittyv5ss;i p5aikirjoituksessaan-
kin Maakansa (1.7.1962) esitti uuden elskejerjestelm5n ainoana heik-
koutena, ettH se sul-ki pois piiristaiain maanviljelij;in, tosin lehti
myds viittasi elSkelaeista tyonantaj ilIe aiheutuvaan kustannusten
IisHykseen ;a siit5 seuraavaan hintapaineeseen. P;iSkirSoituksessa
lehti vietai piti uutta elaike j erj estel-m55 j oustavana, viittasi mah-

doltisuuteen yhdistS;i siihen Ii-sHetuj a tyomarkkinalairj esto j en sopi-
muksin ja antoi tunnustusta yksityisten vakuutusl-aitosten osuudell-e

: ar j estelmiin kaiynnist;imisessH. Lehden mielestii yksityinen vakuu-
tustoiminta oIi osoittanut mahdollisuutensa selvita yhteiskunnan
sille antamasta tehtHvHstei.

El-okuussa l-ehden artikkelien s5vy kuitenkin muuttui. Maakansa
( l9 . B . I9 6 2 ) piti tyoet5kej eirj estelmdn hallintokoneistoa monimutkai-
sena, raskassoutuisena ja ka11iina. Hein5kuista vihjaustaan hinta-
paineesta lehti tHsmensi- toteamalla kustannusten joutuvan koko kan-
san maksettaviksi. Samassa p;iSkinjoituksessa lehti muistutti- vil-
j eli j Hvaieston j a yrittaij ien j;i;ineen tyoelSke j ar j estel-mtin ulkopuo-
l-eIl-e. EdeIleen Maakansa paheksui rahastojen joutumista el5kel-ai-
tosten ja ty6nantaj ien k;iyttoon ilman julkisen val-lan ulottumista
niihin. Lehti ei maininnut MTK:n nimenomaan toivoneen tyonantajien
p5stdsvallan lis;i;imistei ty6elskekassoissa.

Vastal-eiriin asettui selvimmin Suomen Sosialidemokraatti, jonka
kanta ilmenee tiivistetyimmin lehden poliittisen pakinoitsiSan,
Simpan palstalfa 28.8.I962. Pakinassa moitittiin maalaisliiton
lehtien julkaisemaa kiertoartikkelia, jonka tarkoitus, pakinoitsi-
j.r, mielestH, oli saada aikaan kademieltei omaa tydtaiain tekevien
keskuudessa j a vihamielisyyttei tydel-;ikel-akien alullepanij oita r so-
siaalidemokraatteja kohtaan. Kirjoituksen mukaan palkansaajien
el5keturvaa vastaava j arj esteImS. oIi j arj estett.ivH omaa tyotS;in
tekerzille ilman tufonsiirtoa palkansaajilta. Simpan pakinassa
toistui Suomen Sosialidemokraatin jo aikaisemminkin (esim. I2.I0.I96I)
esittama vaatimus jokaisen omasta panoksesta eliikkeensH ansaitse-
mis eks i .
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Tyoel;ikelakeja puolusti Suomen Sosialidemoknaatin ohella my6s Uusi
Suomi. Esimerki-ksi l-akien tullessa voimaan Uusi Suomi ( 1.7.1962 )

ja Suomen Sosialidemokraatti (1.7.1962) julkaisivat niihin myon-
teisesti suhtautuvat a::tikkelit. Erona oli, ettai Uusi Suomi kehui
jerjestelmlin hyviksi arvostamiaan puolia, mutta Suomen Sosial-ide-
moknaatti myonsi sosiaal-isel-ta merkitykseltai;in kantavan uudistuk-
sen siseiltaiv5n myos heikkouksia , kohtuuttomuuksia j a j aiykkyyttei,
joiden poistamiseksi totesi kuitenkin lain jo itsessdain osoittavan
keinoja. Syyskuussa lehti (28.9.I962) vieIS kommentoi tyoelSkela-
kien puutteita toteamal-l-a virheiden syntyyn vaikuttaneen lyhyen
sHeit;imisajan ohella sen, ettei tyoelaikkeill;i oIi mita voimakkaimpia
vastustajia ja etusijalle oli pantava s€: ett5 lait saatiin ai-kaan.
Lehti piti selvlin5, ettei vuoden 1962 al-ussa valittu uusi eduskun-
ta olisi en5;i s5;itainyt ty6elaikelakeja.

Hel-singin Sanomat ol-i aktiivinen aloitettuaan ty6el;ikkeistei kir-
joittamisen; vuonna 1962 kolme p5;ikirjoitusta. P5;ikirjoitukset
ol-ivat mell<o pyoreitei, varautuivat sekii hyv55n ettH pahaan; jokai-
nen oli kirjoitettu ennen tyoelaikelakien voimaantuloa. Lehden mie-
l-estH jerjestel-mH oli kestiivaill;i pohjalla ja huomattavin sosiaal-i-
nen uudistus sitten kansanelSkelain. Lehti kuitenkin varoitti el-;i-
keturvakeskuksen toiminnan j ohtamisesta kankean virkavaftaiseen
suuntaan, si1lai uuden kansanel-Skelaitoksen synty oli aj oissa viil--
tett5vat. Laissa ol-evat piirteet oikeuttivat Helsingin Sanomien
mielestii odottamaan, ett;i nykyaikaisen vapaamielisiS lakeja kyet-
t;iisiin toteuttamaankin joustavasti ja ilman liian mutkallista ko-
neistoa. Lehti oli myds silmiinpistAvHn huolissaan tal-ouselaim;in
toiminta- ja kilpailuedel-lytysten saiilyttaimisest;i.

LEL:n valiokuntaan lShettHmisen jatlkeen Kansan Uutiset kirjoitti
ensisi j aisesti tydeleikel-akeihin liittyvein pa;ikir j oituksen vasta
vuonna l-964. Muiden asioiden yhteydessH l-ehti tHna vSlikautena
kinjoitti kuitenkin usein pitt<;i5nt<in tydel-aikkeist;i. Artikkelien
3a pakinoiden ydin oli osoittaa tyonantajien hydtyvain tyoelaike-
Iaeista enemmH.n kuin tyontekijOiden, joten lehden mietestH tyon-
antajien oli turha vedota niihi-n tulonjakokysymyksissai. Myos Huf-
vudstadsbl-adet vaikeni pitkei5n.
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Paiiv;in Sanomat kirjoitti vuoden 1961- lopulIa pari antikkelia ja
toukokuussa 1962 sen vuoden ainoan. Lehti piti tydel;ikelakeja pe-
riaatteessa suuri-na saavutuksina, mutta totesi, ettai ne olisivat
voineet o11a parempiakin il-man oikeiston ja sosiaalidemokraattien
yhteistyot;i. Kahden eri-l-lisen tydel.ikelain s;ieit5mistei vastusta-
nut l-ehti kuvail-i vuoden 1962 pai;ikirjoituksessaan eri aikoina syn-
tyneiden TEL: n j a LEL: n vHIill-ii havaitsemaansa rist j-riitaa " laki-
sammakoksirr. Viitatessaan muita asioita k5sittelevien pSSkirjoi-
tusten 3a pakinoiden yhteydess;i my6s tyoelSkelakeihin, PHivHn Sa-
nomat piti niit;i suurina saavutuksina, mutta k;iytti lakeja my6s

kielteisin5 esimerkkein;i vastustaessaan sai-rausvakuutuksen ratkai-
s emista kas s alin j al-l-a.

El5kepoliittisia kenraaliharS oituksia

Tyoel;ikkeet tul-ivat voimaan kesaillai t9 6 2 . Vuoden l9 6 5 loppuun
mennessH ol-ivat jo molemmat osapuolet pitaineet er5Snlaisia kenraa-
liharjoituksia, joissa vuosina 1966 ja 1967 huipentuneen kriisin
aineksia valmistel-tiin.

Vuoden l-963 syksyllH eduskunnan sosiaalival-iokunta hyv5ksyi kan-
sanel;ikelaitoksen val-tuutettuj en toimintakertomuksen j ohdosta lau-
sunnon. Sen mukaan oli sel-vitett;iv5, voitiinko saada aikaan sel-
lainen kokonaiselSkej;ir3estelmH, jonka piiriin kuuluisivat my6s

tyoel;ike: arj estelm;in u1kopuolelle 155neet ryhm;it . Maalais Iiitto
ja SKDL kannattivat suurimpina ryhmin;i ajatusta. Seuraavan vuoden
alussa maal-aisliiton eduskuntaryhm;i teki l-akialoitteen yleiseksi
el-;tkelaiksi, joka sisiilsi esityksen 60 prosentin eliiketurvasta ko-
ko kansal-1e. Ehdotetun j;irjestelmlin toteuttajaksi olisi tull-ut
kansanelSkelaitos. Vuoden I964 lopussa valmistui eldkes;iaintdkomi-
tean mi-etinto , j osta keviittalvel-Ia 196 5 antamassaan lausunnossa
kansanelSkelaitoksen j ohtaj isto suositteli elSkejHrj estel-mien kes-
kittamistli kansanel;ikelaitokseen, mutta kansanel-5kel-aitoksen Ii-
sHtty halfitus ei hyv;iksynyt t;i1l-aista ehdotusta. Samat teemat
toistuivat puheissa ja kirjoituksissa. Maalaisliitto kehitti myos

uusia versioita l-akialoitteestaan, jonka p5Speriaatteet sHilyiv5t.
Vuonna 1966 aloite ilmestyi sosiaalivakuutusl-aki-nimisend. SiinH
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ja elaiketunvakomitean mietinnon erieivissei mielipiteissai vuonna 1967
keskitysehdotus sitten esitettiin riittH.vdn tiismennettynri saadak-
seen vastareaktiona aikaan tydntekijejanjestdjen lakkouhkaukset.
Keinoa k;iyttivait 1966 myds virkamiehet omien el-eike-etujensa ajami-
seksi. Sitai ol-i kokeiltu myds jo aikaisemmin, vuonna 1963, pienem-
maissai mittakaavassa, sil-loin merenkul-kijajairjestdjen uhkauksena
katkaista merenkulku, mikH.li eI;ikej;injestelmien keskitt5mistd leh-
dettaiisiin toteuttamaan liittamell-ai merimiesel-eikekassa kansanelaike-
laitokseen.

Lehdet vuonna 1965

Suomen Sosial-idemoknaatti (esim. 2.4.1-965) moitti kommunisteja ja
Kansan Uutisia siit;i, ettEi ne myot5.iliv5t kansaneleikelaitoksen j oh-
don keskitt5mispynkimyksiai. Maakansa (esim. 30.4.1965) tuki kan-
saneliikelaitoksen johdon linjaa, johon myds Kansan Uutiset (esim.
1.r+.1965) yhtyi. Uusi Suomi (esim.20.4.1965 ja 6.7.1965) sekai
Hel-singin Sanomat (esim. 2J..2.1965, 30.3. 1965, ff.7. 1965 ja
B. 9 . 19 65 ) puolustivat tyoel;ike jairj estelmaiai kaikkia maalaisliiton,
kommunistien tai kansanel-d.kelaitoksen johdon suunnitelmia vastaan.
Tydelaikejenjestelmatn puolustaj iin yhtyi Hufvudstadsbladet (esim.
4. 4 . 19 65 ) . PHivein Sanomat vaikutti kaksi j akoisemmalta. P;iaikin-
joitus 3.4.1965 esimenkiksi tuki tyoelaikejenjestelmaiai ja tyomank-

, kinaos apuolten ndkemys tai tydelaike j enj estelmiin tanpee llisuudes ta,
mutta lehden pakinoitsija Eskonen (esim. 2,4.1-965 ja 5.9.1965) oIi
eri miel-tri.
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C. ELAKEPOL]TIIKKAA }966 1969

1. Perhe-elHketurvan j a yrittaij ien elH.ketunvan kietoutuminen tor-
sr_ansa

Perhe-el5kkeet tydntekij oilte

Merkittavin tyontekijain el;ikelain 3a lyhytaikaisissa tydsuhteissa
olevi-en tyontekijein e15kelain muutoksista I960-l-uvull-a oli perhe-
eleiketurvan liitt;iminen tyoelSke j;ir j estel-mEi;in.

Perhe-elaikett;i paiStettiin ruveta maksamaan tyoelaikelakj-en piiriin
kuuluvien omaisi]l-e, mikeiti tyonteki jei kuolisi I.1.1967 tai sen
j;ilkeerr. Haliitus antoi eduskunnalle kesHkuun lopussa 1966 tata
koskevan esJ-tyksen, josta tydmankkinaosapuolet olivat keskenSSn
sopineet ja jonka valmistelu oIi tehty elSketurvakeskuksessa. Esi-
tys pyrki turvaamaan nimenomaan sellaisten henkil-oiden toimeentulon,
jotka eiveit vielei olleet sijoittuneet tydmarkkinoille tai joiden
oli vaikea si joittua. T;imai periaate saneli sek5 edunsaaj ien piirin
ettH elSkkeiden suuruuden.

Edunsaajiksi tulivat naisleski j- lapset. Lapsettomalle aIle 40-
vuotiaalle leskell-e ei kuitenkaan ehdotettu perhe-el-aikett5. Yli
65-vuotiaan edunjettajHn kanssa solmittu avioliitto ei liioin an-
tanut leskel-le oikeutta elSkkeeseen ja y1i 40-vuotiaanki-n lapset-
toman l-esken elSkkeen ehtona oli, ettei aviol-iitto oIi jatkunut
edunjattejHn kanssa v5hint5ain kol-me vuotta. Viimeksi mainittu3en
raj oitusten tankoitus o1i estii;i vaiSninkaiytoks i5.

Lapsen el5kkeen ehtona oIi normaalitapauksessa a1le 1B vuoden ike,
mik;i oli myds ellikkeen l-akkaamisik;i. Tydkyvyttdm;in lapen el-H.kkeen

tuli kuitenkin voida meiein5tyin ehdoin j atkua tyokyvyn palautumi-
seen asti.

Naisleskell-e ehdotettiin elSkkeen liseiksi l-ainaa koul-utustukea 3 a

tyohuoltoa varten.
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Koska perhe-el5kkeen tar"koitus oli konvata penheelle edunjHttaij;in
kuol-emasta aiheutuvaa tulonmenetystai, slilidettiin se riippuvaiseksi
sekli perheen koosta ett;i sii-tai elaikkeestai, minkai edunjetteje olisi
saanut tai sai tyokyvyttdmyys- tai vanhuuselSkkeenai.

Perhe-el-Skkeiden nahoitus ehdotettiin hoidettavaksi tyonantajan
suorittamin vakuutusmaksuin kuten muukin tydelliketunva, mutta tyon-
antajil-Ie koituva nasitus siirrettiin 1970-luvul-1e ehdottamalla,
ett5 alkuvuos ien maksut hoidettais iin ty6eleike j air j estelm5n nahas -
tointiastetta alentamal-Ia.

Eduskunta hyvaiksyi hal-Iituksen esityksen sellaisenaan j a hyl-k5si
samalla neljH asiaa sivunnutta lakialoitetta. Lakia keisitelteiessai
eduskunta eieinesti vain kenran hylritessaiain edustaj a Anna-Liisa Lin-
kol-an (kok. ) ponnen:

rrHyviiksyessH.Sn lakiehdotukset eduskunta edellyttaiai, ett5
hal-litus kiineellisesti selvityttai5 val-iokunnan peruste-
luissa mainitut lakien puutteellisuudet ja antaa muutos-
esitykset, j otka samalla my6skin teihtaieivait siihen, ettd
tarvittaessa leskelle voidaan antaa e1;ike j airj estel-mlin kus-
tannuksel-la koulutusta sopivaan ammattiin ja tydhuoltoa.tr

Mietinnosslilin sosiaalivaliokunta kiinehti ynitt5j ien el5.keturvaa
suunnitellutta elSketunvakomiteaa ja yleistH perhe-elSketurvaa val-
mistell-utta sosiaal-ipoliittista oh j elmatoimikuntaa, j otta perhe-
eleiketurvan piiriin saataisiin nopeasti ja aukottomasti kaikki per-
heet. Edel-leen val-iokunnan mielest;i ol-i sel-vitett;ivai miesleskien
penhe-eld.ketarve samoin kuin myos al-Ie 40-vuotiaiden naisleskien.
Eduskunnan vastauksen perusteluosassa val-iokunnan ehdotuksesta lau-
suttiin kuitenkin ainoastaan:

ItHyvtiksyessHHn l-ait eduskunta lausuu edellyttaiveinsH., ett;ikiireellisesti suo:ritettaisiin tutkimus siit;i, olisiko ja
mirrei tavoin teknitl-isesti j a talouderl-isesti mahdol-1ista
saattaa ty6elatkel-akien piiriin kuul-uneiden, mutta ennen1 p;iiv;i;i tammikuuta I967 kuolleiden tyontekijHin omaisetosal]isiks i perhe-el-iiketurvasta. rr
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Tyoel;ikkeiden rrtodeltinen'r rahoittaja

Perhe-elSkkeiden liittaiminen tyoelSkkeisiin kHs iteltiin eduskun-
nassa syksyllei 1966. Kiistaa elSkekustannusten "todell-isesta?r ra-
hoittal asta j a niiden vaikutuksesta hintoihin k5ytiin sil-l-oin sa-
mal-Ia ilman asiasta suoritettuSa l-askelmia, mika mielipiteiden pe-
rusteluj-ssa 3ohti koomisiin ilmi6ihin, kun eduskunta keskusteli
vanhuus- ja ty6kyvyttomyysel;ikkeet sis;iltaivien tyoel5kelakien vii-
meistelemisestli perhe-eleikkeil-lai ja edustajat V.J. Sukselainen ja
Kristian Gestrin kiistel-iv;it siit5, tiesiko kansantal-ouden prof es-
sori vai kansantafoudellista koulutusta saanut juristi paremmin
ongelman, jota tyhjent5v5sti ei selvitt;inyt kukaanl) (V"r-aiopeiiveit
1966, poyt5kirjat 3+4-345 ) .

Ammattijarj estdt uhkaavat jerjestdvoimal-Iaan

Sukselaisen ja Gestninin sanasota tapahtui eduskunnan l-Shetekes-
kustelussa, jossa jo pyydettiin useita puheenvuoroia vastoin ta-
valtista eduskuntak5yt5ntbsmme. Ennen perhe-el-5ke-esityksen jor-
tumista eduskunnan ensimmaiiseen kaisittefyyn ammattiSarjestdt, Suo-
men ammattiyhdistysten keskusliitto (SAK), Suomen ammattijarjest6
( SAJ ) , Merimiesunioni , Kulj etusalan ammattiliittoj en federationi
( KAF ) j a Akava, j Sttiveit eduskuntaryhmien puheen j ohtaj il-l-e kirj e1-
m5n, jossa uhkasivat valtioval-taa kaikin jeniestollisin toimenpi-
tein, jos tyoelskejHrjestelm5t otettaisiin valtion haltuun. Am-

matti:arjest6jen tilanteenanviointia ja n5inkin voimakkaiden tais-
teluas eiden kaiytto;i anvostel-ivat myos ty6el;ike j;ir j estel-m;i5 kan-
nattaneet sosiaal-idemokraatit, jotka puoluepoliittisella sektoril-
1a ol-ivat vuoden 1966 eduskuntavaalien seurauksena oIleet halli-
tusyhteistyossH keskustapuolueen kanssa. PeiaihallituspuoJ-ueen aa-
nenkannattaja Suomen Sosialidemokraatti ki-rjoitti 22. 9. 1966 :

ElSketurvakeskuksessa oli vattiot. kand. Erkki Pahkinen omien
sanojensa mukaan 'tyritt5nyt tarttua ongelmaan[ tekemS]-l;i vuonna
1964 julkaisemattoman tutkimuksen lakisaiSteisten sosiaalitoi-
mintakustannusten vaikutuksista kotimaisten teollisuustuottei-
den hintatasoon vuosina 1954-63. Tutkimus viittaa siihen, ettii
tyovoimakustannusten nousun vastapainoksi tyon tuottavuutta ko-
hotetaan, jolloin hintoSen korotustarve ei oIe kovinkaan selvli.

r)
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Saman vuoden maal-iskuussa pidettyihin eduskuntavaal-eihin asti
raalisen kansapuolueen sosiaal-iministerin5 ja vaalien jHlkeen
kustapuolueen kansanedustaj ana ol-lut Juho Tenhiaif 5 sanoi ]ain
simmetisessti kesittelyssli l-okakuussa:

trSyyn5 ammattiyhdistysliikkeen huoleen ovat ilmeisesti oI-
l-eet ne huhut, joiden mukaan vakuutusl-aitoksia koskevien
sosialisointisuunnitel-mien tode]-l-isena tavoitteena ei ol-i-
sikaan se mikai julkisuudessa on mainittu, vaan se: ettd
Iiikenne- ja tapatunmavakuutuksen varjol-l-a keskustapuolue
pynkii romuttamaan tyoel;ikejerjestelmein saadakseen ty6-
el;tkkeit;i vanten kootut rahat omien kannattajiensa taskuun,
kuten Sukselainenkin on 1upai1lut. THssai tarkoituksessa-
han keskustapuolue on pyrkinyt mitA moninaisimpien menet-
telyjen k;iytt6on, joten tydntekijejanjestOjen l-evottomuus
on ymm5rretteivS;t. Kun tyoelSkejerjestelmli on varsin rat-
kaisevasti antanut uudet puitteet ja tulevaisuuden mahdol-
lj-suudet tydntekijein elSketurvan kehittymiselle, mihin
kansaneld.kkeet eiv5t koskaan ole pystyneet, katsovat ty6n-
teki jOite edustavat jerj estot tietenkin olennaisen t5::ke;ik-
si jeirj estel-mlin saiilymisen.
Ammattiyhdistysliikkeen Ievottomuus l-ienee kuitenkin liioi-
teltua, si115 julkisuudessa ei ole ilmennyt mit;i5n, mikai
tekisi sen oikeutetuksi. Sen paremmin hallituksel-Ia kuin
eduskunnal-lakaan ei ol-e aikomuksena 1oukata tybntekijeinetuja tydel;ikekysymyks ess5. "

Iibe-
kes -
en-

ItNHytteiai se1v51t;i, ett5. sellainen natkaisu on J_6ydettaivis-
sH, joka ei loukkaa palkansaajien enempSai kuin kenenkii5n
muun t;ih5n mennessd. jo saamia oikeuksia. T;imai ratkaisu
on vielaipei varsin yksinkertainenkin: Olkoon nyt seunaa-
vana kiireel-Iisyysvuonossa nykyisten eleike j 5nj estelmien
t5ydentaiminen juuri niitt;i kohdin, jotka ovat jaiaineet pa-
himmin jaitkeen muista, mutta luovuttakoon t5ssH vaiheessa
val-miiks j- rakennettuj en j erj este1mien osien purkamisai-
keista tai muuttamissuunnitelmista, koska riita ja eplil_uu-lo neiyttai;i kohdistuvan juuni tEih5n.'r (Valtiop;iiv;it 1966,
poyt;ikinj at 7 7 5) .

Eduskunta s5;iti ty6ntekijain penhe-el-Hkkeen ty6markkinaosapuolten
keskiniiisen sopimuksen mukaiseksi manraskuussa l-96 6 . Lakia s;iaidet-
tiiess;i ol-i sovittel-evia el-eitat siis tehty molempien p;iaihallituspuo-
lueiden piiristS.

Perhe-elSkkeiden s5;itHmisellai oli elaikkeiden periaatteellisesta
Iuonteesta kaiytyyn keskusteluun vaikutuksensa, sill-ei tyontekiS6iden
perhe-el5kkeen s5titdmisestii l;ihtien tydeleikkeet ol-ivat myos vi-ral--
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lis esti
puolten

osa palkkapolitiikkaa, josta ol-i nyt myos tyomarkkinaosa-
kir j all-inen s opimus .

Kilpailevat komiteat?

Valtioneuvosto oli ennen vuoden 1966 eduskuntavaaleja asettanut
komitean sel-vitt;imliiin ty6- j a vj-rkamieselaike j 5rj estelmiin ulkopuo-
lelIe j;iSneiden kansal-aisten el-Sketurvan tarvetta. Tiimdn el-;ike-
turvakomitean rinnal-le asetti uusi, maaliskuun vaalien jeilkeen muo-

dostettu halli-tus sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan heineikuus-
1)sa Mb.

Komiteoiden tyd oli osittain p5;i11ekk;iist5, siIl5 TenhiSlein puheen-
j ohdolla tyoskennellyt eliiketurvakomitea sisiillytti yrittaij eiel;ike-
mietintobns;i myds yritt;ijien perhe-et5kkeet. Site pidettiin jo en-
nen komiteanmieti-nnon julkaisemi-sta taktisena ki-i-nehtimisenS, koska
Kuusen puheen j ohdolla tydskennellyt sosiaa1ipoJ-iittinen ohj elma-
toimikunta val-misteli samaan aikaan ehdotusta yl-eisestei perhe-elai-
keturvasta, mite koskeva mietintd jHikin sitten komitean ainoaksi.
Molemmissa ty6ryhmissai oli yksi yhteinen jHsen, PaiuIa, mutta Ten-
hi5l-ain Helsingin Sanomj-lle antaman lausunnon mukaan tohtori Kuusen
suunnitelmia ei heinen komiteassaan tunnettu (Hel-singin Sanomat
9.L2.1966).

Eletketurvakomitean mietinto valmistui tammikuussa 1967, mutta jo
ennen mietinn6n jutkaisemista tiedettiin, ettli komitean enemmiston
muodostaneet keskustalaiset voimat - liberaalisen kansanpuolueen

1) ElSketurvakomitean puheenjohtajaksi o1i kutsuttu sill-oinen so-
siaaliministeri, kansanedustaja Juho Tenhi515 ja jeiseniksi va-
kuutusl-aitosten edustajana toimj-tusjohtaja Teivo Pentikaiinen,
kansanelaikel-ai-toksen edustaj ana j ohtaS a Jaakko Pajula, maata-
]ouden edustajana varatuomari Bruuno Mattila sekli pienynittS-
jien edustajana lainopin kand. Raimo Lahtinen. Sosiaalipoliit-
tiseen ohleimatoimikuntaan taas kutsuttiin - varapuheenjoh-
tajaa lukuunottamatta - yksinomaan hallituspuolueiden kansan-
ed.ustajia, Pekka Kuusi puheenjohtajaksi ja jaiseniksi Sulo Hos-
tila, Reino Karpo1a, Tyyne Leivo-Larsson, Atte Pakkanen, Irma
Rosne11, Sylvi Siltanen ja V;iin6 R. Virtanen. VarapuheenSohta-
jaksi kuitenkin val-ittiin yleisestH linjasta poiketen johtaja
Jaakko Pa j uIa kans anel-aikelaitoksesta.
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sosiaal-iministeristH. komitean tyoskentelyaikana keskustapuolueen
kansanedustajaksi muuttunut Tenhi;i15, Maataloustuottajain keskus-
liiton edustaja Mattil-a ja kansanelaikel-aitoksen edustaja Pajula
eivait ol-l-eet yksimielisi;i tulevan mietinn6n sis;i1l-6st;i. ElSketur-
vakomitea jetti todellisuudessa kaksi mietintoei, si115 varsinai-
seen komiteanmietintoOn yhtyi vain kol-me 3;isent5. Mattila ja Pa-
jula jattivat kumpikin omat taajasti perusteIlut yhdensuuntaiset
eri5vait mielipiteensd, joissa ilmoittivat kasittaneens.i komitean
tehtaivait huomattavasti laajemmiksi kuin sen enemmistd (Suomenmaa

13.12.1966, 2L.1.1967, 27 .1.1967, Suomen Sosialidemokraatti
28.L.1967 , Uusi Suomi 28.1.1967 , 18.4.1967 ) .

Pajulan ja Mattilan asettuminen vastustamaan eriaiviss;i mielipiteis-
sliSn mm. komitean enemmist6n yritt;i j il-Ie j a maatalousyritt;ij i11e
suunnittelemia perhe-el-iikkeit5 oli nistiniidassa Suomenmaan viel;i
ennen kevaiSn 19 6 6 eduskuntavaale j a es itt;im;in neikemyks en kans sa :

rrHallitus on eil-en laajentanut sen komitean - jonka pi-
ti suunnitell-a miten eISkej 5nj estelm;in ulkopuolella viel-;i
olevat ryhmeit voidaan nivoa mukaan elSkejdrjestelmeiein
teht5vaipiiri;i siten, ett5 sen pitai;i valmistella my6s n;ii-
den piirien perhe-elSkejHrjestel-mei5. NHin on keskustapuo-
Iueen toimesta as ia pantu oikeil-Ie raiteil-Ie . rr ( Suomen-
maa 25.2. 1966) .

Mikeli Suomenmaan ja elEiketurvakomitean vHhemmist6n mielipiteiden
enil-aisuus ei heij astel-l-ut keskustavoimien sisHisi;i ristiriito3 a
jo helmikuussa I966r se oli osoitus poliittisten voimasuhteiden ja
tilanteiden nopeista vaihteluista.

Maaliskuun vaalien j;ilkeinen eduskunnan vasemmistoenemmistO muodos-
ti yhdessH. keskustapuolueen kanssa hallituksen. Edellisen hall-i-
tuksen asettaman elaiketurvakomitean muodollinen kokoonpano muuttui
joilJ-ekin ehkd yllaitt5en myos vastaamaan paremmin uutta hal-litus-
puolueet/oppositio-asetelmaa, kun komitean puheenjohtaja toteutti
s iirtymi-s ens 5 liberaati s esta kans anpuoluees ta kes kustapuoluees een .

TenhiSl-ei ei kuitenkaan yhtynyt muiden komiteassa ofl-eiden keskusta-
voimi-en ajamaan eI5kepoIi-tiikkaan, joten komitean voimasuhteiden
muodoll-inen muuttuminen osoittautui todell-ista muutosta toivoneil-
l-e pettymykseksi, mik;i saattoi olla osavirikkeen5 hallituspuoluei-
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den edustajista kootun sosiaal-ipoliittisen ohjelmatoimikunnan ni--
mitt;imiseen. Tenhiail-5n liitytty5 keskustapuolueeseen o1i ennen
pitkee il-miselvaiai, ettH myds keskustapuolueen sis5ll-5 o1i sosiaa-
lidemokraattien Iinj anhakuun venrattava sosiaalipoliittinen l'e-
pe5m;i. Senkin vaimentamista saattoi osaltaan pa1vel1a sosiaali-
poliittisen ohj elmatoimikunnan asettami-nen elEiketurvakomitean rin-
nalle. Sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan ensimm;iisen5 suu-
rempana tehtHvain;i oIi yleisen perhe-el;ikkeen suunnittelu.

E l;iketunvakomitean mietint6
(Komiteanmi-etint6 1967:B 2)

E l-eiketurvakomitean mietinto j ulkaistiin 2L.1. tg 6 7 . Komitea oli
asetettu 3. 2.1966 selvitt5m.i;in ty6- ja vinkamiesel;ikejeirjestelmain
ulkopuolelle j5;ineiden kansalaisten el5keturvan tarve sekH. teke-
mHHn ehdotuksensa siite, mi-ten n;ii11e henkiloryhmille voitaisiin,
ottaen huomioon j o olevien e1;ike j air j este lmien tar j oamat mahdolli-
suudet , j eir: esttiti tyydytt5v;i elSketurva.

Ensimm;iisen5 - ja ainoaksi jeieineenai - osamietinton;i;in komitea
antoi ehdotuksensa maatalousyrittS3ien ja yritt5jien el;ikelaeiksi.
Komitean tarkoitus oli myohemmdss;i vaiheessa kHsitelle muiden toj--
meksiantoonsa sisailtyneiden henkildryhmien elSkekysymystS. T5l-lai-
si-a clivat mm. pelk5steiain omaa kotitaloustyot;i suorittavat henki-
Iot j a oprskeli j at samoin kuin myos ne henkildryhm5t , j otka j eiiv;it
tyoelSkelakien ulkopuolell-e si115 perusteella, ettli niihin kuuluvat
joko olivat tHyttHneet 65 vuotta tai- tul-leet tyokyvyttomiksi ennen
lakien voimaantuloa (El-aiketurvakomi-tean mietinto I 1967, 5-9 ) .

Mattila ja Pajula ilmoittivat kuitenkin eriSvissH mielipiteissliein,
ett;i komitean olisi tullut kaisitell;i siIle annetut tehtHvHt saman-
aikaisesti ilman niiden j akamista osiin. Kumpaankin eri5.vei5n mie-
lipiteeseen sisSltyi myos kokonaisehdotus kaikkien ty6- ja virka-
mieselHke j erj estelmien ulkopuolelle 3 ai;ineiden el5ketunvan j 5rj es-
tHmisestS, joten Pajula ja Mattila katsoivat komitean tehteiviin patatt-
tyneeksi (El.iiketurvakomitean mietintd f 1967, 159, 207).

Komitean ehdotuksensa pHeikohdista tekemiiss;i yhdistelmH.ss:i sanottiin:
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rra) Maatalousynitt5j ien eleiketunvasta sHaidet5;in m a a
talousynittejien elakelaissa,
jonka piiniin tul-isivat kuul-umaan my6s ammattikal-astajat.
Muidenyrittaijien elaiketunvasta s;i5det;i;in yn i t taj i e n e l- a k e I a i s s a Eleike-edut ovat van-
huus-, ty6kyvyttomyys- ja perhe-eI;ike.
b) Maatal-ousyritt5jienelaikelain p i iri in tulisi
kuul-umaan noin 200 000 tilan iseintii;i ja 170 000 emHnt;i5
sek;i noin 60 000 avustavaa perheenSEisentat. YrittatSien
elaike lain pii-r:iin tul-is i kuulumaan noin 6 5 0 0 0 miespuolis -ta ja 25 000 naispuolista muuta yritt;ij;iei. Jos tilantrmuunnettu peltoalatt on all-e 4 ha tai muun kuin maatalous-
yrittaijHn ynityksest5ein saama tydtulo on anvioitava pie-
nemmH.ksi kuin IB0 mk/kk, jee tail-l-aisessa ynityksessH tehty
ty6 l-akien ulkopuolel-Ie.
c) E I a k k e i d e n s u u lr u u s on tydntekij;iin
e1;ikel-ain elSkkeiden tasoa vastaava. T;iyden vanhuus- ja
tybkyvyttdmyyselaikkeen meieirH on +2 eo el-Skkeen perusteena
olevasta tulosta. Vanhimpien ik5luokkien elSkkeet ovat
noin 20 eoiTt tasoa. Penhe-el5kkeen suuruus mei;ir;iytyy edun-
j eittei j ain eliikkeen mukaan kuten tydnteki j;iin e1;ikelai-s sa.
El5kkeet ovat indeksiin sidotut.
d)Elakkeen perusteena oleva
t y 6 t u 1o mai;ir;it;i;in niin, ettH. se vastaa yrittdjain
tyostS;in saamaa arvioitua tydtuloa. Maatalousyrittalille
anviointi suo::itetaan tilan pelto- ja mets5alan perus-
teella.
e) K u s t a n n u k s e t, jos lait tulevat voimaan
vuoden 19 6 B alus ta , ovat vuonna 19 7 0 maatalousyrittai j ;i-
el-;ikkeist;i noin 17 mifj. mk ja muiden ynitteijien el-5k-
keistd noin 15 milj. mk. Vuonna I9B0 ovat vastaavat Iu-
vut 75 mil-j. mk ja 70 milj. mk.
f) R a h o i t u s tapahtuisi vakuutettujen suonittami-n
vakuutusmaksuin. Maksu olisi samaa tasoa kuin tyonteki-
j aiin elSkevakuutuksessa e1i aluksi 5 % el-Skkeen penustee-
na olevasta tulosta. Maatalousynitt5jien osalta komitea
edellyttaiai, ett5 maatalouspoliittisten j arj estelyj en yh-
teydessH maatal-ouden saamasta tul-osta tahi m5eireinahoista
osa kaiytetHain maatalousynitt;ij ien elaikevakuutuksen tuke-
miseen. Tel-Ia edellytyksell;t voitaisiin maatalousyritte-
j ien maksua al-entaa niin, ettii se tilan koosta riippuen
olisi 2-) % el-;ikkeen perusteena ol-evasta tul-osta.
g) O r g a n i s a a t i o ehdotetaan tyoel;ikejairjestel-
mliiin liittyv;iksi. Maatalousynitteijien elHketurvan hoitai-
si maatal-ouden el-aikelaitos ja muiden yrittaijien el-5keva-
kuutus ol-isi otettava tydntekiS;iin elaikelain mukaista toi-
mintaa harj oittavasta el;ikef aitoksesta. rr ( El;iketurvako-
mitean mietintd I l-967, 6B-69).

Pajula ja Mattifa halusivat eriHvissai mielipiteissiiHn,
1e ol-isi ensin peruselaikkein j arjestetty kohtuulliseen

ettai kaikil-
v;ihimm5i s toi- -
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meentuloon riittHv;it edut ja vasta sen jSlkeen olisi kehitetty
sioihin suhteutettu l-isHel-Sketurva.

an-

Perhe-el-;ike tuli Pajulan ja Mattil-an miel-estii janjestei;i yleisel-l-;i
perhe-el-eikelailla, jota valmistelemaan ol-i elSketurvakomitean tyos-
kentelyn aikana asetettu sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta, jo-
ten he eiv5t pit;ineet siitei, ettd enemmistdn ehdotus sisail-si perhe-
elHketurvan yrittS3 ille j a maatalousyritt5j iIle . Ty6kyvyttbmyys-
j a vanhuusel5kkeiden perustana tuli olla kansaneleike j iirj estelm;i5
kehittaimalla aikaansaatava tasaelskejerjestelmii, johon mydhemmin

ol-isi liitetty ansioihin suhteutetut lisHel-aikkeet.

Viihemmist6 ei l-iioin hyv;iksynyt komitean onganisaatioehdotusta.
Pajula viittasi kokonaj-seleikejerjestelmiiain ja piti luonnol-Iisena,
ett;i kansanelSkelaitoksen sainausvakuutusorganisaatio kehitettaii-
siin yleiseksi sosiaal-ivakuutusorganisaatioksi, joka voisi hoitaa
- l-aitoksen keskushallinnon avulla - sekii tasaelSkeperiaatteel-
l-a rakentuvan penusel-liketurvan ettei siihen tiittyviit ansioihin suh-
teutetut lisHel;ikkeet.

LisHelaikejainjestelm;ikin ol-isi rakentunut jakoperiaatteelle ia kus-
tannuksista ol-isivat vastanneet valtio ja vakuutetut. KansanelSk-
keiden nahoituksesta olisivat vastanneet vakuutetut, tydnantajat
ja val-tio. Kunnat ofisi PaSulan mielestH voitu joko vapauttaa ko-
konaan kansanel-H.kekustannusten suorittamisesta tai joka tapaukses-
sa tasoittaa niiden osuus samaksi veroaiyri;i kohti, jottei rasitus
riippuisi kunnan veiestdn ik5rakenteesta. Kustannusten jakamisen
tasaisesti koko maassa Pajula perusteli yhteisvastuun periaatteel--
fa, mihin no j aten h;in vastusti myds sitai, ettli eri v5estoryhmait
huolehtisivat yksinH5n oman el5keturvansa rahoittamisesta.

Keskustapuolueen paiS-ei5.nenkannattajassa Suomenmaassa oIi j oulukuus-
sa f 966 Kul-l-ervo Virtanen - Virtasen arvellaan olleen er5iden
keskustapuoluel-aisten koll-ektiivinen nimimenkki - todennut Ten-
hiailSn eI;ikepoliittisten k5sitysten olevan teim5n omia. Lehden tam-
mikuisissa pSSkirjoituksissa oltiin kuitenkin jo sovitteluihin tai-
puvaisia. Komitean vaihemmistdn nH.kemystti pidettiin kylI;i sosiaali-
sempana ja oikeudenmukaisempana kuin enemmiston ehdotusta, mutta
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vHhemmistdn esitt5m5n kustannusarvion sanottiin vaativan sosiaali-
ministeridn tekemi;i tarkistuslaskel-mia. Edelleen todettiin, ettH
mikAli vasemmisto pysyisi kannassaan, silloin tuskin jaiisi jaljel-
le muuta vaihtoehtoa kuin komitean enemmistdn ehdotuksen mukaisten
lakien laatiminen, sj-l-1ai sekin olisi parempi kuin ei mit5ein (Suo-
menmaa 13.12.l-966, 2L.1. 1967, 27.1.1967). I

Rintamalinjat hajoavat

YrittaijHel;ikkeiden sS5t5minen osoittautui kuitenkin vaikeammaksi
kuin sekH. sosiaalidemoknaattien ettH keskustapuolueen piirist5 lah-
teneistli sovinnollisista efeist;i olisi saattanut odottaa, si115
etuj;injestot eiv5t tinkineet kannoistaan. Huhtikuussa 1967 valmis-
tui sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan mietinto, jossa tehtiin
ehdotus yleiseksi penhe-el-iikelaiksi. Se kiihdytti edell-een j o el-5-
keturvakomitean mietinndn voimistamaa keskustelua, jossa mol-emmat
vanhat rintamal-injat hajosivat siten, ettei keskustapuoluelaisen pu-
heenjohdolla toimineen eldketurvakomitean kantaa tukivat palkansaa-
jajanjestdt ja maatafoustuottajain keskusjerjesto vastusti sita.
Toisaalta sosiaal-idemokraatin puheenj ohdolla toimineen sosiaalipo-
liittisen ohj el-matoimikunnan mietinto;i ammatti j iinj estot vastusti-
vat ja maatalousj;in3estot puolestaan tukivat.

Ammatti j;irj esto j en es iintyminen painos tusnyhmH.n5 tydnteki j ein per-
he-elakkeite s.iaidett;iessat syksyllai 19 66 ei suinkaan ollut ol1ut
ainutke::tainen, mutta kyIlSkin poikkeuksellisen jyrkk5 ja avoin
puuttuminen eI;ikekysymykseen. Tammikuun lopussa 1967 palkanansait-
sijoiden keskusjenjest6t puuttuivat jHtleen el5kekysymykseen; SAK,
SAJ ja TVK jettivat peiaiministerin sijaisell-e kirj el-m5n, jossa iI-
moittivat vastustavansa Tenhiailein komitean veihemmiston kantaa erit-
t;iin jynk5sti, mutta antoivat tukensa komitean enemmistdlle totea-
mal-Ia sen ehdotusten nakentuneen oikeille peniaatteille lukuun ot-
tamatta maatalousyritt;ij ien el5kejHrj estelmdn rahoitustapaa.

Maaliskuun kuluessa maataloustuottajain jerjest6t puolestaan sek5
antoivat l-ausuntonsa el-liketurvakomitean mi-etinndstH ett5 k5viv;it
lShetystdnai sosiaaliministerin l-uona. Maatal-ous j airj estd j en miel-es-
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te oli kehitettaivai perusel5keturvaa uudistamalla kansanelSkej air j es-
telm;iei sek5 s55tdmai1l;i Iaki yleisestli penhe-eI;ikkeestei j a vasta sen
j ailkeen oli toteutettava yrittai j ien ans ioel;ike j 5rj estel-mii. Sos iaa-
lipoliittinen ohjelmatoimikunta ei oIlut viel;i sil-l-oin julkaissut
ehdotustaan yleisestH. perhe-elaikelaista, mutta mietinn6st;i tihku-
neiden ennakkotietojen perusteel-Ia sek5 ammattiyhdistysliike ett;i
ty6nantajapiini-t vastustivat toimikunnan kaavailemia rahoitusj;ir-
jestelyja, mikd ehkai osaltaan sel-ittaa maatalousjtinjest6jen kii-
rehtimisen perhe-elskekysymyksessH (Hel-singin Sanomat 4. 3. l-967,
Maaseudun Tulevaisuus 3.3.1967, 21.3.1967, f3.4.I967, Kansan Uuti-
set 3.L2.1966, Suomen Sosialidemokraatti 2.4.1967 ) .

Sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan mietinto julkaistiin
14. q.1967. Se ol-i el-likesS;int6komitean mietinnon ohell-a ainoa 1960-
fuvun laaja elaikepoliittinen komiteanmietintb, johon ei sisailtynyt
yht;iatn eri;ivaiai mielipidettS. t) Komiteassa ol-i kuitenkin ainoas-
taan hallituspuolueiden kans anedusta j ia j a kansaneliikel-aitoksen
edus taj a .

Mietinnon ilmestymist5 seuranneen keskustelun virikkeend ol-ivat la-
hinn;i seuraavat kohdat:

trPeruskulutus'[a turvaava leskene]-Eike on kansanellike j 5nj es-
tel-miin puitteissa oleva kokoonpanoltaan samanlainen kuin
tyokyvyttbmyys- ja vanhuuse]akkeet. Toimikunta on kuiten-
kin p5Stynyt siihen, ettH l-eskenelaikkeen osafta on luovut-
tava elSkkeen tarveharkintavaraisuudesta, jolloin lesken-
elaike muodostuu t.iyden kansanel-H.kkeen suuruiseks i el-j- kan-
sanelSkkeen perusosan ja tukiosan summaksi. tt (Sosiaalipo-
liittisen ohjelmatoimikunnan mietinto I l-967, 7L-72).

'rJos toimikunnan ehdottama yleinen perhe-etaikel-aki siis
tulisi antamaan kaikil-l-e leskil-l-e ja orvoill-e peruskul-u-
tukseen riittevat el;ikkeet, vailttSmSton seunaus t;ist;i
natytti olevan se : ett5 t;ihatnastis ia perhe-el-iike-etuuksi-a
suoritettaisiin l-eskill-e j a orvoill-e ainoastaan niil-te
osin kuin ndma etuudet ylittevat uuden l-ain vastaavat
etuudet . rr ( Sos iaalipoliittisen ohj elmatoimikunnan mietin-
t6 r 1967, 76).

Eri5viai mielipiteit5 ei tosin ollut kausityontekijain elSkeko-
mitean mietinnoissH, j otka olivat oikeastaan el-aikekomitean mie-
tint66n kohdistuneen arvostelun synnytt;imi5 l-isaimietintojS, ei-
ka liioin elSkejairj estelmiikomitean ensimmtiisessH suppeassa osa-
mietinndssS, jossa ehdotettij-n er;iiden sotilasvammalai-ssa ha-
vaittu j en ep;ikohtien kor j aamista.

'1 )
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Palkansaaj aj airj est6t olivat sosiaalipoliittisen ohj elmatoimikunnan
kans sa yks imielis i;i eltike j a::j estelm;ikokonaisuude ssa olevien aukko-
jun paikkaamistarpeesta, mutta il-moittivat vastustavansa vaikka
tyotaistelukeinoin ennen kaikkea komitean ehdottamaa tarvehankin-
nan poistamista. TVK-l-ehti kirjoitti huhtikuun lopussa:

ItToimikunnan suorittamat tutkimukset osoittavat selvdsti,
ettH nykyleskien ja -onpojen asema kaipaa pikaista hoita-
mista. OIisi eritt5in val-itettavaa j os tiimai sos iaalinen
ongelma jaisi pitemm;iksi aikaa natkaisematta vain siitai
syystS, ett;i ohjelmatoimj-kunta on kohdistanut enemmHn huo-
miota janjestetmaitekniikkaan ja eni jarjestelmj-en keski-
ndisten suhteiden ohjel-mointiin kuin varsinaisen p5atteh-
taiv5nsH suorittamiseen. Asia kaipaa v;il-ttaim5ttei telte
osin uuden kHsittelyn, esimerkiksi komiteassa, jossa tyo-
markkinajerjestdille on edustus . "

Suomen Sosial-idemokraatti kirjoitti heti sosiaal-ipoliittisen ohjel-
matoimikunnan mietinnon ilmestytty;i :

"Toimikunnan mietintd on yksimielinen. Kun toimikunnassa
ovat kaikki hallituspuolueet edustettuina on t5ysi .yy
uskoa, ettH hallitus tulee ottamaan huomioon toimikunnan
ehdotuksen. T;istai antoi sosiaaliministeri eil-en omalta
osa]taan varsin rohkaisevan lausunnon. rl

Kansan Uutiset, Uusi Suomi ja Helsingin Sanomat sen sijaan eiv;it
Itunohtaneet" Suomen Sosial-idemokraatin l-aill-a mainita, ett5 ty6-
mankkinaosapuolilta oli puuttunut komiteaedustus, minkli anveltiin
osaltaan heikent5vain komitean ehdotusten toteuttamismahdollisuuk-
sia. Kansan Uutiset kirjoitti, ettH n5kdpiiriss;i oleva kohtuuton
tulons iirto huolestutti ammattiyhdi-stys liikettai , minkii lis;iks i l-eh-
ti muistutti siita, ettei viefH oll-ut sovittu, siinryttdisiinkd
voittopuol- is e s ti kans ane laike j eir j e stelm;in kokonais kehityks en lin j a1-
1e vai kehitett;iisiinko voimassa olevia jerjestelmiS eraiSnlaisen
rinnakkainel-on pohjalta. P5ivain Sanomat kuvasi - tekem5ttai itse
sitovia kannanm5eirittelyja - ammattiyhdistysliikkeen huolestu-
neisuutta ja tulevan elSkepolitiikan suuntaviivojen vakiintumatto-
muutta teismiilleen samoin sanoin kuin Kansan Uutiset. Suomenmaan
peiaikinjoitus oli Suomen Sosialidemokraatin antikkeliin verrattuna
kuin samasta kyn5st;i l;ihtenyt. Suomenmaa korosti, ettH kaikki hal-
lituspuolueet olivat komiteassa pdaisseet sovitteluratkaisuun, jota
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hallituksen olis i helppo vied;i eteenpliin , tydmarkkina j 5r j estd j a
mainittu.

CI

NHyttliisi iImeiseltS, ettH hal-l-itusyhteistyon nimissH sekli sosial-i-
demokraattinen puolue ettei keskustapuolue olivat valmiit loittone-
maan niit5 15hel15 olevien etunyhmien mielipiteistai. Kansandemok-
raattien elSkepolitiikka taas o1i aikaisemmin luovinut keskusta-
puolueen ja sosj-aalidemokraattien linlojen v5lissE, mutta etsiytyi
nyt kohti ammattiyhdistysliikkeen ja sosiaalidemokraattien vailiin
j Sainytt;i el5kepoliittista aukkoa (Hel-singin Sanomat , Kansan Uuti-
set, Suomen Sosial-idemoknaatti, Suomenmaa ja P.iiv5n Sanomat
15.4.1967, Uusi Suomi 18.4.1967).

Ristivetoa hallitukses sa

Vuosikymmenen loppuvuosina Helsingin Sanomien toivomusten mukai-
sesti p;i;ipiirteissHtin todella toteutuneen el.ikepolitiikan hahmot-
tel-i lehti sosiaalipoli-ittisen ohjelmatoimikunnan mietinnon ifmes-
tyttyai seuraavasti:

'rJos yleinen perhe-el;ikelaki toteutetaan toimikunnan eh-
dotuksen mukaisesti, on entistii vaihemmiin aihetta antaa
yrittaij i-en tydel5keturvan hoitoa kansanefdkelaitokselle,
koska tHm;i merkitsisi laaj amittaista tul-onsiirtoa I;ihinn;i
muista etinkeinoista maatalouteen p;iin. MaatalousvHest6l-
le tyoelaikel-aissa annettavaksi esitettyjH helpotuksia on
perusteltu mm. sil-l-5, ettii perhe-elSketurvan tarve tHmHn
elinkeinon harjoittajain piirissH on suuri. THmHn turvan
parannuttua valtion varoin paranevat viljelijaiin ja mui-
den pienyrittaijeiin mahdoltisuudet rahoittaa tyoel-Akkeens;i
Tenhiail;in komitean ehdottamis sa puitteis sa o1ennaisesti . rr

(Helsingin Sanomat 15.4.1967).

Kesiikuun al-us sa 19 6 7 sos iaal-ipoliittinen oh j elmatoimikunta teki
esityksen komitean asettamisesta koordinoimaan maamme e1Hkelain-
s;iaidainto;i. Uusi el-Skejarjestelmiikomitean nimen saanut komitea
asetettiin kuitenkin vasta toukokuussa 1968.

Uuden komitean asettamisen viiv5styminen kytkeytyi siihen sosiaali-
politiikan, puoluepolitiikan ja etujairjestojen harjoittaman painos-
tuspolitiikan risteym5Sn, jonka aineksina olivat edelleen avoimet
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kysymykset yleisestai penhe-e1;ikkeest;i ja ynitteij aielaikkeist;i sekai
uutena tekijeinai kysymys presidentinvaalien jiilkeisestH hallitus-
yhteistydst;i.

Sosiaafipoliittisen ohj elmatoimikunnan mietinndn valmistuttua hal-
litus oli asettanut ministerivaliokunnan valmistelemaan eduskun-
nal-l-e annettavaa perhe-el.ikelakiesitystai. Ministerival-iokunta
poikkesi Kuusen toimikunnan kannasta ehdottamalla keseikuussa el-aik-
keet myonnettaiviksi tarvehankinnan perusteella vastoin keskusta-
puolueen n5kemyst;i (Hel-singin Sanomat 20.6.1967 ) . Ehdotusta seu-
rasi kuitenkin puolen vuoden sovittelutyo, jonka aikana Suomen
Sosialidemokraatti moitti ennen kaikkea Maataloustuottajain kes-
kusliittoa sekii sen ohell-a Suomenmaata ja keskustapuoluetta siit5,
ettH ne asettivat eleikepoliittisi-a ehtoja presidentinvaalien je1-
keen k5ytaivill-e hallitusneuvotteluil-Ie. Maaseudun Tul-evaisuus
puolestaan vaati eI;ikepolitiikan iruoittamista tydmankkinajairjes-
toistH anvostellessaan niitei pynkimyksestEi vaikuttaa siten, suun-
nitteil-la ol-evan e15kej;injestelmaikomitean toimeksiannon sisHltbon,
ett5 se muuttuisi sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan jo uudel-
Ie komiteall-e m;iai::ittaimistei tehtaivistai (Maaseudun Tul-evaisuus
26.9. 1967, Suomen Sosialidemokraatti 13. 12. 1967) .

Antaessaan yleistH perhe-el-;ikettai koskevan l-akiesityksensii tammi-
kuussa 1968 Paasion halfitus ei ol-l-ut yksimielinen. Enemmistd eh-
dotti, ettH lesken el-;ikettH olisi maksettava ilman tarveharkintaa
vuoden verran edunjeittaijein kuo1eman jailkeen. Keskustapuolueen mi-
nistenien eniHv;issH mielipiteess;i oltiin pelkain tasaef5ke j ein3 estel-
mEin kannafla, mutta TPSL:n ministeri Simonen puolestaan ehdotti
ainoastaan puolen vuoden tasaelaikeaikaa ennen tul-oharkir,r,a.,l) u.t-
kamista. Val-iokuntakaisittelyss;i p5Sdyttiinkin vain puolen vuoden
tasaef atkkeeseen; s it5 ehdot't j vat mietinndissS;in sekii sosiaaliva-
liokunta ettai suuni valiokunta ja se tuli myds aj-kanaan eduskun-
nan pH5tdkseksi. Teih;in ilmeisesti vaikutti osaltaan Akavan, TVK: n,
SAK:n ja SAJ:n jo vuoden 1967 lopussa vasemmistopuolueille jattame

Huol-imatta tul-ohankinnan ja tarvehankinnan kHsitteefl-isistat
eroista niit;i on tlissai k;iytetty synonyymeina val-litsevan sa-
nomal-ehtikielen mukaisesti .

1)
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kirjelmei, jossa vastustettiin Paasion hal-Iituksel-ta odotettavissa
o1l-utta esitystai j a sanottiin, ettei j erj esto j en hyvaiksyminH rrSSrim-

m;iisnajoina" ol-ivat neljiin kuukauden tasaeliike ja etHkkeiden paik-
kakuntaponras tus .

Esityksen antamisvaiheessa Suomenmaa kirjoitti keskustapuolueen
eduskuntaryhmEin ilmaisevan mielipi-teensd vasta eduskuntakH.sittelyn
yhteydessli, ja puolue jHttiki-n runsaan kuukauden kuluttua oman ryh-
maial-oitteen, jossa ehdotettiin tasaelaikejairiestel-m;i5. Sosiaalide-
mokraatit puolestaan ehdottivat samoihin aikoihin l-akial-oittees-
saan, ettii lesken el;ike olisi j erj estettiivH tuloharkinnan pohj al-ta.
Hal-l-ituksen antaessa esityksensli Suomen Sosialidemokraatti o1i kin-
joittanut vasemmiston taipuneen kompromissiratkaisuun, mik5 ei ol--
Iut, lehti korosti, sille erityisen helppo ammattiyhdistysliikkeen
omaksuman kannan vuoksi-. Lehti viittasi myds vastapuolen hajanai-
suuteen kirj oittamalla:

rrKeskustapuolueen hallitysryhmH on osoittanut asiallisem-
paa pyrkimystai kaikkia osapuolia tyydyttaivSn sovittelun
loytemiseen kuin mitH itse keskustapuolueen iohto, erityi-
seiti kansanel;ikelaitoksen kepulaiset j ohtaj at . ?r ( Suomen
Sosial-idemokraatti 4. 1. I96B) .

Sanomalehdet ideologiseen penusjerjestykseen

Talle kerral-la sanomalehdiston vanhat el;ikepoliittiset rintamat ha-
josivat. Puolueiden ideologisen perusjer:estyksen mukaisesti ko-
koomusta kannattava Uusi Suomi asettui l-ain s5;itaimist;i jarruttaneen
keskustapuolueen linjoil}e moittimal-la vasemmistoa liiallisesta kii-
rehtimisestEi ja anvostelemalla tarveharkinnan soveltamista. Tosin
Iehti vastoin keskustalaista nakemystai muistutti yrittti j 5el;ikkeen
puuttumisesta ja olisi halunnut sen ja penhe-el5kkeen ratkaistavak-
si yhdess.i. Kansan Uutiset puolestaan piti tasaelSkett;i l-iian yksi-
viivaisena ratkaisuna ja korosti sen sijaan tuloharkintalinjan jous-
tavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. P;iiv;in Sanomat arvosteli kes-
kustapuolueen kantaa, johon ounasteli myds oikeistopuolueiden yhty-
vain niiden si-i-hen asti harjoittaman oppositiopolitiikan johdonmukai-
sena seurauksena.
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Hel-singin Sanomat penusteli hall-ituksen vasemmistoenemmist6S my6-
taiilevain mielipiteensS. seuraavasti :

I'Koska uuden j er j estelmlin aj-heuttamien meno j en nahoitus
tapahtuu esityksen mukaan val-tion yleisistii verovaroista,
on perusteltua maksaa e1;ikett5 sosiaal-isella pohjalla,
s iis tarpeen mukaan . rr

(Helsingin Sanomat 6.1-.1968, Kansan Uuti-set 3.1.1968, 6.1-.1-968,
Peiiv;in Sanomat 5.1. l-968, Suomen Sosialidemokraatti 4. 1.1968,
IL.2.1968, Suomenmaa 5.1.1968, 11.2.1968, Uusi Suomi 10.1.1968).

Uuden Suomen (10.1.1968) tulkinnanvarainen poikkeaminen normaalis-
ta elaikepolitiitastaan ja P;iivain Sanomien (5.1.1968) ennustelut
opposition asettumisesta hallituksen enemmiston vastaisille ja siis
keskustapuolueen linj oi 11e perhe-el-rikelain k;isittelys sii osoittau-
tuivat paiivaipenhos iks i . Eduskunnas s a kas iteltiin seits em5li uutta
hallituksen esityksen kanssa kilpailevaa rinnakkaisaloitetta, kah-
deksas asiaa sivunnut lakialoite oli tehty jo 1967. Niistai kokoo-
muksen ryhmiin enemmist6n al-oite ol-i yhtaipit;iv5 hal-l-ituksen esityk-
sen kanssa, Iukuun ottamatta sitai, ettH l-eskenelSke esitettiin
alunpit;ien tarveharkintaiseksi. N;iin v;iltettriisiin paine tasaelitk-
keisiin, sanottiin aloitteen penusteluissa. Liberaal-inen kansan-
puolue taas es itti el;ikettei my6s mies leskille j a halus i , ettd les-
kenel-5ke perustuis i tul-oharkintaan , kuten muukin kansanelSke j;ir j es-
telmei (Valtiopaiivait I967, hallituksen esitys l-76 ja lakialoite 110;
Valtiop;iiv5t 1968, lakialoitteet 10-16).

Uusi hal-l-itus ja uusi ministenivaliokunta

Vuoden 1968 presidentinvaalien jeilkeen muodostettu Koiviston hal-li-
tus sai peninndkseen Paasion hal-Iituksen penhe-e15kel-akiesityksen
ja siihen liittyv5t kahdeksan fakialoitetta. Hallitus asetti per-
he-elekkeite varten uuden ministenival-iokunnan, johon kuuluvan val-
tiovarainministerin vaatimuksesta esityksen kHs ittely keskeytettiin
sosiaal-ival-iokunnassa. Syksyyn menness;i ministerivaliokunta oli
paiSttainyt vaftion kineai;in ::ahatilanteeseen vedoten, ettei Iaki tuli-
si voimaan asteittain. Ilmeisesti oIi jo myds selv;i, ettii alkupe-
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r5iseen esitykseen sisailtynyt vuoden tasaelSkekausi oli supistumas-
sd: sill-;i keskutapuolueen Suomenmaa, jota oti moitittu 'rkaikki tai
ei mit;i;inr' -politiikasta, oIi val-mis vaihtamaan kymmenen oksal-l-a
ollutta pyyte yhteen pyyhyn pivossa kirjoittaessaan:

rrKeskustapuolue on val-mis siihen, ettli Paasion hal-]ituksen
antaman esityksen keisitteJ-yH jat)<etaan eduskunnassa ja
varat sit;i varten voidaan lis;itai ensi vuoden tul-oarvioon
eduskuntakHsittelyn aikana. Jos SKDL ja sos.dem. puolue
ovat valmiit siihen, ei oIe olemassa mit55n estett;i, ettei-
kO yleinen perhe-el-;ikelaki voisi astua voimaan vaikka ensi
vuoden alusta, hyv5t hal-l-ituskumppanit. 'r ( Suomenmaa
4.r0.1968).

Kev;ieill-H keskeytyneen perhe-el;ikelain kdsittely alkoi eduskunnassa
10.12.1968 ja l-ain kolmas k;isittely oli jo viikon kuluessa, koska
l-ain piti ehtiS bud j ettikais ittelyyn. Bud j ettiin oIi varattu
L7 500 000 markkaa perhe-elSkkeitai varten, mikli riitti vain kol-mek-
si kuukaudeksi- , j oten l-aki tuli- voimaan vasta I. 10 . 19 69 .

Ministeriltai tunnustusta painostusryhmille

Per^he-elatkelain eduskuntakaisi-ttelyss;i suuren val-iokunnan mietinnon
puolesta lilinest5neiden kansandemokraattien puheenvuoroissa viitat-
tj-in toistuvasti valtion rahatilanteeseen, eduskunnan voimasuhtei-
siin ja painostusnyhmiin; niiden sanottiin vaikuttaneen sj-ihen,
ettai nyhm;i joutui tyytym5;in kompromissiin, joka ei sitei taiysin tyy-
dytt;inyt. Myos keskustapuolueen edusta3ien puheenvuoroissa arvos-
teltiin tyomarkkinaosapuolten osuutta lain valmistelussa, mutta so-
siaali-- ja terveysministeri Anna-Liisa Tiekso suuntasi sanansa iI-
meisesti osittain nimenomaan kansandemokraattisil-Ie ryhm5tovereil-
l-een, kun hdn lain kolmannessa kdsittelyssd. mybnt5essSSn yleisen
perhe-elSkelain puutteet sanoi:

"Enemmdn kuin minkaiein muun et;ikelain tai yleensii sosiaal-i-
sen tain yhteydessH on eduskunnassa perhe-elSkel-aista keiy-
dyss;i keskustelussa puhuttu painostusryhmien roolista mi-
nisteneitten ja kansanedustajien mielipiteen muovaajana.
Painostusryhmiltd l-ienee tetle kercall-a tarkoitettu l;ihin-
nii tyomarkkinajeirjestOje, jotka ovat kielt;imaittai osall-is-
tuneet kiitett;ivain aktiivisesti l-ain val-misteluun eri vai-
heissa. Pidain hieman outona sit5, ettti painostusryhmien
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toiminnasta on puhuttu kielteisin Ssnenpainoin sielleikin,
miss;i teihain saakka on nojattu joukkojen - ja joukkojeir-
j est6; en voimaan. Kais itykseni on : ettai monta yhteiskun-
nal-1ista edistysaskelta oIisJ- j aieinyt ottamatta, 3 olleiveit
painostusryhmait ol-isi tarttuneet asiain kulkuun.'r (Va1-
tiopaiiv5t 1968, poytaikirjat 21I0-2111) .

Keskustapuolueen edustaja Heimo Linna ehdotti perhe-e1;ikel-ain k;i-
sittelyn pohjaksi keskutapuol-ueen nyhm;ialoitetta ja liberaalisen
kansanpuolueen Pinkko Ano omaa sosiaalival-iokunnan mietintodn liit-
t5mei;insH vastalausetta. Keskustapuoluekaan ei kuitenkaan revennyt
yhtenaiisenai muiden hal-lituspuolueiden nyt hallituksen alkuper5isen
esityksen asemesta sosiaal-ivaliokunnan mietinto5 kannattavasta rin-
tamasta, si115 keskustapuolueen edustaja 3a sosiaalivaliokunnan ja-
sen Eino S;i5skilahti sanoi:

'rTaell-a on tehty k;isittelypohj asta muutosesitys . Sen
vuoksi haluaisin todeta, ettH me val-iokunnassa tata asiaa
keisitelleet jHsenet pyrimme siihen, ettei ei tehtitisi niin
suuria muutoksia, ettai voitaisiin j511een sanoa, ettd me
ol-emme asiaa jarruttamassa. Minei sanon, ettli t5m;i on erit-
tatin hyv5 parannus jo t;iIl-aisenakin mikat nyt mietinndssd
on. Mutta hal-l-ituksen esitys olisi ollut jonkin verran
parempi, ja sen vuoksi me keskustalaiset olemme pysyneet
koko ajan hall-ituksen esityksen kannall-a. Me niin kuin
jouduimme luopumaan siitei oikeamielisemmaist5 sosiaalipo-
1i-tiikasta, jonka kannal-la me yleensli olemme, j. ymmdrsim-
me niin, ettH. nyt olisi parempi hyv;iksy5 l-aki hallituksen
esityksen mukaisena." (Valtiopaiiv;it 1968, pdytHkirjat
2019 ) .

Edustaja SSSskil-ahti ei tehnyt ehdotusta kesittel-yn pohjasta, mut-
ta sanoi yksityiskohtaisessa kasittel-yssai tekeviinsH sosiaalivalio-
kunnan keskustapuoluelaisten j;isenten valiokunnan mietintoon liit-
t;im;in vastalauseen mukaiset muutosesitykset, j oihin sisSltyi vaa-
timus vuoden tasaelHkekaudesta. T;imai vastasi- Suomenmaan lokakuus-
sa esittaim5S nlikemystH", mutta ei keskustapuolueen ryhm5aloitteen
sisSltoai (Valtiop;iivHt 1968, lakialoite 15, Suomenmaa 4.10.f968).
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2. Maatal-ous ittaj ien eleikelain (MYEL: n) ja yritt;ij ien elatkelain
(YEL:n) sSStHminen I969

Hal-l-ituksen es itys yritt;i j;ielaikelaeiks i
(Hal-l-ituksen esitys B3/ 19 69 )

Avatessaan vuoden l-969 valtiop;iiv;it tasavallan Presidentti i-lmoiti
hallituksen aikomuksena olevan antaa eduskunnalle esityksen yritt5-
j ien eliiketur:van j er: estHmisestS. Hallitus asetti helmikuun lopus-
sa 1g6g ministerival-iokunnan valmj-stelemaan ynitt5j ;iel5kekysymystii,
josta oti jo val-mis lakiluonnos. Yrittaijaielaikekysymyst;i kehitet-
tiin nyt pari vuotta aikaisemmin valmistuneen Tenhieilain komitean
mietinnon pohj alta.

HaIlitus antoi esityksensH toukokuun alussa. Sen tarkoitus oIi
saada yrittaijaiel;ikelakien pii-riin fl€: joil1a oli merkittHvaissH m;i5-
rin tyontekij6iden el-Skelakien utkopuolelle jaiSviai tydtulo3a. Eri
ynitt.ij;iryhmien Iis;iksi lakien piiriin tulivat myos ynityksessH tai
maatilal-la teht5vai;in tyohon osall-istuvat perheen j Ssenet. Lait kos-
kivat kaikkia all-e elSkeikdisiai.

Hal-l-itus ehdotti yrittajeielSkelakien piiri;i hieman laajemmaksi kuin
elH.keturvakomitea ottamalla MYEL:n piiriin ne maanviljelijHt, joiden
tilaan kuului v;ihint5etn kaksi hehtaaria maatalousmaata, vaikka ko-
mitea ol-i ehdottanut rajaksi ne135 hehtaaria. My6s tyotulon laske-
misessa k5ytettyjai hehtaari-rajoja haltitus muutti-.

Hal-litus ehdotti yrittaj;ieliikelakien mukaisen eleikkeen karttuvaksi
periaatteessa samoin kuin TEL:ssa, el-i jokaisen y::ittajHniiolovuoden
tul-i kartuttaa ekikettH yhdelJ-;i tyotulosta l-asketulla prosentilla.
Vanhimpien ik5luokkien erityiskorotus ehdotettiin kuitenkin ynitt5-
jrielakel-akien mukaan suuremmaksi kuin TEL:n mukaan laskettu korotus
vastaavan ikaisel-le tydnteki j;ilIe .

Yr^itt5j;in ty6tulo ehdotettiin anvioitavaksi sen mukaan, mitd vas-
taavasta tyost;i olisi maksettava palkkaa. Maatalousy::itt;ijHn ty6-
tulon tuli riippua tilan koosta. HaIIitus esitti myds, miten maa-

tilall-e arvioidun tydtulon tulisi jakautua isiinnS.n ;a emlinndn kes-
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ken. Hall-ituksen tyotulon laskutapaan tekemHt muutokset j ohtivat
yli yhdeksain hehtaanin viljelmill-5 komitean ehdotusta suunempaan
tydtuJ-oon ja alle yhdeksain hehtaarin tiloiIla pienempli5n tyotuloon.

Yrittaj;ieISkel-akien mukaisen vanhuusel-;ikkeen ehdoksi hallitus ei
esittHnyt tydnteosta luopumista. Vanhuusel-aikeiain saavuttamisen
jailkeen tydntekoa jatkavan ynitt5jHn ehdotettiin saavan t;iyden elaik-
keen, mutta maatalousynitt;ijdn ainoastaan puoli eliikettS. Ratkai-
sun perustel-una o1i, ett;i isHnn;ille ei makseta valtion kustantamaa
elSkeosuutta niin kauan kuin h5n saa tyotuloa yrittajHtoiminnastaan.
Valtion nimitt;iin ehdotettiin kustantavan maatalousynitt;ijien ja
yritteijien epaiedullisesta ikainakenteesta ja elinkeinorakenteen muut-
tumisesta elskejairjestelmifIe aiheutuvat ylikustannukset. Siten
YEL:n piirli-n kuuluvill-e voitiin maieir;it;i saman suunuinen vakuutus-
maksu kuin TEL:ssa. MaatalousyrittHjil-Ie MYEL:n mukaan tuleva va-
kuutusmaksu sen sijaan ehdotettiin pornastettavaksi olemaan vain
40 pnosenttia keskim;i;ir:eiisestH TEL-vakuutusmaksusta ty6tulon 5 0 00

markkaan saakka ja vasta sen yl-ittavastH osasta TEL-maksun suurui-
nen. Taimatn maatal-ousyrittaij ien erityistuen maksaj aksi ehdotettiin
niin ikH.;in valtiolta.

Yritt5 j;ielaikevakuutus ehdotettiin osaksi ty6elake j Hnj estel-meiai.
Hallitus esitti, ettai ynittHjait voisivat ottaa vakuutuksen josta-
kin TEL:n mukaista toimintaa harjoittavasta eleikelaitoksesta, mut-
ta hei-l-le varattaisiin mahdol-l-isuus perustaa myos yksinomaan ynit-
taijien elaikelain mukaista toimintaa harjoittavia l-aitoksia. Maa-
talousyritta j ien el-iikevakuutuks en hoita j aks i perustettais iin maa-
talousyritt;i j ien el;ikel-aitos (MELA) , j onka hall-into-onganisaati-o
muistuttaisi l;ihinn5 tybeteikekassaa. Sen pai;itt;iviin elimiin ehdo-
tettiin maatalousyritt5j ien j a valtion edustaj ia.

Koska el;iketunvakeskusta ehdotett j-in my6s ynitt;i j aielSkelakien
kaista toimintaa harjoittavien el-5kel-aitosten keskuselimeksi,
hal-IintoelimiS tul-i taiydentaia ynittejajerjestdjen edustajilla,
moin myos eld.kelautakuntaa 3a vakuutusoikeutta.

mu-
sen
sa-
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Ynitt;ij;ielaikel-ait osa laalempaa ratkaisua

El-iiketu::vakomitea o1i pit;inyt sekii sosiaalipoliittisesti ett;i maa-
talouspoliittisesti- perusteftuna, ettd osa maatal-ouden saamasta
tuesta muutettaisiin maatalousyritt;ij ien el-Skevakuutukselle annet-
tavaksi erityistueksi. Komiteanmietinndn ilmestyessS. SAK, SAJ ;a
TVK olivat kuitenkin j;ittaineet p;i;iminister j-n s i j aisel-1e kir j eImHn ,
jossa jarjestot ilmoittivat valtion tuen antamisen maatalousyritS-
j ien elaike j 5r j estelm5n menoihin ol-evan ristiriidassa omavastuupe-
riaatteen kanssa ja merkitsev5n maatalousyrittHjien asettamista
suosituimmuusasemaan muihin vliestoryhmiin verrattuna. Maatal-ouden
kannattamattomuuden ja yJ-i-tuotanto-ongelmien keirjistyttyH oltiin
hall-ituksen vasemmistoryhmissii ja tydmarkkinaosapuolten kesken kui-
tenkin valmiita taipumaan maatalousyritt;ij ien el;ikkeisiin annetta-
vaan val-tionapuun, mutta nimenomaan maatalous- 3a tal-ouspoliitti-
sin pe::ustein. Al-kuaan oli ilmeisesti tankoitus , ettH maatalous-
yrittHjien el-rikkeisiin kaiytetty val-tion tuki otisi otettu huomj-oon
kevHHn 1969 maataloustulonatkaisussa, ja sitai koskeva maininta ol-i-
kin Tenhi5l5n komitean mietinnost5 otettuna pitk5ein elaikelakien
fuonnoksissa, kunnes se aivan viimeisistS jHtettiin pois.

Kysymys rahoituksen kytkemisestH jai siis avoimeksi, kun eleikepo-
liittista tarkastelundkokulmaa vaatinut keskustapuolue kaiytti sit5
takaporttia, jonka Suomen Sosialidemokraatti oli jo 7.3.1969 avan-
nut oman puol-ueensa neuvottelijoiden arvovaflan pelastamiseksi,
mik51i he joutuisivat perSSntymeiSn. Lehti kirjoitti, ettH maata-
lousyritt5jien el5kkeiden rahoi-tus oli katsottava maatal-ouden saa-
maksi tueksi, mutta jatkoi:

ttMikeli teistH asetelmasta ei p5;istei ratkaisuun, voidaan
toki tutkia muita vaihtoehtoja, jos esimerkiksi valtio
antaisi vastaavan mHHrHn varoja asutuskeskusten vuokra-
asunnois sa asuvien el;ikelaiisten vuokratukeen , kuin mita
vaaditaan valtion tukea maatalousynitt5jien el-Skkeiden
rahoitukseen, olisi se erH.s tiil-l-ainen vaihtoehto pohdit-
tavaks i . rr

1)Toukokuussa 1968 asetetun ellikejarjestelm;ikomitean toinen osa-

1) Kun eleikej;irjestel-miikomitea pitkain kiistelyn jailkeen asetettiin,
siita tuli kokoonpanol-taan huomattavan laaja. Sen puheenjohta-
jaksi kutsuttiin ministeri Jussi Linnamo sekii jHseniksi 9 kan-
sanedustajaa ja kaikkiaan 18 muuta jHsentS, joista suurin osa
oli tybmarkkinajairjestdjen edustajia.
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mietintd valmistui 16.4.1969. Siin;i tehtiin ehdotus noin 60 000 p&i-
asiassa vuokralla asuvalle elHkkeensaajalle annettavasta asumis-
tuesta ja siihen liittyvistii pienist;i kansaneLeikelain muutoksista,
joista o1i sovittu yrittHj;iel.ikeneuvottelujen yhteydessei. Saman
pHivlin Suomen Sosialidemokraatin pHaikinjoituksen voi kuitenkin vie-
le tulkita siten, ettE lehti vaati maataloutta rahoittamaan omat
eliikkeensii, mutta petikirjoituksen vHlj;i sanamuoto jatti myds avoi-
meksi mahdollisuuden valtion maatalouden eL;ikkeisiin antaman tuen
korvaamisesta asutuskeskuksiin suunnattaval-1a vuokratueLla. Lehti
kirjoitti ty6elaikejenjesteJm5stti ja palkkatydntekijoist;i se},i.i jatkoi:

"Viimeksi mainitut eivHt vanmastikaan tule vastustamaan
tai kantamaan kademie1tH., jos maanviljelijHt ja itsen;ii-set ynittaij;it jerjest;ivait ja nahoittavat itselleen vas-
taavanlaisen vanhuuden turvan. Mutta mihink5;in tulon-siintoihin sen jerjesteimiseksi ei meil-l-ai ainakaan nykyi-
sellei5n ole varaa. tl

Keskustapuolue pani kuitenkin asutuskeskuksiin suunnattavan asumis-
tuen ehdoksi maatalousyritt;ijille annettavan eliiketuen, joten ennen
k;iytyje vakautusneuvotteluja vaLmistetun sosiaalipaketin ehj;inai pi-
tHmiseksi ja maatalousyritteijien ja ynittaijien elaikelakien sai;it;imi-
sen jouduttamiseksi elH.kepolitiikan kytkeminen tulonjakopolitiik-
kaan jei avoimeksi ja kytkennH.stai maatalousyrittaijien elaikelain
valmisteluvaiheessa mukana o11ut lausunto jei aivan viimeisistai
eI;ikelain luonnoksista pois. Uusi Suomi myot;iili maatalousystH.-
vH]listH linjaa 21.).1969 ptiaikinjoituksessaan, jossa todettiin val-
tion osallistumisen maatalousyrittH.j ;iel-;ikkeiden nahoittamiseen ole-
van hal-lituksen ja etujtirjest6jen kompromissi. Lehti kirjoitti:

rrMaataloudenharjoittaj ien erikoisasema on ymmiirnettiivaija myds el-liketurvan kohdalla peniaatteessa hyv;iksyttHvH.'r

Uusi Suomi kirjoitti kuitenkin muutama paiivai myohemmin (24.4. ):
rr0n seIvS;i, ett5 paketin tulopoliittiset vaikutukset onotettava huomioon vakautuksen jatkosta sovittaessa. r'

Hel-singin Sanonrat kinj oitti 1B . 4 . 1969 , ettli tunteet ot-ivat j aehty-
neet ja sellaista kansan::intarnan nomahdusta, jota haLlituksen ha-
joaminen olisi tiennyt, yritettiin vanmasti kaikin keinoin vailttei;i.
P55kir j oitus selitti osal-taan sen , ettei j ulkisuudessa ei selv;isti
ilmoitettu kevliH.n 1969 e1;ikeratkaisun vaikutuksia avoimiin tulopo-
liittisiin kysymyksiin.
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Eduskunnan p;ieitds yritt;ij;ieleikelaeista

Kun eduskunta hyv;iksyi yritt;ijHeleikelait kesllkuussa 1969 sosiaali-
valiokunnan esitt;imin muutoksin, parin muodo]]isen korjauksen li-
seiksi ainoa menkittiivii muutos hallituksen esitykseen oli jousta-
vamman ty6tulon jakotavan m;iiinti;iminen isH.nnain ja emlinnlin kesken.
Yrittaijien el;ikel-akiin valiokunta ei esittenyt muutoksia, mutta
eduskunnan vastauksen penusteluosaan sisliltyi valiokunnan esitteim5
arvostelu:

rrEduskunta on hyv;iksynyt yritt5jien el5kelakia koskdvan
lakiehdotuksen muuttamattomana. 0ttaen kuitenkin huo-
mioon, ettH valtion tuki keskim;i;iraiist;i alemmasta vakuu-
tusmaksusta johtuen koskee kaikkia maatalousyritttij iai,
olisi eduskunnan mielestH, silm;i1l-ai pitaien eri alojen
yrittdjien asettamista tasaventaiseen asemaan, tutkittava
mafrdoffisuuksia sanotun edun ulottamisesta myos pienynit-
t5jiin. Samalla tulisi selvittee myds kysymys siita,
voitais iinko 6 5 vuotta taiytteinyt yrittai j ai , j oka suorit-
taisi kertamaksun, Iiittee yrittejeel;ikej.irjestelmiin pii-
ri-in, mikai mahdollisuus on annettu maatalousyni-ttHj i11e. "

Sosiaalivaliokunnan mietintodn liittyi my6s kaksi vastalausetta.
Ensimm5"isen olivat allekirjoittaneet kokoomuksen Pekka Haanla ja
liberaalisen kansanpuolueen Pirkko Aro yhdessii. Toisen allekir-
joittalana o1i Pirkko Aro yksinaiain.

Ensimmiiisen vastalauseen jattejet ehdottivat YEL:a muutettavaksi
siten, ettH my6s el;ikeilin j o sivuuttaneet yrittai jait olisivat saa-
neet oikeuden kustantaa itsel-leen elH,keturvan. Toisessa Aro eh-
dotti, ettai my6s miesleskeii pidett;iisiin MYEL:n ja YEL:n mukaisen
perhe-ellikkeen edunsaajana. Hallituksen esityksessH. perhe-e1;ik-
keen edunsaajapiiri ol-i samanl-ainen kuin muissakin tydelH.kelaeis-
sd: joiden mukaan perhe-elrike kuuluu vain naisleskille ja lapsiLl-e.

Sama1la kun eduskunta hyvdksyi halLituksen esityksen sosiaaliva-
liokunnan ehdottamin muutoksin, se hylkeisi nelj;i asiaa sivunnutta
Iakialoitetta ja kymmenen toivomusaloitetta.

Yrittai j Helrike lait tulivat voimaan 1. 1. I9 7 0 .
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D. 1970-LUVUN ELAKEPOLITIIKAN AVAUS

1. Tu1on3akoristiriidat j5r.j estelmien viililtei myos niiden sfqaf
siksi

SiirrytttiessH 197 0-l-uvulle tyoel-;ikej;irj estelm5 kattoi palkkatyon-
tekijdiden lisHksi myos yritt;ij;it ja nHiden joukossa rrimenomaan
maatalousyrittai jait. Kuvaa tyoel;ike j;irj estelmHstei vain palkkatydn-
tekijoite hy6dytt5v;ind jerjeste1mHn5 oIi vai-kea pitaa enHH yhtai
kirkkaana kuin aikaisemmin, mike ehkai osaltaan oli muuttamassa kah-
den kilpail-evan el;ike;ainjestel-miin keskinaiisenii taistefuna heijastu-
nutta maatalouden ja muiden el-inkeinojen v;ilist;i tulonjakokamppai-
1ua yh;i enemmiin myos kummankin el;ikejdrjestelmHn sisail15 tapahtu-
vaksi. Perinteelliset vaatimukset muun muassa e15ke3;irjestelmien
keskittamisestH toistuivat ky115kin, mutta laihinn;i rutiininomai-
sesti il-man ettH niihin olisi Iiittynyt voimakasta julkista poliit-
tista toimintaa valittdmien ratkaisujen l5piviemiseksi.

Suunten 1in j o j en ratkaisuyritysten kypsyess;i hil- j aisuudessa keiytiin
ensin kansanefHke jar j estelm;iiin liitetty j en rintamasotil-asel-;ikkeiden
ja sitten tydmarkkinajHrjestojen UKK-sopimukseen liittaim5n sosiaa-
lipaketi-n eltikeosan sH.ait5misen ja sii-hen kytkettyjen MYEL:n muutos-
ten yhteydessH kuitenkin kiivastakin poliittista taistelua kumman-
kin jarjestel-m5n sis;iisten rakennekorjausten vaikutuksista etujen
jakautumiseen maaseutuvdestdn ja muiden kesken.

2 . Rintamasotilasel;ikkeet kansanelSkej ;irj estel-m5n sovell-utuksena

Jo Linnamon komitean rintamamieselaikemietinnon (9.9.1970) yhteyteen
oIi keskustalainen maatalousyritt;i j ien et;ikelaitoksen j ohtaj a Mart-
ti Rahnasto liitteinyt eriaiv;in mielipiteens;i. Siinai h;in arvosteli
mm. komitean tyomarkkinajairjestovaltaisuutta ja ehdotti komitean
Iakkauttamista.

t'Jo etaikejerjestelmeikomitean asettamisvaiheessa katsottiin
vilselijoite edustavien jarjestojen taholla komitean ko-
koonpanon olevan liiaksi tydmarkkinaj;irjestovaftainen. Sen
vuoksi komitealta ei voitu odottaakaan tasapuolisia, eri
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yhteiskuntapiirien edut ja olosuhteet huomioonottavia eh-
dotuksia. Kun komitean kokoonpano ei nykyisin mydsk5ain
kuvasta eduskunnan voimasuhteita ehdotan, ettH komitean
tyo taissH kokoonpanossa olis i katsottava paiaittyneeksi- . "(Elskejainjestel-m;ikomitean osamietinto V I970, 1B) .

Syyskuussa 1970 atkoi toisen sosiaaliministerin Katri-Hefena Eske-
Iisen ( Kesk. ) j ohtama ministeri-valiokunta val-mistaa eduskunnalle
annettavaa esityst;i rintamasotilaselskkeestH 3a pai5ministeri Ahti
Karjalainen (Kesk.) ilmoitti, ettei laki tulisi noudattefemaan
Linnamon komitean samasta asiasta Suuri antamaa mietintS5. Edus-
kunta sai hal-l-ituksen esityksen j oulukuussa. Maaseutuv5est6n j a
muissa elinkeinoissa tyoskentel-evien tulonjakoristiniita oli ilmi-
selvii, kun kuuden tyomarkkinajHrjestonl) oheIIa hallituspuoJ-ueista
ensin sosiaalidemokraatit ja sitten myos kansandemokraatit vaati-
vat hal-l-ituksen esityksen muuttamista edull-isemmaksi palkkatydn-
teki j 6ille. Hall-ituksen es ityksen ytimenli oIi , ett;i kansaneliike-
jerjestelm;iei soveltaen :arjestettaiisiin tal-oudellisen tuen tar-
peessa oIeville 55 vuotta tHytt;ineil-le rintamamiehil-Ie efliketurva.
Esityksen arvostelijat totesivat ministerivaliokunnan asiantunti-
j oiden valinneen kaikkein maatal-oushakuisimmat kansanelskejHrj es-
telmHn edut ja j;itt5neen pois ef5kkeistH asutuskeskushakuisen asu-
mistuen. Hall-ituksen esityksen takana ol-evien keskustalaisten
mielestH esityst5 ei kui-tenkaan voinut muuttaa; haIIi-tuksen arvo-
val-lankin vuoksi oti mahdotonta tinkiS alunperin yksimielisesti
sovitun esi-tyksen sisaill-6st5. EdeIIeen keskustan mielestd asumis-
tuen lis;iSmiseen ei voinut kaiyttSS nintamasotilasel-aikkeis iin tan-
koitettuja varoja, koska se ol-isi Sohtanut itse eI;ikkeiden pienen-
tatmiseen. Muutosten vaati;at totesivat haffituksen esityksen val--
mistelun tapahtuneen ilman heid;in mydt;ivaikutustaan ja kiireen
jSlkien n5kyvHn esityksen teknisindkin heikkouksina.

Pofiittinen keskustelu rintamasotilaselEikkeestai k5vi melko kiih-
ke;iksi, joski-n HS totesi p5aikirjoituksessaan ( I5.1.I971) , ettei
hal-1itus repeiiisi syntyneen kiistan kairj istymiseen eik;i ainakaan
toistaiseksi minkaialn muunkaan riidan takia, ei ainakaan ennen pea-
ministerin huhtikuista Neuvostoliiton matkaa. Hel-mikuussa halli-
tuspuolueiden puheenjohtajien ja puoluesihteereiden lisHksi my6s

eduskuntaryhmien puheen;ohtajat ja ministeriryhmien edusta3at ke-

SAK, STK, Akava, LK, STTK 3a TVK. Merimiesunioni puolestaan
vaati myohemmin myds kauppalaivastossa sodan aikana pa1vellei-
den huomioon ottamista.

1)
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viv5t neuvotteluja, joissa asetetun pikatyoryhmlin ehdotuksesta var-
s inainen rintamasotil-as elaikelaki peiStettiin k5sitell5 eduskunnas s a

hal-Iituksen esittaimeissii muodossa, korjata tekniset virheet val-io-
kunnassa ja Ii-ittea rintamamiehet lisHksi eriilisnyhmlinti kansan-
el-Skkeen asumistuen piiniin. Ratkaisun tuloksena rintamamiehille
ohjautuva naham5H.rli siis suureni.

3. Kiistaa UKK-sopimuksen sosiaalipaketin sis;i}16st;i

Alkuvuodesta 1971 toisen sosiaaliministerin Katri-Hel-ena Eskelisen
ja ty6markkinajHrSest6jen suhteissa oleva kitka heijastui voimak-
kaasti j ulkisuuteen rintamasoti lasel;ikelaj-n kaisittel-yn yhteydes sEi

j a ti-seiksi veihimmdispalkkatarkasta3 ien nimityksiss;i sek5 tydtur-
val-lisuusvarojen jaossa. Ei siis ollut ihme, ettai tyomarkkinajain-
jestojen UKK-sopimukseen l-iittaim5n sosiaalipaketin antaminen edus-
kunnall-e vaikeutui alunalkaen. Paketti sisSlsi mm. TEL:n karens-
siajan lyhent;imisen neljdstH kuukaudesta yhteen, 1B vuoden alaik5-
najan poistamisen, Iapsikonotusten liitt5misen tyoel-;ikkeisiin sek5
uuden el5kemuodon, ty6ttdmyyselaikkeen, keiyttddnoton sek5" tyo- ettei
kansanelaike j 5r j estelm5s sii. Kun hallitus viimein antoi esityksen
(hallituksen esitys 60/I971, jonka sisSltoH on tarkemmin kaisitelty
liitteess;i 2) laeiksi kansanelaikel-ain, tydnteki j;iin elaikelain, ly-
hytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydntekijein el5kelain, maata-
lousyrittdjien e15kelain, yritt5jien eliikelain, merimiesel;ikel-ain
ja sairausvakuutuslain sekH en5iden niihin liittyvien lakien muut-
tamisesta, o1i jo kiire, si115 7. 5.1971 annetun esityksen ol-i m;i5-
rii tulla voimaan heti seuraavan heiniikuun alusta. Lisdksi tiedet-
tiin hal-l-ituksen esityksen nopean k5sittelyn saattavan kohdata vai-
keuksia, si115 lopuflisessa esityksessH ei o1lut otettu huomioon
isainnain elH.kkeen puolitussii5nndn poistamista MYEL: stH j a maatalous-
yritt;tjien ty6tuloperusteen korjaamista, joista mm. maatalousyrit-
t53 ien elSkelaitos ol-i tehnyt esi tyksen el-Sketurvakeskuksell-e j o
kesaill-5 1970. Edelleen haLlituksen esityksessS o1i tydeliikkeiden
lapsikorotusten kohdalla menty plrosentti- eikei mankkalinjalle, ja
my6s natistai vaihtoehdoista oIi virinnyt jo etuk5teen kirpe;i poliit-
tinen v5ittely.

Hallitus oli antanut sosiaalipakettiesityksensd perlantaina. Jo
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seunaavana tiistaina eli 11. 5 . 19 71 sei-tsem5.n keskustapuolueen kan-
sanedustajaa esitti Heimo Linnan ensimm5isenH allekin;oittamassa
rinnakkai-salortteessa ( lakialoite L76/ I97l-) markkam;i;ir;ii-si;i lapsi-
korotuksia. Perusteluissa he totesivat lapsikorotusten kyl1ai si-
seiltyneen etuj;injestojen tyoehtosopimusratkaisuun, mutta palautti-
vat mieliin, ettei tyOehtosopimusratkaisu sisailt5nyt tarkempia
m;iSraiyks i;i toteuttamistavasta.

Edustajien perustelut olivat siis samoja kuin keskustapuolueen
nistenien Katri-Helena Eskefisen, Artturi Jeims6nin ja Nestori
salaisen valtioneuvoston poytaiki-njaan aikaisemmin sanelemassa
HvHssH mielipiteessai. Siin;i sanottiin mm. seuraavaa:

ml--
Kaa-
eri-

t'Koska lapsikorotusten ulottaminen tyokyvyttomyysel5kkei-
siin on sovittu ns. UKK-sopimuksessa 3a koska nyt annet-
tava esitys on tyomarkkinajairjestojen kesken valmisteltu,
emme ole ldhteneet es ittHm;i;in s os iaal-i- j a tenveysminis -
tenion esitykseen yksityiskohtaisia muutoksia. Haluamme
kuitenkin tHssH. yhteydessH todeta eriaivHnd mielip j-teen5.,
ettei se tapa, mink5 yks i-tyiskohdista ei ole UKK-sopimuk-
sessa sovittu ja mil1ai lapsikorotus nyt esitetSSn toteu-
tettavaksi, ei ole oikea."

Keskustapuolueen ministerien vastalauseen symbolifuonteen syitei
punnittaessa on ehk5 syyt5 muistaa, ettii HS:n tammikuisista ennus-
telu-r-sta huolimatta hallituksen liitokset natisivat voimakkaasti
jo maaliskuun loppupuolel-Ia. SKDL:n ministerit lathtivait silloin
hallituksesta, mutta koko hall-itus ei eronnutkaan, vaan penui ta-
s aval-l-an pres identi l-1e j o es ittiim5nsai eronpyynndn , t5ytti vapau-
tuneet mj-nisterinpaikat muiden hall-ituspuolueiden jaisnillS ja jat-
koi siis muodollisesti toimintaansa. Uuden hal-l-ituksen nopea saa-
minen olisiki-n saattanut olla vaikeata, sill-a j o ennen Karj alaj-sen
hal-Iituksen ensimmdist5 versiota ol-i jouduttu turvautumaan virka-
mieshallitukseen haettaessa pitk5Sn uutta hallituspohjaa vasemmis-
ton menetettyat eduskunnassa enemmiston vuoden 1970 vaal-eissa.
SKDL:n laht6 hall-ituksesta maaliskuussa 1971 katkaisi vuoden 1966
eduskuntavaaleista alkaneen SDP:n ja SKDL:n yhteisen hafl-itusvas-
tuukauden sek;i letti SDP:n ainoana ja ehkei vastahakoisena vasem-
mistopuolueena keskustapuolueen ja molempien kansanpuolueiden rj-n-
nalle vastaamaan hallituspolitiikasta. Keskustapuolueen ministe-
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rien kovin jyrkkei;i irtisanoutumista hallituksen el-tike-esityksestli
vaikeutti ehk5 myos vaara ka1ikan kal-ahtamisesta omaan nilkkaan,
sill-5 pat;iministeni Kanjalainen ol-i joutunut huomauttamaan SKDL: IIe,
ettei hatlituksessa ja sen ulkopuolella voi ol-l-a yhte aikaa.

Toukokuun al-ussa 1971 elSkepoliittisia siintoja tehtiin nopeasti.
Sei-tsem5ntenH p5iv;inai hallitus ol-i antanut sosiaalipakettiesityk-
sens5 ( 60/197 l), yhdenteneitoista peiiv;inai keskustapuolueen edusta-
jat olivat letteneet rinnakkaisal-oitteensa (lakialoite 176/ l97I) j.
neljHntenlitoi-sta pHiveinai hallitus antoi eduskunnalle I"IYEL:n muut-
tamista koskevan esityksen (hal-lituksen esitys 7B/1971), mikai si-
sdls i maatalousyrittei j ien elaikelaitoksen es itteim;it isiinndn ellikkeen
puolitussHiinnon poistamisen j a tyotuloperusteiden muuttamisen.
(Esityst;i on selostettu liitteess;i 2.)

Hall-ituksen sosiaal-ipakettiesityksen pnosenttim5Snaiiset lapsikoro-
tukset olivat ennen MYEL-esityksen antamista joutuneet sosiaaliva-
liokunnassa vastatuuleen ja h;ivinrr€et d.tinestyksessti keskustapuolue-
laisten lakialoitteen sis.iltaimille mankkam;i;ireiisille }apsikorotuk-
sill-e. Tulos oIi penustunut siihen, ettH hallituksen esitystH oIi
kannattanut aluksi hal-l-ituspuolueista vain SDP, joka oli saanut
suoraa tukea ainoastaan opposition kokoomukselta; kansanpuoluei-
den val-i-okuntajHsenet eiv5t olleet liittyneet my6sk55n keskusta-
puolueen, SKDL:n 3a SMP:n rintamaan, vaan olivat ;iainest5neet tyh-
laa.

Neuvottelu j en jailkeen sosiaalival-iokunta kuitenkin ehdotti
tuksen esitykseen ainoastaan ereii-tai muodoll-isia korj auks i-a,
valiokunnan mietint66n liittyi myds kaksi vastalausetta.

halli-
mutta

Ensj-mmaiisessS. vastalauseessa kansandemokraatit pitiv;it sosiaal-ipa-
kettiin sisSltyneiden tyott6myyselaikkeiden saantj.in oikeuttavaa
ik5rajaa (60 vuotta) liian korkeana eiveitk5 pit5neet perusteltuna
l-isait5 e15ke-eroja pnosenttim;i;ir;iisille lapsikonotuksilla. Toi-
sessa vastalauseessa sosiaalidemokraatit totesivat, ettH val-iokun-
nan hyvdksymein tydelaikelakien muutoksen mukaan lapsikorotus ty6-
el;ikkeisiin on plrosenttim;i;ir5inen. Lakiehdotusten hyv;iksyttyyn
sanamuotoon perustuen olisi mietintdon tutlut sosiaalidemoknaat-
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tien mielestH lisaitai seuraava asiaa koskeva kohta:

"Valiokunta on p5;itynyt hallituksen esityksen mukaisesti
kannattamaan lapsikorotusten toteuttami-sta prosenttimaiii-
r5isend., mik;i sove1tuu paremmin tydelSkelakien luontee-
seen ansioelSke;Srjestel-m5nd ja noudattaa el-Skkeiden mdH-
ndytymisen suhteen elaike3;irj estelmlin sis;iisi;i periaat-
teita. tl

Keskustapuol-ueen rinnakkaisaloitteen ensimmiiisen allekirj oittaj an
Heimo Linnan puheenvuorot ehkd selvitt5v;it neuvotteluja ja syitai
keskustapuolueen kannan muuttumiseen lapsikor:otusasiassa, jonka
k5sittelyn yhteyteen oli liitetty myos isd.nn5n elSkkeen puolitus-
sEisnnon poistamiseen tdhd;innyt hallituksen esitys (7 B/ :-97l-) . Hei-
mo Linna eduskunnassa 2.6.L97L:

"KHsitel-tav;ina olevalla maatalousyritt;ij ien el;ikel-ain
muutoksell-a, jos se tulee hyv5ksytyksi, Iopetetaan isain-
ntin el;ikkeen puolittaminen. Keskustapuolue piteiai v;il-tt;i-
meittom5n5, ettd maatalousyrittdjien eleikelain korjaus hy-
vHksyt5Sn haltituksen esityksen mukaisena, j- taim;in var-
mistamiseksi emme leihde kannattamaan muidenkin sosiaali-
paketin sosiaalivaliokunnan mietinnbst;i poikkeavien esi-
tysten hyv;iksymist5." (Heimo Linna, eduskunnan poyteikir-
jat 2.6.l-97r)

Heimo Linna 3atkoi viel-5 samassa eduskunnan istunnossa vastauspu-
heenvuorossaan Vennamolle (SMP) :

"Me keisitaimme talle hetkel15 tilanteen sell-aisena, ettH
me emme ole tHysin varmoja t;imain lapsikorotuksen osalta,
saisimmeko sitai 15pi vaj-kka yritt5isimme hallituksenkin
hajoittaa tdhdn kysymykseen. Ja harkintakysymys on tet-
Iai hetkellei se r ettH. me pynimme ajamaan maatalousyritt;i-
jien elaikelain kor3auksen lapi 3a pyrimme t;ih5n lapsiko-
rotuskysymykseen saamaan parannuksen my6hemmin aikaan.'r
(Heimo Linna, eduskunnan poytHkiriat 2.6.1971)

Eduskunta hyv5ksyikin hafl-ituksen sosiaalipakettiesityksen ja sen
rinnalle tuodun esityksen MYEL:n muutoksista vain pienin muodoll-i-
sin korjauksin. SosiaalipakettiesitystH koskevaan vastaukseensa
eduskunta liitti edusta3a Partasen (Kesk.) ehdottaman ja edustaja
Tiilikaisen (SDP) kannattaman ponnen:
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"Hyv5ksyessliiin lakiesitykset eduskunta edellyttS;i, ettd
el;ikel-ains;iSdltntdai kehitett5essei hallitus sopeuttaa eril--
l-iset uudistustoimenpiteet elatkepolitiikan yleisiin so-
siaalisiin pyrkimyksiin siten, ett5 samalla kun kansan-
eleikkeiden muodostama perusel;iketurva liihenee v;ihimm;iis-
ansioiden antamia kufutusmahdollisuuksia, kansan- ja
ansiosuhde-ef;ikke-iden muodostama kokonaiselSketurva ra-
kentuu el;ikkeensaajien tuloeroja kaventavaksi niin, ettd
suhteutettuina tuloon el5kkeet tulo3en kohotessa asteit-
tain supistuvat.r!

4. Sys;iys kohti el-eike j eirj estel-mien nivelteimist5

Sosiaal-ipaketin ollessa vielH eduskunnassa lehdiss;i julkaistiin
Linnamon komiteaa ja sen tydmarkki-navaltaisuutta arvostel-evia kir-
j oituksia. Edel-Ieen l-ehdet toistivat j o kauan sitten ilmaistuj a

mielipiteitei harj oitetun sos iaalipolitiikan suunnittelemattomuu-
desta 3a sosiaaliturvaviidakon kehittymisest;i. Myos toinen sosiaa-
li- ja terveysministeri Katri-Hefena Eskel-inen osalfistui useaan
otteeseen arvosteluun. Toukokuussa htin kirjoittu Suomenmaassa:

rrErilaiset etu jairj estdt ovat ehkai saaneet liian suuren
vaikutuksen p;iStdksen teon val-mistelussa, j osta saa kair-
siai ns. suuri kansa. Tilanne ajautui tSllaiseksi nimen-
omaan viime vaalikaudel-la. Kokonaisvaltaisen sosiaal,i-
politiikan kannalta keskeisen tri Pekka Kuusen komitean
lopettaminen t;itl-6in osoittaa, ettli kehityst;i hafuttiin
jop- ohjata edell-ei todettuun kansalaisten kannalta epe-
tarkoituksenmukaiseen suuntaan. ?r (Suomenmaa 25.5. I971)

Kuusi itse ol-i yrittai j ien el;ikelakien k;isittelyn yhteydess;i il-mais-
sut kansanedusta3 ana er"imielisyytensai ( ValtiopHiv5t 19 69 , poytai-
kirjat 1291-L292) tavasta, mill-;i sosiaalipoliittinen ohjelmatoimi-
kunta ol-i lakkautettu heti Linnamon komitean nimittdmisen jeilkeen
runsas vuosi aikaisemmin. Edetleen hlin ol-i arvostell-ut hallitusta
sos iaalipoliittisen ohj el-man puutteesta. Kun Kuus i ministerinei
toukokuussa 197I vaati "paineen kesteivdn tason neuvottelujail koko-
naiselSkejeirjestelmdn l-uomiseksi, sosiaali- ja terveysministerion
molemmat ministerit olivat il-maisseet selvaisti sosiaalipoliittisen
suunnittelun ja valmistelutyon vaativan uusia ratkaisuja. Karja-
l-aisen hal-lituksen B-version sosiaali- ja terveysministerien edus-
tama sosiaal-idemokraattien ja keskustapuoluelaisten vaatimusten
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yhdenmukaistuminen oli- mahdollisesti raivaamassa tietai Kuusen joh-
tamalle kolmen miehen tyoryhmatlle, sen suunnittelemall-e kokonais-
eliikkeen runko-ohj elmalle j a ns . sosiaalipoliittisel-le klubille ,
joista Helsingin Sanomat julkaisi uutisen 28.8.1971-.

Kol-men miehen tyonyhmaitin kuuluivat ministeri Kuusen lisHksi kan-
sanelSkelaitoksen peejohtajaksi el-okuussa valittu Jaakko Pajula ja
Tyoelaikelaitosten liiton hal-Iituksen puheenjohta3a Teivo Pentik5i-
nen. THmH ryhmai valmisteli kesaitlei I971 pti;iministeri Karjal-aisen
toimeksiannosta suos ituksen poliittisille pat;itoksenteki j oitl-e .

Tyor.yhmdn suositteleman elSkejHrj estelmien yhteistydn ensimm;iisenH
askeleena oli ryhm5n laatima runkosuunnitel-ma j er j estelmien v;ili-
seksi tydnj aoksi j. kummankin j er j estel-mlin kehitt;imiseksi niin ,

ettat syntyy tarkoituksenmukainen valtakunnallinen kokonaisel-;ike-
j ar j estel-mai . Tyoryhmai es itti , ettH tyoelaikke itH kehitetSSn as -
teittain kohti tavoitetta, joka pystyy turvaamaan el-S.kkeensaajalle
kul-utustason seiilymi-sen. KansanelSkkeiden tehtaiv5ksi taas tulee
taata j okaiselle kunnolliseen toimeentuf oon riittaiv5 el-iikkeen taso.
Tydelaikkeen ja kansanelSkkeen yhteennivelt;imisessii tyoryhm;i ehdot-
ti noudatettavaksi periaatetta, jonka mukaan pienten ty6el;ikkeiden
saaj ilIe maksetaan sek;i tyoelSke ett;i kansanel-iike lyherrt5m;ittdm;in5.
Tydel;ikkeen kasvaessa oikeus kansane15kkeeseen asteittain alenee
siten, ettai kansaneleike f akkaa tultaessa tydnteki jain kesl<im;i5-
r;iistH tuloluokkaa vastaavan taiyden tavoitteenmukaisen tyoelek-
keen tas of l-e .

Tyoryhmein suosituksessa korostettiin myos el;ike j 5rj estelmien j oh-
toportai-den vElisen luottamuksen aikaansaamista 3a sellaisen rei-
Iun yhteistyohengen luomista, joka ottaa huomioon kokonaisuuden ja
myos toisen osapuolen n5kokohdat. l,lSiden tavoitteiden kanssa so-
pusoinnussa on kansanelSkelaitoksen hallituksen suunniteltu laa-
j entami-nen sek5 SAK: n ett;i STK: n edustaj i11a , j olIoin tyomarkkina-
jHrjest6t p;i;isevHt entistH kiinte;immin mukaan myos kansanel;ikej;in-
jestelm;in hallintoon. Edell-een tyoryhmai suositteti elaikkeensaa-
;ien palvelun tehostamista sekd tiedotustoiminnan synknonointia ja
pid;itt5ytymist;i toista jarj estelm;iai haittaavasta tai ioukkaavasta
tiedotuksesta.
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Kokonaisvaltaisen sosiaalipoliittisen keh-i tysyhteistydn aikaansaa-
miseksi tydnyhmai ehdotti sell-aisen sosiaalipoliittisen suunni-tte-
lunyhm;in penustamista, joka rnuodostuisi kiinte5stii, suppeahkosta
ydinnyhmeistH ja asia-al-oittain vaihtuvista muista mm. eri intres-
sinyhmiai edustavista jHsenist;i. LehdistdssH tHmei suunnitteluryhm;i
kulki em. Hel-singin Sanomien uutisesta lShtien nimellai "sosiaali-
pcliittinen klubilt.

Linnamon komitean tulevaisuuteen ty6nyhmd viittaa odottaessaan sen
suorittavan kiineesti loppuun komitean tydssi fe1jellai ol-evat sel--
vitykset osael;ikejarjestelmain toteuttamisesta ja liukuvasta el5ke-
l_as ta .

Ensimm;iiset kannanotot mahdollisesti tarkoitettua aikaisemmin paf-
jastuneeseen kol-men miehen tyoryhmain suositukseen ovat myontHneet
janjestelmien yksinkertaistamisen olevan sin5ns5 hyv;i asia, mutta
kihes yhtH yksimielisesti on arvosteltu asian hoitotavan liia1lis-
ta salaper;iisyytt5. Riitt5vien tietojen puute ja suunnitelmien
keskener;iisyys on ehk5 j ohtanut ensimrn5isten kannanilmaisuj en toi-
saalta pid;ittyvein vanovaiseen pyoreyteen ja toisaalta omiin speku-
laatioihin perustuvaan suhtautumiseen.

Tydryhm;in suosituksen ensimmH.isenei julkaissut Helsingin Sanomat
totesi pai;ikinjoitui<sessaan ( 29. B.I97l-) , ettei kahden elaikeSSrj es-
telmtin veilisen naurettavan kilpailun lopettaminen tapahdu yht;i5n
liian aikaisin. Suunnitellun el5kejenjestel-mien nivelteimisen leh-
ti anvel j- kuitenkin merkitsev5n k;tytainnossai kansanelSkeS eir:j estel-
md.n menkityksen romahtamista, mik;i lohtaisi toisenlaiseen ratkai-
suun kuin muissa Poh;oismaissa, joissa kansaneiSke on perustana ja
tyoel-aike t5ydentHvain5 teki j;inai. Lehti muistutti , ettH Suomes sa on
annettu - toisin kuin useimmissa muissa maissa - lakisaiSteinen
ty6el;ike yksityisten vakuutusyhtiSiden hoidettavaksi. T;im5n takia
Iehden mielest;i ty6el;ikejdrjestelmHn kehittaiminen merkitsisi yksi-
tyisten vakuutusyhti6iden eleikepoliittisen vaikutusvallan kasva-
mista ja tal-oudeltisen vallan siirtymistai. Helsingin Sanomien ke-
sityksen mukaan kansanel-Skelaitoksen p;iaij ohta; an nimityksen yhtey-
dessli cn sovittu el;ike jairj estelmien yhteennivelt5misestS. Lehti
kinj oittaa:
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'rKaiken kaikkiaan tuntuu oudolta, ettii n5in suuni 3 a koko
kansaa koskeva uudistus pyritS5n 1yom55n lukkoon I'hintana
yhden miehen virkapaikastarr. Sa1ak;ihm;iisiltai vaikuttavia
valmisteluSa on puolusteltu puhumalla elSkejarjestelmien
"johtopontaiden v51isest5. Iuottamuksesta". Mutta voi-vatko
neii-n suuret asiat todef lakin oIIa kiinni muutaman johtajan
keskin;iisistH kaunoista? Ja jos tuollainen epSluottamus
aluksi ehkai onkin vaatinut "yksityisia?r neuvotteluja, niin
jatkossa asiaa on hoidettava avoimesti. Loppuien lopuksi
asiasta p5eitteis eduskunta, mutta ennen uudistuksen lopul-
l-ista ratkaisemista on myds taval-Iisten kansalaisten saa-
tava tietHei , mistd oikein on kysyrnys . " (HS 29 . B. f 971)

Elokuun viimeisen5 pHivHnH suurimmat puoluelehdet Sulkaisivat en-
simmaiiset kannanottonsa uudistukseen. Uusi Suomi ymm;irsi ik5ain
kuin vahingossa pal3 astuneen suunnitel-man salail-usta j ohtuneen niir-
ktistyksen, mutta sanoi tiedett5vEin hyvin, ett5 tehokkaimpia keinoja
torpecloida keskener5inen suunnitelma on peidstSS se ennen aikojaan
yleison tietoon. Elaike j 5r j estelmien yhteisty6n kehittaimiseen US

puuttui ainoastaan toteamalla sen t;irkeeiksi, mutta sen si jaan lehti
halusi kiinnitt55 huomiota havaitsemiinsa vasemmistoradikaalien
hankkeisiin, joiden tar.koituksena lehden mielestH on tehd5 kansan-
elaikelaitoksesta vaf tio val-tiossa. US ( 31.8.1971) esitti kHsityk-
sen5.5n nHistai hankkeista: "ltr5md vireillai olevat suunnitefmat teh-
tHaivait pal j on pitemmSlle kuin esimerkiksi tyonteki j aiin pakollisen
tapaturmavakuutuksen keskitt5miseen kansanefdkelaitokselle ja so-
siaaliavustusten maksamisen ottamiseen t5mdn laitoksen piiriin."
THsment5m5ttei tarkemmin radikaalejansa US totesi heid5n pyrkimys-
tensii merkitsev5n politiikan tuomista taiysin estottomasti kansan-
el5kelaitoksen toimintaan. US jatkoi: "Joidenkin mielestai suur-
ten joukkojen el5kekysymykset ovat kuudennen luokan asioita heidHn
omien etujensa ja valtapyrkimysten rinnalla, joita palvelemaan voi
sopivasti valjastaa kansanelSkelaitoksen kaltaisen voimatekijHn. "

Selkeain kielteisesti kolmen miehen suunnitel-maan suhtautui PHivHn
Sanomat, joka ctsikoi 31.8.1971 p5Skirjoituksensa: "THysin vHH.rH

perussuuntair. Eskonen puolestaan otsikoi samana pHivHnH pakinansa:
'rKiiSrme l-eivaissHtr . Leh ti hyv;iksyi kokonaiselSke j air3 estelm;in , mutta
ei tyoelaike j air j estelmiin vakuutus laitosten vaikutusval-Ian kasvua
kansanelSke j air j estelmitn kustannuksel-l-a.
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EpeiiIJ-en suhtautui myds Kansan Uutiset (5.9.I971) uudistukseen, jo-
hon se otti kantaa vasta suhtee]Iisen myoh5ain. Lehden varaukset
kohdistuivat muiden tavoin vakuutuslaitosten vallan kasvuun. Leh-
den antikkeli oli kuitenkin maltillinen. Suhtautuminen oli l-ehden
linjan mukaista, si115 se on valinnut IShinnai saanislaisten elaike-
politiikan taistolaisten asemesta j a on paiaikirj oituksissaan suh-
tautunut puoluettakin pideittyvlimmin elSkepolitiikan organisaatio-
kysymykseen.

Suomen Sosialidemokraatti jetti ensimm5isen kannanilmaisunsa Simpan
harteille, joka otsikoi paki-nansa (31.B.l-971): "Jlirki voittaa".
HHn antoi- tyytyv5isyytt5 henkivaiss5 pakinassaan tunnustusta Kuusel--
Ie, jota piti asian temppuhenkilonS.

Suomenmaa (3I. B. 197I) tenvehti ehdotettua uudistusta ensimmHisen5
askeleena kohti keskustapuolueen vaatimaa kokonaisel;ikeuudistusta,
jonka puitteissa lehden k;isityksen mukaan Suomen kansalaiset lopul-
takin saatettaisiin samanlaiseen asemaan elliketurvan suhteen.

Helsingin Sanomien esitt;imea arvostel-ua Suomenmaa ei hyv;iksynyt

rrSen, ettH eri el;ike j 5rj estelmien veilisen yhteistyon koor-
dinoimisessa sekH sekavan el5kej;irjestelmHmme uudistami-
sessa on p55sty aimo askel eteenpliin, olisi luullut tyy-
dytteivdn kaikkia, mutta niin ei ney olevan asianlaita.
Helsingin Sanomat joka yleensH on taistellut "yksityisen
yrittetiaiisyyden puolesta" tuntuu telle kertaa ofevan
huol-issaan siita, ettii vakuutuslaitoksil-1e kertyy liiaksi
elaikepoliittista 3 a taloudel-Iista valtaa. Lehted ei tun-
nu kiinnostavan s€ r ettH t5ten saatettaisiin aikaisempaa
paremmi-n kaikki Suomen kansalaiset samaar) asemaan sosiaa-
Iipoliittis en turvall-isuuden suhteen . r' ( Suomenmaa
31.8.1971).

Eleikej;injestelmien niveltdmist;i jatkettaessa painavat myos edus-
kunnan sosiaalival-iokunnan puheenjohtajan Sul-o Ftostil-an (SDP) :-
SAK: n puheenj ohta j an I'liilo H;im5l;iisen mielipiteet. Heid;in anta-
mansa haastattelulausunnot julkaisi Suomen Sosialidemokraatti
31.8.1971, samana peiiv5nai, kun useimmat muut lehdet julkaisivat
ensimm5iset omat kannanottonsa. Hostila pai-notti, ettd tyoelSke-
jerjestel-miin tunvan luovat vanat ovat tyontekijdiden varoja ja
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niiden suojan on myos ul-otuttava viihent;imaittomainai heidain taholleen.
H;imrileiinen kannatti Hostilan kena koko el5kejeirjestel-mHn yksinker-
taj.stamista, mutta Hrim;il5inen hal-usi korostaa e::ityisesti, ettei
ammattiyhdistysliike tule hell-ittamrilin v;ih5eik;i;in otettaan tyoel;ik-
keiden valvontaoikeudesta. Haimailaiinen jatkoi haastattelun mukaan:
rrSAK ei anna kaventaa sosiaalipoliittisia valvontamahdollisuuk-
siaan, koska se on oleellinen osa tydehtosopimuspolitiikkaa. Jos
tyoelaikejenjestelmiistH halutaan tehd5 ensisijainen tunva, nHen sen
mydnteisenai kehityksenH., mutta niiden osalta ei ratkai-suvaltaa voi-
da siirtai;i poliitikoil-le, koska ::atkaisujen ja kehityksen aikaan-
saaminen ammattiyhdistys liikett;i tyydyttaiv;il-l-5 tavalla tuottais i
silloin vaikeuksia. Tyoel;ikkeet eivait voi olla poliittista kauppa-
tavaraa. Niiden tietojen valossa, joita SAK:1la on ollut k5ytettS-
vissdHn, ei- Kuusen tydryhm5n suositus ymmei::tai5kseni t;iht;i;ik5;in sii-
hen, vaan tarkoituksenmukaiseen tydnjakoon elaikejairjestelmien kes-
ken. Selkeyttaiminen on oikea oival-lus sinlinsli.rr

Taim;in katsauksen kesittame ajanjakso ulottuu syyskuuhun 1971, jol-
l-oin tekstin kinjoittaja siirtyi elSketurvakeskuksen palveluksesta
muihin teht;iviin. Nyt painatusvaiheessa voidaan todeta, ettei Kan-
jalaisen hallitus erosi 29.10.197I ja samalla katkesi ainakin tois-
taiseksi Kuusen tyoryhm5n suunnitel-mien edell-een kehitteminen.
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rIT SISALLON ERITTELY JARJESTELMA-

HISTORIAN TARKISTAMTSEKSI
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-1 . bISat-_LOn eritte l-yn l5htdkohta

Sis51lon erittelyn nime115 kul-kee j oukko menetelmiei, j oilIa pyri-
t55n selvitt5maiain, kuvaamaan ja tulkitsemaan mitei enilaisimpiin
tarkoituksiin tuotettua kommunikaa.tiota. Sisei115n erittely j;iai ta-
vallisesti k5yt;innon yritykseksi ilman sen pitemmaille meneviS ta-
voitteita.

0lavi Borgin vaiit6skirja Suomen puolueideologioista on o1l-ut teih;in
tutkimukseen kuuluvan sis5ll-6n enittelyn luonnollinen t;ihtokohta,
j osta on kuitenkin l-;ihes kokonaan luovuttu. Borg ( 19 6 5 , 118 ) itse
toteaa, ettH. p;i;iseminen k5siksi ideologisiin arvopremisseihin olisi
vaatinut huomattavasti teoreettisempaa ja filosofisempaa tutkimus-
otetta kuin h;inen toteuttamansa. Val-intaansa h5n penustel-ee si1I;i,
ettei poliittista ohjelmakirjallisuutta ole nakennettu niitt;ivdn
johdonmukaiseen ja teoneettisesti kiinteai;in asuun. Vastaava penus-
tel-u sopii viel;i paremmin nyt analysoitujen lehtikirjoitusten 1uo-
kitusratkaisuun.

T;iss;i tutkimuksessa sisail15n erittelyn avul-l-a on tarkastettu syste-
maattisen ja kvantitatiivisen analyysin keinoin, ettH jarjestelmai-
historian painotus ja sen juonta kuljettamaan valitut katkelmat
heijastelevat todella koko ajanjakson kinjoittelua.

Luokitusrungon (l-iite 3 ) avu1la on suonitettu sekai kohdeanalyysi
ett5 asenneanalyysi. Kohdeanalyysin avulIa on selvitetty, mihin
asioihin kommunikaatiossa on kiinnitetty huomiota ja kuinka paljon.
Asenneanalyysissa on selvitetty eni aihenyhmiin kohdistuneen asen-
noitumisen suunta. Taiss;i rapontissa on k5sitelty vain osaa luoki-
tusrungon s isatll-ostei.

2. i(in: oitusten l-ukum5;irH

T;issai sis;i116n erittelyssH on aluksi ker5tty HS:n, US:n, Hb1:n,
KU:n, SSd:n, Sm:n ja PS:n kaikki pHeiaiheenaan tyoel;ikejair:jestel-
m5ai kaisitell-eet p5eikirj oitul<set ja poliittiset pakinat 1960-1uvul-
ta. T51f aisia kirj oituksia on ollut yhteensd 284, niistH p;iaikin-
joituksia 243 japoliittisia pakinoita 41.
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Kuvio 2 . Sis;i116n erittelyyn kuuluvien kirS oitusten Iukurn.iHr"S vuo-
sittain. Kaikki lehdet.

TPT

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Kuvio 3 Sis51l6n erittelyyn kuuluvien kirjoitusten lukumtiSr5 1eh-
dittain .
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Kuviosta 2 (s. I6 ) n;ikyv;i kirj oitusten lukunriiiiraiinen keskittyminen
vuoteen 1966 ja sen mol-emmin puolin osoittaa tyoelskejHrSestelm;i-
keskustelun o1l-een vilkkaimmiflaan sill-oin, kun elSketunvakomitea
sek;i sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta tyoskenteliv5t ja perhe-
el5keturvaa liitettiin tyoel;ikkeisiin. Kuviosta 3 (s. 96) puoles-
taan n5kyy, ettH. tydel-;ikekeskustelun aktiivisimmat lehdet ovat o1-
l-eet pal-kkatyontekijdite edustanut Suomen Sosialidemokraatti ja
maatal-ousvHestbd. edustanut Suomenmaa. Kuoviosta 4 (s. 101 ilmenee
vie15, ett;i 1960-luvulla tyoeleikejerjestelm5n puolesta ki::joitta-
neet lehdet ovat ol-l-eet HS , US , Hbl j a SSd. TyoelSke j erj estelm55n
kiel-teisesti suhtautuneita lehti5 ovat taas ol-l-eet KU, Sm ja PS.

Tutkitut lehdet ovat 1960-luvulIa julkaisseet yhteensti 23 976 nume-
roa, joista vain yksi pnosentti on sisSlt5nyt ensi siSassa tyoel5ke-
j arj estelm;i;in keskittyneen paiSkirj oituksen. Jos vieIS anvioidaan
lehtien julkaisseen yhteensai noin 55 000 paiSkinjoitusta, vain vajaat
puoli prosenttia lehtien 1960-Iuvull-a julkaisemista paiSkinjoituksis-
ta on keskittynyt tyoel5kejenjestelm;iHn.

T;issH tarkastelussa on 1960-luku jaettu kahteen jaksoon, ensimm5i-
nen on kuusi vuotta ja toinen neljH vuotta. Vuosina 1960-1965 on
0 r75 prosenttia lehtien numenoista siseiltainyt tydelskejairjesteImei;in
keskittyneen pei5kir-joituksen. Vuosina 1966-1969 on tydelaikkeistei
kirjoitettu huomattavasti useammini 1r41 p::osenttia lehtien numenois-
ta on s isailt5nyt tyoelaikeartikkelin.

Kirjoittelun huippuvuonna 1966 on Sulkaistu 67 pai5kinjoitusta ja 14
poliittista pakinaa. Seuraavaksi vilkkaimpana vuonna 1967 m55n;it
putoavat jo 34 peiSkinjoitukseen ja kahdeksaan pakinaan. Vuoden 1967
lukuja tankasteltaessa on muistettava, etteiv5t ne absoluuttisina
ol-e tHysin vertailukelpoisia muiden vuosien lukuj en kanssa, si11;i
vuoden 1967 sanomalehtilakon vuoksi Z-paiivdiset l-ehdet ilmestyiv5t
silloin vain 333 kertaa nonmaal-in 351-353 asemesta. Vilkkaimman
kirjoittelun vuonna 1966 ilmestyneiden lehtien numenoista on 2,,8
pnosenttia sisSltainyt tydelaikejarjestel-mei5n keskittyneen p55kir:joi-
tuksen ja vuoden 1967 numenoista 1r5 prosenttia. Muiden vuosien
prosenttiluvut ovat selvdsti pienempid, j55v;it yhden tienoill-e ja
sen aIle.
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Vuoden 1966 aktiivisimman lehden, Suomenmaan numeroista on 7 ,3 pno-
senttia sis51t;inyt tyoelaikej 5nj estelm5ain keskittyv;in p5;ikirl oituk-
sen kyseisenEi vuonna. Toiseksi aktiivisin on oltut Suomen Sosiali-
demokraatti, sen vastaava prosenttiluku on oIl-ut 4r3. Sosialide-
moknaatti kunoo hieman Suomenmaan etumatkaa umPeen, jos otetaan
huomioon myos sen vuonna 1966 julkaisemat kahdeksan pakinaa Suomen-

maan julkaiseman kahden pakinan rinnaIIa.

Poliittisten pakinoiden lukumSSrdn vaihtelu eri vuosina vastaa mel--

ko hyvin pAeikirjoitustel lukumaiair5n vuotuista vaihtelua, jerjestys-
kor.nelaatio on 0.81. Voi olettaa, ett5 pS5kirjoitusten ja pakinoi-
den lukum;iSriin yhdensuuntaisesti vaikuttaneet tekijHt ovat vaikut-
taneet tyoel;ike j eirj este1m55n liittyvSSn kirl oitteluun lehden muil-
lakin palstoiIla, si115 hyvain toimituspolitiikan mukaista olisi
kommentoida asioita vasta, kun niist;i on puhuttu myds uutispals-
tor -L-La.

Liitteess;i 4 on esitetty kunkin lehden kirjoittelu vuosittain. Li-
sHks i on esitetty Iehtien yhteisen kirS oittel-un m5eir5 vuosittain.
Sek;i taulukoissa ettH piinroks j-ssa on vain absol-uuttiset luvut. On

huomattava, ettri Suomenmaan luvut eivait ole t;iysin ver^tailukelpoi-
sia muiden kanssal lehden aktiivisuus korostuu muisbttaessa sen i1-
mestyneen 1960-1uvu}la 6-pdiv5isend ja kevdttalvella 1969 jopa 5-
p5ivdi-senH, kun muut lehdet ovat oll-eet puolestaan 7-p5ivdisiS.

3 . Artikkelien taittoi 5ri estys

Kuten p55kirjoitusten lukumailirai myds pai;ikirjoitusten taittojeirj es-
tys kuvaa lehtien aiheelle antaman huomion merkityst;i. Aineistoon
kuuluvien peiSkinj oitusten taitto j;ir j estys on oll-ut seunaava:

Aika Julkaistu ensimmdisen6 Julkaistu jdlkiartikkeli.na Tai tto jiir jes tys tuntenaton

1960 -
1966 -
1960 -

1965

1969

1969

,4
6:

1',J

44

57

101

11

14

2'

Taulukko 1 . PSSkirjoitusten talttojdrjestys
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Leikekokoelmista ker5ttyj en p;iSkirj oitusten taittoj ei:rj estys on

usein j;i;inyt tuntemattomaksi. Tai-ttojHrjestykselt;i5n tuntematto-
miksi j5;ineiden pei;ikinjoitusten valtaosa lienee kuitenkin jSlkian-
tikkeleja, koska ensi-mmiiisenli lulkaistujen p5akir"joitusten, p5:ian-
tikkel-ien , ::yhmittin on 1i j-tetty ki::j oitus aina , kun muista poikkea-
va kirjasintyyppi tai ki-rjoituksessa naikyvH l-ehden p;iiv5ys, vaal<u-
na tai muu merkki on mahdollistanut sen. Naiin oIlen vaikuttaa il-
meiseltei, ettH runsas puolet tyoelSkejarjestel-mai;in liittynej-st5
p;iSkinjoituksista on ol1ut jailkiantikket. j a1) . Tutkitun vuosikym-
menen kolmena ensimmH.isenai vuonna - ty6elaike j ainj estelm5n synty-
vaiheessa - on kuitenkin ensimm5j-senii julkaistujen antikkelien
mai;inai ol-Iut selvHsti j;ilkiantikkel-ien m5aird;i suur.empi. Myos vuon-
na 1966, joll-oin jarjestelmSSn liittyvein kinjoittelun m55r-ai on o1-
l-ut 2,B-kertainen venrattuna vuosikymmenen keskim;iSndiseen kirjoit-
tel-uun, ensimmaiisend julkaistujen artikkelien lukum5;inai on ol-lut
suurempi kuin muj-den antikkel-ien lukumiiairH.

4. Lehtien asennoituminen tyoelSke j arj estelmeitin

Lehtien asennoituminen koko tyoelskejHrjestelmSSn on saatu summatun
arviointimenettelyn avul-l-a. PSSkinjoituksista ja pakinoi-sta on

liitteen;i 3 olevaan luokitusnunkoon merkitty ensin kunkin kappaleen
sis5lt;im5t tydel;ike j airjestelmdn osapiinteet j a kappaleen asennoitu-
minen niihin. Sen jSlkeen osapii::teisiin - organisaat j,oon, e15ke-
etuihin, rahoitustapaan yms. - kohdistunut huomio j a asennoitumi-
nen on laskettu yhteen tyoelaikejHr jestelm5n kokonaisuutta kuvaavak-
si huomion m;iSnaiksi ja asennoitumiseksi kappaleittain. NHin saa-
duista kappalekohtaisista tiedoista on sitten tuotettu kumpaakin
tutkimusjaksoa kuvaavat tiedot.

Asennoi-tumistuloksi ssa eritt;iin ki-elteisi5 mielipiteite tankoittaa
arvo -2 , kiel-teisiS -l- , myonteis i5 +1 j a erittdin mydnteisiS +2 .

J;ilkiartikkel-eihin kuuluvat myos ns. kahdeksannen palstan
kelit, jollaisia esimerkiksi US on julkaissut yl;ikentojen
keall-a puolella.

artik-
oi-

1)
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I.Ieutraale j a
on menkitty
anvoj a vain
sa olevista

ja seflaisia mielipiteitei, joita ei ole voitu anvioida,
nolIalla. Mieliplteille on annettu noflasta poikkeavia
siffoin, kun ne on esitetty konkneettisista ja olemas-
kohtei st a .

1)
Taulukko 2. Lehtien asennoituni.nen tyijelekeJarjestelniidn kappalekohtaisen tarkastel.un asennoitumisasteikolla

Ajanjakso HS US Hb] KI ccn sn (Mk) PS Yhteensd

1960 - 196,

1966 - 1969

*0, 5

+1 ,O

+1 ,1

+O r6

+0 19

+1 ,1

-1 ,0

-0 15

+0 15

+0 15

-nq
-1r0

-0, 1

-1 ,1

+0, 1

-o 13

1)
Neutraal-i.a asennoitumista on nerkitty nolla1la, sitd suurennat luvLrt osoittavat nydnteistii asennoitunj"s'ba ja
pienenmdt kielteistii asennoitunista

P;i;ikirj oituksista j a pakinoista Iaskettu seitsemen lehden yhteisasen-
noituminen ty6elskejarjesteImSSn on ottut vuosina 1960 - 1965 lie-
ven myonteinen (+0r1), mutta on muuttunut kielteiseksi (-0r3) vuo-
sina 1966 - 1969. Muutos johtuu tydelskejHrjestelm;i5n molemmil-Ia
j aksoitla kiel-teisesti suhtautuneen Suomenmaan entista runsaammas-
ta kirj oittelusta toisella j aksoll-a. Tydelaike j anj estelm;i5n molem-
mil1a jaksoilla kielteisesti suhtautuneen PHiv;in Sanomien aktivoi-
tuminen on niin ik;i5n lisdnnyt tyoel;ike: ar: estelmai;i anvostellutta
kirj oittel-ua. PS : n kirj o j-tusten sHvyn muuttuminen samalla seIvHs-
ti kielteisemm5ksi on lisainnyt sen vaikutusta lehti-en yhteisasen-
noitumisen muuttumiseen. Kansan Uutisten lisS5ntyneen kirjoitte-
lun vaikutusta l-ehtien yhteisasennoitumisen muuttumiseen kiel-tei-
seks i on heikent;inyt KU: n koko aj an kielteisenai saiilyneen suhtau-
tumisen lieventyminen.

Muut lehdet - Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Hufvudstadsbladet ja
Suomen Sosialidemokraatti - ovat sHilyttaineet myonteisen asennoi-
tumisen tyoelSke j arj estelm;iain molemmilla j aksoill-a. Se ei kuiten-
kaan ole estanyt k-ikkien seitsemdn lehden yhteisasennoitumisen
muuttumista ki-elteiseks.i, koska kirjoitteluaan lisHnnyt SSd on sai-
IyttHnyt tyylinsH muuttumattomana ja US on lievent5nyt ilmaisuansa
samalla kun se ei ole 1is;innyt kirjoittel-unsa mSSrHti yhte voimak-
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kaasti kuin useimmat muut lehdet. HS on vaimentanut lehtien yh-
teisasennoitumisen muutosta kirjoittamalla entistei hyv;iksyv5mmin
ja myds hieman useammin. Hbl:n hieman entist;i myonteisempi kin-
joitteJ-u on vaikuttanut v5h5n koska lehti on kirjoittanut entis-
t5kin harvemmin.

Vaikka kaikkien lehtien yhteisasennoituminen on muuttunut my6ntei-
sestH kielteiseksi, kukin seitsem5stH lehdest;i on siis pysynyt
alunperin valitsemassaan kannassa, joskin on saattanut jyrkent,iH
tai IieventHai il-maisutapaansa. Kun + tarkoittaa muutosta myontei-
seen suuntaan, - kielteiseen suuntaan j- * pysymist;i ennallaan, on
tyoel.ike j;irl esteIm55 kannattaneicien lehtien kehitys ollut seuraava:
HS (+), US (-), Hbl (+) ja SSd (+). Tyoel5kejarjestelmH,in kiet-
teisesti suhtautuneiden lehtien kehitys on taas oll-ut seuraava:
KU (+), Sm (-) ja PS (-).

Kuvio 4 Lehtien tyoel5kejHrjestelmliSn asennoitumisen muuttuminen
myonteisten ja kieltersten kappaleiden IukumSSrien suh-
teena. Nuolten kanta tankoittaa jaksoa 1960 - 1965 ja
kairki jaksoa 1966 - 1969.
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Jos neutnaalien kappateiden vaikutus eliminoidaan ja vertai]laan
vain myonteisten j a kielteisten kappaleiden lukumtiliri;i, saadaan
kuvio 4 (s. 101-), josta n;ihd55n lehtien asennoituminen tydelaike-
j anj estelmei.in mydnteisyys /k:-elteisyys - koordi-naatistossa sekti
muutos siinryttdessii vuosien 1960 - I965 tarkastelusta vuosien
19 6 6 - 19 6I tankasteluun. Nuolen k5nki vastaa j;ilkimmdistei j ak-
soa, nuolen kanta ensimm5istai. Kuvion pohjana olevat luvut ovat
liitteessH 5.

5. Pakinoiden ja pSSkirioitusten asennoitumisen vertailu

Kaikkien pakinoiden yhteisasennoituminen tydelskejHrjestelmS5n
on ollut mo1emmil1a j aksoil-1a kielteinen , mutta pakinoiden p;iaiosa

on myos julkaistu tyoelskejarjestelm5ain kielteisesti suhtautuneissa
l-ehdiss5. P;iSkirj oitusten laskettu asennoituminen on sen si j aan

ollut ensimmS.iseIlS j aksolla mydnteinen j a toi-se11a neutraali .

SekH pakinoiden ett;i pHaikinjoitusten ilmaisutapa on muuttunut
kielteiseen suuntaan.

P;iSkirjoitusten ja pakinoiden asennoitumisen suunta ei yleens5
o1e enonnut toisistaan samassa lehdess5. Paiivdn Sanomat on ollut
kuitenkin kiistaton poikkeus. Vaikka lehden pa5kirjoitukset ovat
ensimm5isellai jaksolla olleet tyoeleikemyonteisiai, pakinoitsijat
ovat olIeet kielteisiei. Toisella jaksolla PS:n pakinoitsijat ovat
vain jyrkentHneet suhtautumistaan ja ovat saaneet pHaikirjoitukset-
kin rinnalleen. PS:n p5Skirjoitusten uusi kielteinen suhtautumi-
nen korostuu viefd huomattaessa niiden alunpenin kielteisen suh-
tautumisen kansanelSke j eri estel-m55n muuttuneen pakinoitsi- j oiden
koko ajan edustamaksi my6nteisyydeksi.

Taulukko l. Pd?ikj.rjoitusten ja pakinoi.den asennoituninen eJ.iikejiirjestelniin kappalekohtaisen tarkastelun pe-

rus tee11a

Kir j oi tus
1960 - i965

Kansaneldke-
jdrje s telmdI}rdeliike jiir je s telmii

1956 - 1969

Kansanefdke-15rdeldkejlr j es telnii jdr jestelnii

Pdiikirjoi tus
Paki-na
Yhteensh

+o r2
-0 r4
+or1

-o r7

-o r6

0,0
-1 ,0

_a)
+0, 1

-0 r2
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Pakinoiden ottaminen p;iaikinj oitusten r"innalle tutkimusaineistoon
on 1is;innyt tyoelEkekielteisten lehtien osuutta koko aineistosta,
si11ai yIi 2/3 pakinoista on o1lut tyoelSkej;injestelmeiti arvostel-
leissa lehdissti.

Peirikinjoitusten ja pakinoiden yhteisasennoitumiseen ovat paiSkir"-
joitukset vaikuttaneet suhteellisen lukumeiain;insai alenemisen vuoksi
j 51kimmeiisell;i j aksolla viihemm5n kuin ensimmiiisellS. Pakinoiden
p;iakinjoituks ia suunempien kappalemii;inien vaikutusta asennoitumi-
seen on kummal-Iakin jaksolla v5hent;inyt se r etteivdt pakinat ole
keskittyneet yhtei intensiivisesti tyoel;ikkeisiin kuin pai;ikirjoi-
tukset. Jailkimmaiisell;i j aksolla pakinoiden intensiteetti el-i kes-
kittyminen ty6elSkejairjestelmai5n on kasvanut ; entist5 useammat
kappaleet ovat tarkastelleet tydelekkeite jonkin muun aiheen ase-
mesta. Aineistoon kuul-uvien peiaikirjoitusten keskittymisessai ty6-
elH.kkeisiin ei ole tapahtunut muutoksia.

6 . Asennoituminen tyoelaike j enj estelmain osapi-inteisiin

Tankasteltaessa paiaikinjoitusten j a pakinoiden yhteisasennoitumista
tydel;ike j airj estelm;in eni osapiinteisiin havaitaan, ettai

hyveiksyv;i
muuttunut

ilmaisutapa on
ar.vostelevaksi

anvosteleva ilmaisutapa on
muuttunut hyv5ksyv;iks i

1960-
1965

r960-
1965

+0 ,5
+0 ,5
+0 r0
+0 r4
+0 r1

1966-
1969

1966-
1969

- orlganasaatr-oon I atoimintaan
- kustannuksiin
- elaike-etuihinl )

- rahoitustapaan
- nahastointiin

penhe-e1aik-
keeseen -1r0 +014-0 r1

-1r 3

-0 ,2
-0 r5
-0 r6

1)
Luku 0r0 on syntynyt pyonistyksestd alaspH.in.
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hyv;iksyvd ilmaisutaPa on
s ;ii lynyt hyvaiksyvein;i

arvosteleva ilmaisutaPa on
sHilynyt ar^vostelevana

r960-
1965

1966-
1969

1960-
1965

1966-
1969

tyokyvyttomyys-
elSkkeeseen
nahoittaj aan

+0,4
+0 ,2

+0 ,2
+0 r4

- vanhuus- l1)elaKKeeseen
- e-LaKeaKaan

- elaikkeiden
suunuuteen

- soveltamispii-
niin

- syntym5vuoden
penusteella
tapahtuneeseen
soveltamispiinin
naj aamiseen

- tuotannollisen
aseman Per"usteel-
1a tapahtunee-
seen soveltamis-
piinin rajaami-
s een
penhe-e1;ikkeen
edunsaaj apiinin
naj aamiseen

-0 r3
-0 ,5

-0 '0
-1 ,1

-0 14 -0 14

-0 16 -0 16

-1r1 -0rB

-0 r3 -0 16

+0 r0 -0 19

Desimaalil-ukuihin on tietenkin suhtauduttava va::ovaisesti, sille
asennoituminenhan on anvioitu vain kokonaisluvuin. Lisaiksi asen-
noitumisen suunnan ja voimakkuuden objektiivisen erittelyn onnis-
tumista on ep;ii1ty, sanottu jo mydnteisen ja kielteisen asennoitu-
misen najan olevan usein heiilyv;i (BeneIson 1952, 150). Pei;ikirjoi-
tuksen ja poliittisen pakinan nimenomainen tarkoitus on toisaalta
ilmaista kansantajuisesti lehden kanta tiettyihin asioihin. Sis51-
ton enittelyn hedelm5llisimpi;i tehttivi5 taas on asennoitumisen
suunnan tai sen puutteen osoittaminen, varsinkin, jos siihen liit-
tyy viel;i asenteen voimakkuuden mittaaminen (Paavonsalo 1969, 45).

1)
Luku 0r0 on syntynyt pyonistyksestH yloso;iin.
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7. Organisaatio, henkil6pij-ni ja nahoitus lehtien palstoilla

J;ilkimm;iise11;i jaksolla on julkaistu enemmHn pSSkirjoituksia ja
pakinoita kuin ensimm5isell;i, vaikka jSlkimm;iinen jakso on lyhyempi
Lehdet ovat siis k;isitel-1eet tydelaike j 5nj este1m55 entistH lyhyem-
min v;ilein kommenttipalstoillaan, mik5 on ehkai mahdollistanut sen,
ettH ne ilmeisesti ovat kerrallaan voineet keskitty.i entistH han-
vempi-in tyoelSkejHnjestelmain osapiirteisiin ja n5iden yhteyksiin
muuhun yhteiskuntakoneistoon .

Kinj oitusten lukumii;ir;iisen lisateintymisen voi aj ate11a olevan yh-
teydessH k;irjistyneeseen poliittiseen keskusteluun tyoelSkejer-
jestelm5std ja kerr"alla kaisiteltyjen tydelskejHrjestel-m5n osapiir^-
teiden eli detaljien v5henemisen olevan yhteydessH lehtien pynki-
mykseen lisHtH pSSkinjoitusten luettavuutta yksinkertaistamalla
niit;i. Samall-a on voitu siintyai uuden asian usein luettelomaises-
ta ja pinnalli-sesta informoinnista osittain tutun asian m;iair5tty-
je., piirteiden analysointiin.

Ensimmiiisen jakson tydelSkejanjestel-maikirjoituksista on l5hes 95

pnosenttia puuttunut janjestelmdn onganisaatioon ja toi-mintaan.
Vaikka toisella jaksolla organisaatiota ja toimintaa on keisitel-
lyt endai nunsaat B0 pnosenttia tydel;ikekinjoituksistar oD aihee-
seen puuttuneiden kirjoitusten absoluuttinen 1ukum55rd noussut
112:sta 136:een, mikat on vain osoituksena jo todetusta lehtien
muuttuneesta tavasta kinjoittaa entist5 useammin tydelskejHrjes-
telm;istai ja keskittyai kernallaan entistH hanvempiin tyoel:ikejair-
j estelm5n osapii::teisiin.

TyoelSke j;inj estelmEin penhe-el;iketunvaan , nahoitustapaan j a tuotan-
nol-l-isen aseman perusteella tapahtuneeseen vakuutettujen henkilS-
piini-n najaamiseen e1i TEL:n ja LEL:n ulkopuolelle jSSneiden
leihinn;i maatalousyrittHjien ja yrittS;ien, mutta myos opiskelijoi-
den ja perheenemaintien - asemaan kohdistuneen miel-enkiinnon kas-
vu n5kyy kaikil-la kolmell-a mahdollisella taval1a. Ensinn5kj-n n5i-
te osapiinteitai on k5sitelty absoluuttisin luvuin tankasteltuna
j5lkimm5ise1l;i jaksolla useammin kuin ensimm5isellai. Toiseksi
lueteltuj a piirteit;i on keisitellyt suunempi osa j Slkimmeiisen j ak-
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son tyoeleikekirjoituksista kuin ensimmdisen, vaikka jailkimm;iisen
jakson tydel;ikekin3oituksia on enemm5n. Kolmanneksi lueteltujen
osapiirteiden kaisittelyintensiteetti on kasvanut eli aiheista on
kirjoitettu keskim;ieinin entistH useammissa kappaleissa, siis en-
tist5 pitemp;i5n . Mie lenkiinnon kasvuun maatalousynittai j ien j a
yri-tteijien asemaa sek;i tydelSkkeiden nahoitustapaa kohtaan on
liittynyt asennoitumisen muuttuminen arvostelevaan suuntaan. Ra-
hoitustavasta on kinjoitettu paljon. Kun kirjoittelun m5ainai on
kasvanut jHIkimm5isellat jaksofla ja alunpenin myonteinen huomio on
muuttunut arvostelevaksi, nahoitustapaan kohdistuneen ki-rjoittelun
vaikutus tuntuu voimakkaasti myds koko tydelaike j ainj estelmS;i koske-
,,,aa kinjoittelua kuvaavissa luvuissa. - Vain perhe-elSketunva on
luetefluista, entist5 enemm5n huomiota saaneista osapiinteist;i
joutunut aikaisempaa myonteisemm5n huomj-on kohteeksi, joskin sen
edunsaajapiirin najaaminen vain naisleski5 koskevaksi on aiheutta-
nut voittopuolisesti kielteistai kinjoittelua.

Rahoittajaan on asennoituminen pysynyt molempina ajanjaksoina
myonteisenH tankasteltiinpa asiaa joko kaikkien kirjoitusten tai
pelk;ist;i;in pS5kinjoitusten avufla" Myos pakinoiden asennoituminen
on jSlkimm;iise115 jaksolla ol1ut myonteinen. Myonteisyys johtuu
l-aihinn;i siit5, ettii on korostettu rahoittaj an oikeutta j a tarvetta
saada nahastoista laino j a k;iyttSonsei. Luonnollisesti p;iinvastai-
siakin mielipiteit:i on esitetty, mutta ne eivait nay aina nahoitta-
ja-luokasta, koska ilmeisesti ty6nantajan takaisinlainausoikeutta
arvosteltaessa on vSltetty muistuttamasta h5nen asemastaan rahoit-
tajana. Kiel-teinen asennoituminen paljastuu nHin o1len leihinnH
rahoi-tustapa-3a nahastointi-luokista, joihin asennoituminen on ke-
hittynyt mydnteisestai kielteiseksi kaikkien kirjoitusten avulla
tarkasteltuna.

B. EISke-edut lehti-en palstoilla

Elaike-edut eivdt ole j;ilkimmdise1l5 j aksol-1a kiinnostaneet IehtiS
yhtai paljon kuin ensimm5isellS. Vain penhe-el-aike on poikkeus tais-
s;i vanhuuselaikkeen, tyokyvytt6myysel5kkeen, perhe-eleikkeen, e15k-
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keiden suunuuden j. el;ikei5n muodostamassa kokonaisuudessa.

Jos elaikel;iisen saamia etuj a kuvaavien luku j en perusteell-a tehtaii-
siin enikseen kummankin jakson asennoitumista luonnehtiva tkeski-
anvokinjoitus t, ensimmriisell5 jaksol-la voisi tyoeleikej;injestelmlin
el-;ike-eduista puhua pyoneaisti, n;ihd;i uudistuksessa sekai hyv55 ett;i
pahaa. Yksiloinnin voisi suor-ittaa anvostelemalla vanhimpien ika-
luokkien j;ittamistai tyoelaike j ar j estelmain ulkopuolel-1e . Jair j estel--
m5n pitk5n voimaantulovaiheen vuoksi kauan liian pienin5 pysyviS
vanhuuselSkkeitei voisi vemata tyokyvyttomyysel5kl<eisiin, j oiden
alusta lehtien tdysitehoista eleiketurvaa pidetteiisi-in myonteisen;i
uudistuksena. El;ikkeiden tavoiteltukin suuruus olisi riitt5mdtdn
esimerkiksi vinkamiesel-Skkeisiin vennattuna. Perhe-elSkkeiden
puuttumisesta muistutettaisiin ja pidett;iisiin aukottoman eliiketur-
van kannalta vSltt5meittom5n5, ett;i perhe-elaikkeet liitetteisiin
vanhuus- ja tydkyvyttomyysel5kkeiden rinnalle.

JeilkimmElisen j akson asennoitumista luonnehtivassa' keskiarvokinj oi-
tuksessar el-H.ke-eduista voisi todeta, ett;i niiden tarjoama el;ike-
turva on riitt;im;itdn. Vanhuusel-Skkeiden todettaisiin pa::antuneen
vanhojen ikSluokkien saamien korotusten ansiosta, mutta vanhuus-
e lS.ketunvaa kokonais uutena pidett;iis iin korke int aan tyydyttaiv;in5 .

Heikkoutena olisi sitH paitsi edelleen vanhimpien ik;il-uokkien let-
t;iminen taiysin ilman tydeleiketurvaa. Ty6el;ikejeinjestelmdn mydntei-
sin5 puolina pidettaiisiin t5ysitehoista tyokyvyttomyysturvaa ja
ennen kaikkea tyontekij6iden perhe-el5kkeiden saiaiteimist;i. Penhe-
eleiketunvan heikkoutena mainittaisiin kuitenkin edunsaaj apiinin
kaavamainen rajoittaminen. Kaikkien elskelajien el5kkeiden kor:ot-
tamista pidettdisiin tanpeellisena kuten aikaisemminkin.

9. Lehdet j a kansanelaike j ari estelm;i

Samaan aikaan , kun lehtien yhteisasennoituminen tyoeleike3;inj estel-
m5dn muuttui myonteisestH (+0,1) kielteiseksi (-0 r3), asennoitumi-
nen kansanelSkejdnjestel,m;i5n pysyi kielteisenS, vaikka kehittyikin
mydnteiseen suuntaan (-0r6 ja -O12). Tul-os ei kuvasta lehtien ta-
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paa kesitelle kansanel;ikej 5rj estelmaiS y1eens5, koska aineistona on
ollut vain tydelSkejHnsestelmeiH ensi sijassa kHsitelleit;i kirjoi-
tuksia. Tulos kentoo siis ainoastaan, kuinka kansanelskejHrjes-
tel-m55n on suhtauduttu tyoelSke j einj estelm;in ollessa pH.Saiheena,
mutta ei lehtien suhtautumista silloin, kun kansanelSkejHrjestel-
mH on o11ut paiSaiheena.

Kaikki tyoel.ikejHnjestelms5n myonteisesti asennoituneet lehdet suh-
tautuivat kielteisesti kansanelSke j 5r.j e letmS5n molemmil-1a j aksoil-
]a. Jos + tankoittaa asennoitumisen muuttumista mydnteiseen suun-
taan j a - kielte j-seen suuntaan , naiytt;i5 kansanel5ke j Srl estel-m;iain
kohdistuneen asennoi-tumisen kehitys seunaavalta: HS +, US +,
Hb1 ) SSd +.

TyoelSke jerj estelmHiin kielteisesti suhtautuneista lehdi-std Ktl muut-
ti alunperin mydnteisen asennoitumisensa kansanel-SkejHrj estelm55n
kielteiseksi. Sm:n myonteinen asennoituminen sen sijaan voimistui
ja PS muutti kiefteisen asennoitumisensa mydnteiseksi.

Taulukko 4. Lehtien asennoituminen kansaneldkejii.rjestelmdiin

Ajanjakso

Lehti

i

I
I t I T I

HS US Hbl KU Sm DC Yhteer sd-

1960 - 1965

1966 - 1969

-0r8
-0,, -0,6

-l r0
_1 C

+0 13

_ne
-0

-0,7

*0, 1

+O r6

-0 15

+0 r4

-o 16

-utz

Tyoel;ike j;inj estelmHein koko aj an kielteisesti suhtautuneissa lehdis-
sd tapahtui Sm:n ja PS:n 1;ihestyminen toisiaan suhtautumisessa kan-
sanel;ikelarjestelmaiain. Sm:n ja PS :n asennoituminen l5hestyi toi-
siaan myos suhtautumisessa tydelSkejarjestelmdein (ks. s. 101 ku-
vio 4; . Kummankin l-ehden suhtautuminen tyoet;ike j;irj estelmei;in muut-
tui- entistH kielteisemm5ksi. Suhtautuminen kansanel;ikejairjestel--
miiSn kehittyi hyv;iksyv;i5n suuntaar. Sm kirjoitti entisteikin mydn-
teisemmin ja PS muutti alunperin arvostelevan suhtautumisen hyv5k-
syvaiksi. Kansan Uutisten asennoituminen sen sijaan kehittyi omaa
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linjaansa. Lehti tosin asennoitui molemmilla jaksoilla kielteises-
ti tydeleikejanjestelmSSn, mutta asennoituminen kehittyi myonteiseen
suuntaan samal-la, kun al-unpenin myonteinen suhtautuminen kansanelS-
kej anj estelmH,;in muuttui kielteiseksi .

Aineiston kirj oi-tuksista on B1 pnosenttia sisailtainyt viittauksen
kansaneleikej;irjestelm;i5n ensimm5isel-15 jaksolla ja 77 pnosenttia
toi-self a. Kansanelaike j ainj estelm5ain liittyneen kinj oittelun inten-
siteetti on pysynyt 0 r6:na mo1emmilla jaksoilla eti kansanel;ikel;in-
jestelmSS k;isitelleiden kinjoitusten kappaleista 60 pllosenttia on
sisSltainyt viittauksen kansanelSke j;inj estelm;iain. Luvut osoittavat ,

ettei kirjoituksissa ol-e vain viitattu kansanelaikej;irjestelm;i;in,
vaan sitei on kiisitelty pittaain samassa kirjoituksessa sen ohelIa,
ettd sitai on k5sitelty usein.

E::i e1;ike j 5r"j estel-mien liittymistapa toisiinsa lehtikinj oittelussa
on kuitenkin muuttunut. Ensimmitisen jakson 293:sta kansanelSkej;ir-
j estelm;iai kdsitell-eestH kappaleesta 91 on luokiteltu neutnaaliksi
e1i on menkitty no11a11a sen tdhden , ettH kansanel5ke j;inj estelmaiain
kohdistuneen asennoitumisen mei5rittely on ol-Iut mahdotonta jeir:jes-
te1m5n kasittelytavan vuoksi. Toisen jakson vastaavat luvut ovat
406 j a 242 . JHtkimmaiisellS ; aksolla siis yli puolet kansanellike-
jenjestelm55n viitanneista kappaleista on k5sitellyt niin epaimeiS-

r.Sisesti kohdetta tai on sisailtainyt sel-laisia tulevaisuuden kaa-
vailuj a, ettei asennoitumista ol-e voitu met;iritell5. Esimer.kkeinai
voi- ajatella lakialoitteiden tai el5keturvakomitean mietinndn eni;i-
vien mielipiteiden vinitt;im;i;i keskustelua eni el;ikej;injestelmien ke-
hittaimisestai, koondinoinnista j a tulevan elSkepolitiikan sek;i e15-
keorganis aation kokonaisuudesta.



111

rV KOONNOS
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1. Koonnos iSriestelm5historiasta ia sisatllon enittelvstai

Sek;i sis5lIon vertailuun penustuvan janjestelm5historian ett;i si-
seil-1on erittelyn antamien lukujen mukaan tydel-;ikejainjestelm5ai ovat
tukeneet sosiaalidemoknaatit ja oikeisto S.Snenkannattajineen 1960-
luvul1a. Selvimmin on vasta1einiss;i sis5ll-6n erittelyn tulosten
perusteella o1l-ut maalais tiitto/keskustapuolue 5;inenkannattaj ineen,
joskin janjestel-m5histoniasta ilmenee, ett5 pientd hapanointia on

keskustassa tapahtunut ensimm5isten tyoel;ikelakien viimeistely- ja
voimaantul-ovaiheessa. YrittHjHel-Skelakien s;iait;imisen yhteydessH
on niin ik5ein ilmennyt tydelSkeje::jestelmai;in kohdistuneiden miel-i-
piteiden pehmenemistd keskustassa, mu'Eta ynittdj aiel-H.keratkaisun
tapahduttua l;ihell;i tutkimuskauden toppua ei aineistosta sel-vi5
enHei, onko muutos ainoastaan samanl-ainen vailivaihe kuin tydnteki-
jeiin eleikelakien s;i5t;imisen yhteydessS, vai onko se pysyv;impi. Joka
tapauksessa maatalousv5eston ja muissa elinkeinoissa tydskentele-
vien veilinen tulonjakoristiniita on oll-ut 1960-1uvun e1;ikepoli-
tiikkaa leimaavin piinne, eik5 se ole tuntematon 1970-luvun el-eike-
politiikankaan alkuvaiheissa. Siite on osoituksena ensin UKK-so-
pimuksen sisail-t5m;in nintamamieselaike-ehdotuksen ja sitten sosiaa-
lipaketin muun osan kHsittely.

SisAll-6n ventailun ja sisail15n enittelyn kattamat ajanjaksot eivait
o1e samat. SisSl-1on ve::taifussa eli jerjestel-m5historiassa viita-
taan vuodesta 1956 syksyyn 1971 ulottuviin tapahtumiin, joskin pai-
nopiste on 1960-fuvun ja 1970-luvun alun tapahtumissa. Sis;i116n
erittelyn aineisto najoittuu puolestaan 1960-lukuun.

Sen l-isdksi, ettH jerjestel-m5historian aineisto on ajallisesti si-
s;ill-6n eni-ttelyn aineistoa laajempi: se on myos monipuolisempi.
Jdrjestelm5historian aineistona on ol-lut eduskunnan arkistomate-
riaalia, etuj;irj estd j en l-ausunto j a j a lehtileikekokoef mia. Sis5l-
lon erittely on rajoittunut seitsemiin sanomalehden paekinjoituk-
siin ja poliittisiin pakinoihin.

Tutkimuksen eri osien aineistojen ajallisessa ulottuvuudessa ja
monipuolisuudessa ol-evien enojen lisHksi aineistojen k;isittelytapa
on poikennut toisistaan. JHrjestelmaihistoriassa on aineistoa kaiy-
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tetty palvelemaan l5hinnai frhistorian j uonenil kul j ettamista ilman ,

ettai aineistoa kansittaessa sen edustavuudesta ofisi huolehdittu
koko ajan systemaattisesti. J;irjestelm5historiaan kertyneen ai-
neiston heijastamien asenteiden ja mielipiteiden edustavuus on
tarkistettu vasta sisail15n er"itte1yss5, joka on puolestaan suori-
tettu systemaattisesti. SisSl-16n enittelyyn kuuluvien lehtien
omistuksen , puoluesuhteiden sek;i puolueiden j a etul;in3 estoS en vei-
listen siteiden vuoksi sisH1l6n enittelyn aineiston on katsottu
heijastelevan lehtien taustavoimien mielipiteitai, mikH puolestaan
helpottaa sisetllon erittelyn tulosten ja jeirjestelm5historian
mie lt5mistei kokonais uutena.

Maatafouden ja muiden elinkeinojen vSlinen tulon3akoristiniita
hei j astuu teimain tutkimuksen molemmista os ista. Alun perin ens i
sij assa palkkatyontekij 6iden elaiketurvaa kohentaneen tyoel;ikej er-
jestelmiin tukijoina ovat olIeet etujHrjestoist;i sekJ tyontekijai-
ett;i ty6nanta;ajerjestot SAK:n ja STK:n johdo11a. PuoluetasoIla
tydelSkejer::estelmai on taas saanut kannatuksensa sosiaalidemok-
raateilta ja oikeistolta sekH lehdistOssai niiden aiSnenkannatta-
rr ltr
J rr Lq.

TyoeleikejHrSestefmsSn ovat suhtautuneet kielteisesti MTK, maalais-
liitto-keskustapuolue 1a Maakansa-suomenmaa. Kansan Uutiset ja
Paiivdn Sanomat ovat suhtautuneet arvostelevasti tyoelSkejerjestel-
mHd.n sis511on erittelyn antamien mittaustulosten mukaan. P;iivein
Sanomat on sis5l1on enittelyn mukaan jyrkentHnyt kielteistai asen-
noitumistaan vuosikymmenen jeilkipuoliskol-Ia. Vertailujaksoina
ovat vuodet 1960-I965 ja I966-1969. Samaa kehitystH heijastelee
janjestelm5histonia. Kansan Uutisten kehitys on ollut peiinvas-
tainen. Lehti on lievent5nyt alunper.in t5ysin kiel-teist;i suhtau-
tumistaan tyoelSkejenjestelmaiain. Jainjestelm;ihistoria osoittaa
kuitenkin, kuinka vaikea SKDL:n ja SKP:n piirissai on kehittaa 1in-
j-a, Soka tyydyttaiS toisaalta erilaisissa sisHisissH puolueryhmit-
tymissH ja toisaalta ammattiyhdistysliikkeessH toimivia. Ulkopuo-
lise]l-e annetaan vaikutelma Itkuulolla olemisestat' j- oman ratkai-
sun kypsymisen odottelusta. Kansandemokraattien asettuminen rin-
tamamies elSkeas ias s a keskustapuo lueen vas t ais een ryhmtiain hei j aste-
Iee kuitenkin puolueen asemaa maatalouden ja muiden el-inkeinojen
vailisellS tulonj akoulottuvuudella.
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Oikeisto on oltut sosiaalidemokraatteja passiivisempi tyoet5kejen-
j estelm;in tukemisessa, mik5 tuskin kuitenkaan menkitsee sitei, ett;i
kokoomus, ruotsalainen kansanpuolue tai tyonantajien jarjestot oli-
sivat maiaineitietoisesti hafunneet tydel;ikejeirjestelm;in peruslinjojen
muuttamista. Samaan ryhm5ain voinee lis5t5 liberaalisen kansanpuo-
lueen , j olIa ei ole ollrrt s isaill6n erittelyyn sopivaa lehte5. Ilus i
Suomi ja Hufvudstadsbtadet ovat suhtautuneet hyv5ksyv5sti tyoel;i-
kejanjestelmSSn. Sis;il15n er:ittelyssH puoluettomuutensa vuoksi
vertailumateniaalina mukana ol-leen Helsingin Sanomien kirjoittelun
maiSnai muistuttaa eniten Uuden Suomen ja Hufvudstadsbladetin kir-
j oittelua. Tyoel-aike j 5n j estel-mai;in HeIs ingin Sanomat on yleensd suh-
tautunut hyvHksyvaisti .

Oikeistol-ehdet ovat kirjoittaneet tyoel5ke j anj estel-m5st;i harvemmin
kuin Suomen Sosialidemokraatti. Oikeistolehdet ovat siis SStt5neet
tydelaike j airj este l-mdn aktiivis imman tukemis en Suomen Sos ialidemok-
naatille. Sisail-l5n erittelyn tulosten mukaan oikeistofehdet ovat
kuitenkin kirjoittaneet tydelskejerjestelm5stH Suomen Sosialidemok-
raattia myonteisemmin. Suhtautumistulosten merkitystH arvioitaes-
sa on muistettava mittaustavan erottelevan IShinn5 myonteiset ja
kielteiset ilmaisut sek.i kuvaavan ehkai vie15 saman lehden suhtautu-
misen muutosta, mutta eri lehtien asettaminen je::jestysasteikolle
on rohkeata. Jos n5iden vanausten ;5lkeen vie15 halutaan kiinnit-
t55 huomiota Suomen Sosial-idemoknaatin ilmaiseman mydnteisyyden
sHvyyn, sita ei vailttHm;itt5 ofe tulkittava siten, ett5 Suomen So-
sialidemokraatti olisi todella asennoitunut v,ihemm5n myonteisesti
kuin oikeistolehdet. Suomen Sosialidemokraatti on sen sijaan suh-
tautues saan myonteisesti tyoetakej arj estelmain perusratkaisuihin
esitt;inyt toisinaan aktiivista yksityiskohtien ar.vostelua ja pa-
rannusehdotuksia. Se ilmeisesti hei j astuu myds sisaill-6n er:.ittelyn
tufoks i st a.

TyoelSkej enj estelm;in syntyyn j ohtanut komiteanmietintd valmistui
syksyll;i 1960. Seuraavana vuonna eduskunta hyv,iksyi kuudesta eri
puolueiden eleikekomitean mietinndn perusteella tekem5st;i lakialoit-
teesta sosiaalidemokraattien ehdotuksen tydelSkelaiksi. Se s55-
dettiin tulemaan voimaan heinaikuun alussa 1962. T;im5n tyonteki-
jein elSkelain (TEL:n) kanssa tuli samaan aikaan voimaan myds ly-
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hytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elaikefaki (LEL).
Ndmai tydelaike j airj esto I mdn alkuvaiheet eivait aiheuttaneet kovinkaan
vilka;ta kinjoittelua paiaikir;oitus- ja pakinapalstoilla. Kirjoit-
telu oli lShinn5 sosiaalisen uudistuksen esittetyS, mutta asian-
tunti j oita oIi vielS vdhain.

Vuonna 1966 ty6elSkejeinjestelm;i5n liittynyt lehtikinjoittelu saa-
vutti- m;i5r5l-lisen huipun sekai p5;ikirjoitus- ettai pakinapalstoilta.
Vuonna 1966 sisSlsL 2rB pnosenttia sanomal-ehti-en numeroista tyo-
el-skejerjestelm5iin keski-ttyneen p;i;ikirjoituksen, kun koko 1960-
l-uvulf a vastaava prosenttiluku ol-i vain yksi. Vuoteen 19 66 men-

nessli olivat tydelaikelakien sSst5misen yhteydessai tehdyt kompro-
missit unohtuneet ja jerjestelmlin tuntijoita oIi jo riittevaisti
vikojenkin ruotimiseen. Vuonna 1966 lShestyttiin vuosikymmenen
loppupuolen elSkepolitiikkaa ohj anneen valmisteluvaiheen ratkai-
suja asettamalla komiteat selvitt;imEiSn sekd ynittaijHelaikekysymys-
ta ettA yleistai penhe-el5kelakia; samana vuonna liitettiin myos

perhe-elSketurva tydelSkkeisiin ja vaadittiin pakollisten vakuu-
tusten siintaimistH yhteiskunnan hoidettavaksi.

Ilmapiirin kiristymist5 kuvaa myos tyontekijejarjestojen asettumi-
nen puolustamaan tyoelaikej 5rj estelmdai voimakassdvyisiS uhkauksia
siseiltainein kirjelmin. Sanomalehdistd Suomenmaa ja Suomen Sosia-
lidemokraatti erottuivat sefvaisti muita aktiivisemmiksi, Suomenmaa

tyoelskejHrjestelm5n arvostelussa ja Suomen Sosialidemokraatti sen
tukemisessa.

TydelSkelSrjestelm5n vastainen kir3oittelu on voimistunut lalkim-
mHisellei tutkimusjaksolla e1i vuosina 1966-1969 verrattuna vuosiin
1960-1965. Kaikkien lehtien peiSkirjoitusten yhteisasennoituminen
on muuttunut my6nteisestd neutraaliin , j a tydelSke j 5rj estelm;i:in
kielteisesti suhtautuneiden lehtien pai5kirjoituspalstojakin kiel-
teisemmeit paki-noitsijat ovat vetiineet lehtien peakirjoitus- ja pa-
kinapalstojen yhteenlasketun asennoitumisen kielteiseksi.

Vuonna 19 69 laaj ennettiin tydelaike j airj estetmHA maataf ousyritt;i j ien
eI5ke1ail1a (MYEL:fla) ja yrittHjien e15ke1ai11a (YEL:11a). Sil-
loin tyoelskejarjestelm5n piiriin tulivat viimeiset suuret il-man
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ansioel-iikettai o11eet ansiotyot;i tekeveit ryhm5t. Yksi elSketurva-
keskustelun vedenjakala-aukoista poistettiin. Ennen ynittaijien
el-;ikelakien sS.itHmistH o1i myds ylei-nen penhe-elaikelaki s55detty,
joten tHmH 1960-fuvun alkupuolen elaiketurvassa ollut aukko oli
niin ikeiain saanut taiytteensS. Kolmantena suunena aukkona on pi-
detty vanhimpien ikSluokkien j;iamist;i joko kokonaan tai suunelta
osalta kansanelSkkeiden varaan. Site on taiytetty sekii tyo- ettri
kansanelaikkeiden konotuksin.

Alun alkaen aukkojen tHyttHmistavasta k5yty kiista jakoi elaikepo-
liitikot kahteen leiriin. Toisella puolen olivat kansanelskejHr-
jestelmdn kannattalat, joiden miel-estd ennen tydelSkejanjestetmain
kehittHmistai oli taattava kaikille m;iSreityn suuruinen perusel;ike-
turva kansanel5kkeitei konottamalla. Toisel-la puolella olivat ty6-
eleikkeiden kannattajat, jotka pitiv5t palkkatyontekijdiden asutus-
keskushakuista ans ioel5keturvaa kiineellisempain;i kuin maas eudull-a
asuvien elaiketunvan parantamista kansanelaikkeit5 korottamalla.

Pienten efeikkeiden ongelma on yhH olemassa, mutta nyky5ain myonne-
t5;in yleisesti sekai penusel5keturvan ett5 ansioihin suhteutettujen
elHkkeiden olevan tarpeellisia ja toisiaan t5ydent5viS. Pienten
elSkkeiden ongelmaa ::atkaistaessa kysymys on laihinn5 siitai kumpi
kahdesta suuresta el-SkejHrjestel-mdstH on ensisijainen, mik5 vai-
kuttaa j;irjestelmien merkitykseen ;a kasvuedellytyksiin.

SisHtl6n enittelyn l-ehtien asennoitumisesta paljastuu, ett;i tyo-
el5ke j;inj estel-m;i j a kansanelSke j;inj estelmei on ymm5rretty toisten-
sa kanssa kilpailevina vaihtoehtoina - mikaifi asennoituminen
toiseen on ollut kielteinen, se on tavallisesti ollut toiseen
myonteinen. Usein on v;iitetty vanhuksien ja muiden el5kel5isten
joutuvan kiir:sim55n kahden organisaation olemassaolosta, mutta
ynittaijHelSkelakeja saisdetteiessH Pekka Kuusi pyrki osoittamaan ti-
Ianteen olevan pHinvastoin:

rrKorostan erityisesti sit5, ett;i jo1lei mei11d saada ai-
kaan ministeri Linnamon johtaman elaikejarjestelm;ikomitean
toimesta kahden suunen e1;ike j;ir j este lm5n nykyist;i parem-
paa koordinointia, niin ilmeisesti eleikej ainj estel-mien vai-
linen kitpailu johtaa yhei selvemmin liikael;ikkeisiin. . . "
(Valtiop5iv5t 1969, poyt5kirjat 1294).
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Ennen yritt5 j ien eleikelaki-en saiaitH.mist5 on kans anel-aikelaitoksesta
tehty poliittisessa keskustelussa maatalousvdestdn etuja ajava ja
suurelta osalta sen johdettavana ol-eva organisaatio, kun ty6e1H.ke-
janjestelmaiatn on puolestaan tiitetty palkkatydnteki36iden ja tydn-
antajien yhteiset edut sek5 heidein hanjoittamansa hallinto. Maa-

talousynittai j ien e ltiketunvan j enj estatminen j a paiaiministeni Kar j a-
l-aisel-ta poliittisen toimeks iannon saaneen ns . Kuusen sos iaalipo-
liittisen tydryhmdn pynkimykset l-is5t;i tydnankkinaj;injestojen Pa-
nosta kansanelrikelaitoksen johdossa ovat h5ivytt5m5ssEi eni elHke-
janjestel-mien puhdaspiinteisyytt5 elinkeinoj en vailisessai tulon-
jakotaistel-ussa. Sen jailkeen kun kummastakaan jerjestelmaist;i ei
enaiai voi tehd;i pelkeistei5n yhden veiestonyhm;in etuja ajavaa symbolia,
tuleva elaikejairjestelmeikeskustelu paiaissee siintym;i;in entist;i voi-
makkaammin organisaatioteoreettisiin ja eI;ikepoliittisiin penuste-
luihin maatalouden ja muiden elinkeinojen tulonjakotaistelun ase-
mesta. E1;ikepolitiikkaan fiittyy kuitenkin aina lukuisia tulon-
siir:tokysymyksiS, mik5 pitHnee selityskelpoi-sina tarkastelukulmina
viel5 pitt<;iain niin maatalouden ja muiden elinkeinojen vSlistH tu-
lonlakokamppailua kuin myds sen varjossa oIl-utta tydn ja p;i5oman

klass ista r:istiniitaa.
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1

LIITE 2: TYOELAKEJARJESTELMAN MUUTOKSIA

Tyoel;ikelakeihin on tehty laihes vuosittain lukuis ia pieniS muutok-
sia, joista t;ihdn liitteeseen on koottu t;irkeimm5t tekstiosasta
puuttuvat. Liitteen sis;ilt;imd muutosvi:rta kerS5ntyy sellaisista
pienistai perdtt5isistH tyoelskej.irjestelm5n korjauksista, iotka
tuskin yksindain ovat aiheuttaneet nopeita ja perusteellisia kannan-
tarkistuksia noudatettuun elaikepolitiikkaan.

TEL:n muutokset I961
(HalIituksen esitys 87 /L961)

Vaikka TEL tuli yhdessai LEL:n kanssa voimaan vasta 1.7.I962 ) ensinr-
mliiset TEL:n muutokset ja tarkistukset tehtiin 3o 1961 LEL:a s55det-
tHessii. Silloin LEL:n perustefuosassa todettiin, ettei kuntia o1-
lut syyt;i pakottaa TEL:n mukaisiin jarjestelyihin odoteltaessa kur-
tien ja valtion elskeSairjesteImien uudistamista.

TEL:n nahastointiastetta viihennettiin jettemella tul-evaisuudessa
tapahtuvista palkankorotuksista ja korkokannan, kuolevuuden ym. Ia:-
kuper:usteiden muuttumisesta kustannusten kannalta ep;iedul1is een
suuntaan aiheutuva lisaikuonmitus j akoj Srjestelm5n mukaisin maksuli-
sin hoidettavaksi. SSHnnokset vastasivat LEL:ssa omaksuttua 1in1aa.
Liseiksi otettiin TEL:iin uusia s5;innoksiS tydsuhde-e1;ikkeitH koske-
vien pei5tosten oikaisemisen helpottamisesta ja vakuutusoikeuden
maallikkoj ;is enien mAHnSSmisestii .

2 TEL:n ja LEL:n muutokset 1963
(HaIlituksen esitys 72/L963)

Kun ty6eleikelakeja oli sovellettu runsaan vuoden, hallitus esitti
muutoksia, joista merkittHvimm5t olivat 40 prosentin eI;ikekaton
poistaminen TEL: sta 1a eri elSkkeiden yhteismSSr;j;i koskevan 60 pro-
sentin katon poistaminen pieni-tuloisimmitta.

ElSkkeiden yhteensovitusta koskeviin lukuisiin uudistuksiin
vcrt ehdotukset siit5, miten tulee menetelle, kun ty6ntekijH
,:ii.aisesti on oIlut useassa tlTSsuhteessa tai kun tyontekijH

kuului-
s aman-
on ol--
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l-ut tyosuhteessa eleikettH saadessaan. Hallituksen miel-estH tydelek-
keen suunuus ei saanut riippua siita, onko tyontekijai ansainnut palk-
kansa yhdest5 vai useammasta samanaikaisesta tyosuhteesta. Hallituk-
sen miel-estH oli myos kohtuullista, ett;i elSkkeelIe siirtynyt 1is5-
tulojen hankkija saa uudesta tyosuhteesta elSkkeen, jota aikaisempi
el;ike ei vHhennii.

Hall-ituksen LEL-esityksen muututtua vuonna 1961 eduskunnassa slten,
ett;i myos val-tio joutui suorittamaan huomattavia vakuutusmaksuja
ty6elSkekassoil-Ie, syntyi k;iyt5nnoss;i ep5selvyyttai siitai, milI5 edel-
lytyksilla val-ti-o saisi Iaino j a tyoel;ikekassoista. Rahastothan on

sijoitettava ensisijaisesti asianomaisen alan tuotannollisiin tar-
koituksiin. Vuonna 1963 sHaidettiin, ettai tydelSkekassoista voidaan
antaa valtiolle lainaa sen k;iyttdtarkoitusta selvitt5m;itt5, koska
valtion tulo- ja menoarvioon sisailtyy vuosittain huomattavia m55r';i-

nahoja LEL:n mainitsemiin tuotannollisiin tarkoituksiin.

Eduskunta hyv5ksyi halfituksen lakiesityksen sell-aisenaan. Samalla
kesittelemiins5 kuusi lakialoitetta ja kaksi toivomusaloitetta edus-
kunta hylk5si.

TEL:n ja LEL:n muutokset 1964
(Hal-Iituksen esitys 153/I964 )

Vuonna 1g64 hallitus esitti eduskunnalle vanhimpien ikSluokkien tyo-
el-Skkeiden konottamista ja kahta TEL:n soveltamista koskevan rajoi-
tuksen l-ievent5mist;i.

Vanhimpien ikiil-uokkien elaikkeitai saatettij-n nahastointiastetta alen-
tamalla konottaa il-man, ettH vakuutusmaksuja otisi o1lut heti nos-
tettava. TEL:n piirissH nuorin erityiskorotuksen saanut ik5luokka
o1i syntynyt 1916, konotus nousi asteittain vanhimpiin ikaituokkiin
siiryyttaiessS. LEL: iin vastaava ikSluokkakorotus oli sis5ltynyt jo
aikaisemmin vastineena TEL:n taannehtivaile palvelusajan huomioon
ottamj-selle, joten LEL:n korotuspnosentit esitettiin nyt suuremmik-
si kuin TEL:n.

3

Samalla kun vanhimpien ik5luokkien el-Skkeit5 korotettiin poistettiin
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rajoitus, joka yleensai esti 55 vuotta t;iytt5neiden paiSsyn TEL:n pii-
riin. Raj oituksen tankoitus o1i ol1ut est;iii eliikkeet , : oil1a nii-
den pienuuden takia ei olisi o11ut mainittavaa kiiyt;inno1list.i mer-
kitystS. Elakkeiden korotuksen jailkeen hallitus piti mainittua ra-
j oitusta tanpeettomana.

Toinen TEL: n soveltamisen Iieventiimiseen tHhd;innyt ehdotus oIi ka-
uenssiaj an supistaminen kuudesta kuukaudesta nel j;itin kuukauteen.
Supistuksen tankoitus oli saada LEL:n piiniin kuulumattomilla tyo-
aloil-la kausiluonteisesti tydskentelevi;i tydelSketunvan piiriin iI-
man, ett5 kaikkein tilap5isimmiit tyosuhteet paisuttaisivat rekiste-
::i5.

Eduskunta hyv;iksyi hallituksen esitykseD aitinestyksitt5.

TEL:n ja LEL:n muutokset 1965
(Hallituksen esitys l3l/ l-965 )

TEL:a suunniteltaessa sen soveltamispiirin ulkopuo1eIle pyrittiin
jettHmSSn sivutoimet ja osapaiiv5tydt seiStaimaillat, ettei laki koske-
nut tyosuhdetta, jonka perusteella tydntekijH ei saanut p5;iasialtr-
seen toimeentul-oonsa riitt;iv;ie ansiota. SHainnds oli kuitenkin epe'
m;iSrHinen vansinkin, jos sita o1i sovellettava sellaisiin ty6suh-
teisiin, joissa s5;innollisen tyoajan mri;iritteleminen o1i vaikeata.
Siksi hal-l-itus esitti 1965, ettai nel.jai kuukautta j atkuneet tydsuh-
teet kuuluvat TEL:n piiriin ainoastaan, mik;ili tyoansio on vaihin-
taiSn 1B0I) markkaa kuukaudessa, .kuitenkin jos s;i5nno1l-inen tyoaika
on viihintHain 20 tuntia viikossa, tyosuhteeseen on sovellettava
TEL: a ansion m5;in5stri riippumatta. f lman t511aista IisHyst;i pieni-
palkkaisimmat tydntekij;it olisivat j;iaineet TEL:n u1kopuoIe11e.

4

Muita haltituksen esittamia muutoksia
Iuvien ty6ntekij oiden v;ihimm5ismSSr;in

olivat et5kesSStidihin kuu-
nostaminen 20:sta 50 :een

M5;ir;i on sidottu yleiseen palkkatasoon.
ansion tuli olLa v;ihintH;in 230 markkaa.
raja on 273 r80 markkaa.

Vuonna
Vuonna

kuukaus i-
v;ihimm;iis-

I) 1969
19 71
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sekai palkan m5;irittdmist5 ja tydkyvyttomyyselSkkeen maksamista kos-
kevat sSSnndkset , j oilla pyrit;i;in poi-stamaan tilapHisistH syistai
;ohtuneet elSkett;i alentavat teki;5t. Uudistuksilla estetai5n ny-
ky55n TEL:n mukaisen tyokyvyttomyyseiaiketunvan katkeaminen neljHk-
si kuukaudeksi uuteen tydsuhteeseen siintymisen yhteydessA. Palk-
kak.isitteen sefvent5miseksi hallitus ehdotti tyoansion laskemista
samoin perustein kuin veron ennakkoa la .lHkkeen perusteena olevan
palkan Iaskemista kunkin tyosuhteen ne135stH viimeisestei kalenter.i-
vuodesta valitun kahden sellaisen vuoden perusteella, joina indek-
silisilla korjatut kuukausiansiot ovat suunimmat. El;ikepalkkaa
voidaan lain mukaan kuitenkin nykySSn tarkistaa viimeisimpien ty6-
suhteiden osalta; poikkeuksellisesta syyst5 vakiintunutta alempaa
tai korkeampaa palkkaa ei tarvitse ottaa huomioon.

Tyokyvyttdmyyseliikkeeseen oikeuttavaksi parvelusajaksi on aina las-
kettu myds aika tydkyvyttdmyyden alkamisesta elaikeikaiSn. LEL:n
sS5nndksist;i poistettiin hallituksen esi-ryksestH rajoitus, ettai
mainittu vastaisen ajan palkka laskettaisiin aikaisintaan siit5,
kun tydntekijei on tHyttHnyt 23 vuotta. Samalla pidennettiin vuo-
desta puoleentoista vuoteen se aika, jonka kuluessa henkilon on 1B

vuotta tdytetty;i5n v;ilittomaisti ennen sair.astumistaan ansaittava
v5hintaiSn 8001) mankkaa saadakseen elSkkeen myos niiden patkkojen
perusteefla, jotka h;in olisi ilman tyokyvyttomyytt;i ehtinyt ansai-
ta ennen vanhuuselSkeikea.

SKDL:n edustajat olisivat halunneet sosiaalivaliokunnan mietintoon
liittemassSSn vastalauseessa alentaa TEL:n piiriin p;iaisemisen eh-
toja siten, ettH yhdeltei tyonantajalta saatavan palkan v5himm5is-
m55r.i olrsr ollut 150 mar.kkaa 180 markan asemesta ja tyotuntien
v5himmatismd;irti olisi ollut 15 tuntia viikossa 2C tunnin asemesta.

1) Laissa vuoden L962 yleisen palkkatason mukaisena ilmoitettu maiS-
na on sidottu palkkaindeksiin. Vuonna 1969 oii L L/ 2 vuoden ai-
kana vSlitt6mHsti- ennen sairastumista ansaittujen ja indeksilla
kor,jattujen LEl-palkkojen oltava ainakin 1 200 markkaa. Vuonna
1971 v5himmaiisnaja on l728 markkaa. Jos tyontekijaillS on sa-
malla oikeus MYEL:n mukaiseen tHysimHair5iseen tydkyvyttomyyselSk-
keeseen on edellai mainittu LEL-palkkar.aja vuoden 1962 yleistH
palkkatasoa vastaavana 200 markkaa ja vuoden 197I palkkatason mu-
kaisena 432 markkaa.
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5

Vastalauseen perustel-uissa viitattii-n siivoo j iin , j otka ky115 sai-
vat p55asiaI1isen elantonsa siivoojan tehtHvHstai, mutta joi11a o1i
useita tydnantajia. Sosiaalivaliokunnan enemmisto kannatti kui-
tenkin hallituksen esitystS, jonka eduskunta hyv5ksyi sellaisenaan.

TEL:n ja LEL:n muutokset 1966
(Hallituksen esitys 50/1966)

Merkitt5vin tHh5nastisista TEL:n ja LEL:n muutoksista o1i penhe-
elliketunvan liitt;iminen tyoel;ikejein3 estelm55n 1966. Perhe-el.ike-
turvan sisSltdai on sel-ostettu tekstiosassa sivuilla 5B- 5g .

TEL:n ja LEL:n muutokset 1968
(Hal-fituksen esitykset 9BlI968 ja f66/1968)

Vuonna 196 7 ei tyoelaikel-akeihin tehty merkittevia uudistuksia, mut-
ta t96B hallitus antoi- esityksen (98/1968), jonka penusteella TEL:a
ja LEL:a on muutettu siten, ettli vanhimpiin ikeiluokkiin kuul-uvien
tyonteki j oiden el5kkeet on konotettu tiettyyn vaihimmaiistasoon 3 a
ettei se tyottdmyysaika, jolta tydntekijH tydsuhteen katkettua saa
valtakunnallisista tydttomyyskassoista annetun lain mukaista p;iiv;i-
avustusta vaikuta elSketunvaa heikentaiv5sti. Hal-lituksen esityk-
sest;i on 1968 tarkistettu myos LEL:n soveltamispiirid.

Vuonna 1968 olivat pohjoismaisen sosiaalitunvasopimuksen tyoelak-
keisiin liittyv5t sdeinndkset tankistuksen alaisina, joten hallitus
va::autui seuraavana vuonna tapahtuvaan sopimul<s., allekirjoitukseen
antamalla esityksen (166/1968), jonka perusteella tydelSkelakeja on
muutettu siten, ettH niihin voidaan asetuksella s55t55 sellaisia
poikkeuksia, jotka johtuvat vieraan valtion kanssa tehdystH vasta-
vuoroisesta sopimuksesta.

Hall-ituksen vuonna l-968 antaman esityksen (98/1968) mukaisesti TEL-
eltikkeen v5himm;iism5aineiksi vanhimmille ikailuokil-1e syntym5vuodesta
riippuen tuli 16-22 pnosenttia, mikHli tyontekijH o1i TEL:n voi-
maantulosta al-kaen elSketapahtumaan asti oll-ut koko ajan tydsuh-
teessa. Seiainnos konotti vain ennen 1. 7 . 1919 syntyneiden eleikkeit5
si115 nuoremmilla oli jo muutenkin ainakin ede115 tarkoitetun v5-

6
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himm5istason suuruinen elliketu::va. Myds LEL:n s5;innoksiai
tiin t96B siten, ettti el5ke alkoi- karttua saman tasoisena
rFE T . ^ ^ -aLL.D>d.

muutet-
kuin

Ty6ttomyysajan huomioon ottamista koskevien s5dnndsten mukaan tyo-
elSkkeeseen on liitetty er:ityinen tyottomyysfisS, jos tyontekijH
tyosuhteen katkettua on saanut valtakunnallisista tyott6myyskas-
soista annetun lain mukaista pSivAavustusta. Ajalta ennen sen ka-
f enterivuoden a1kua, jona tydntekii;i on tdyttinyt 23 vuotta, sekai

elitketapahtuman sattumisvuodelta j a sita edeltHneelt5 kalenteri-
vuodelta maksettu p5ivdavustus ei kuitenkaan tuota oikeutta tyot-
tomyystisaiSn. Ennen 1.1. I967 maksettua tyottomyysavustusta ei
liioin oteta huomioon. ElSkett;1 karttuu tyott6myysavustusaikana
suunnilleen yhte voimakkaasti kuin sitai on tydsuhteiden perusteef-
Ia keskimSSrin karttunut koko aktiiviaikana.

Tyottdmyyden tyokyvyttdmyyselSketurvaa heikentaiv5n vaikutuksen vai-

hentaimiseksi myonnet5Sn TEL:n perusteella hallituksen ehdotuksen
mukaisesti tyoryvyttomyysel,jke, vaikka vuosi olisi jo kulunut tyo-
suhteen p5aittymisestai, jos tyokyvyttomyys on alkanut ennen kuin on

kulunut 360 sellaista pHiv55, joilta tyontekijei ei oIe saanut pai-
vdavustusta tydttomyyskassalta. Periaatteiltaan samanlaiset kor-
jaukset on tehtY mYos LEL:iin.

Tyoel5kejHrjestefmaille tyottomyyden huomioon ottamisesta aiheutu-
vat kustannukset peitet5ain tyonantajien rahoittamalta Tyott6myys-
kasso j en Keskuskassalta peritt5veil-I5 vakuutusmaksull-a. Maksu on

tilastolliseen selvitykseen perustuva arviomaksu.

Vuonna 1g 6 B eliiketurvakeskuksen antamat luottovakuutusm5airait ol-i-
vat kasvamassa niin suuriksi, ettei l-uottovakuutuksia en5;i voitu
turva.l-lisesti ottaa kokonaan elSketurvakeskuksen vastuulle. Sen

tHhden eduskunta on sai5tdnyt hall-ituksen esityksen mukaisesti,
ett,i elaketurvakeskus voi vaatia luottovakuutuksen ottajaa aset-
tamaan vakuuden, joIla fuottovakuutuksen vastuu rajoitetaan so-
siaali- j a terveysministerion vahvistamaan enimm5ismiiainS5n. Sa-

mall-a on saiSdetty , ettH sosiaali- j a terveysmin j-sterio voi ryhty5
toir,renpiteisiin elSkekassan tai elSkesaati6n purkamiseksi, jo1lei
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s;ieidetty;i l-uottovakuutusvelvollisuutta ole as ianmukaisesti tHytetty.

LEL:n soveltamispii::i5 on tarkistettu hallituksen esi'tyksestH. 1968
siten, ettai on luovuttu aikaisemmasta maiain;iyksestS, j onka perusteel-
}a tydnantaSa joutui jakamaan LEL-alojen tydntekijait kahteen nyh-
meiein siitH riippuen, oliko tydsuhde tarkoitettu pysyv5ksi vai Iy-
hytaikaiseksi. Uusien s5Snndsten mukaan tydsuhteen luonnetta ei
en5ai kaiytetH e::otteluperusteena, vaan laissa tai asetuksessa s55-
dettyjen alojen tydt kuuluvat aina LEL:n piiniin ja muiden alojen
tyontekij;it TEL:n tai erikoistapauksissa jonkin muun elskejHnjestel--
m5n al-aisuuteen. LEL:n tyoaloja ovat yha vdhaiisin tankistuksin
alat, jotka mainittiin laissa ja sen soveltamisesta annetussa ase-
tuksessa jo ennen soveltamispiirin muutosta. Poikkeuksena LEL:n
alaisuuteen kuulumisessa ovat kuitenkin toimihenkil6t sek5 muun
yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa olevat kaikki putki-
ja saihkotyotH tekevHt tydntekijait, joiden tydsuhteet yleens;i ovat
luonteeltaan samall-a tavalla pitkaaikaisia kuin TEL:n alaiset muut
tyosuhteet. Edel-leen LEL: n piiriin eiv;it muutoksen l eilkeenkHein
tulleet ne pysyvaissH ty6- tai virkasuhteessa ofevat henkil6t, joil-
1a on oikeus elSkkeeseen valtion , kuntien tai kirkon e15ke;;inj.es-
telmien mukaan.

Pienehk6; ei hallituksen esi-tyksestH tehtyS ai muutoksia ovat parin
LEL:n sH5nn6ksen yhdenmukaistaminen TEL:n kanssa. Niinp;i, los
tyontekijH siirtyy efHkkeelle myohemmin kuin heti vanhuuselSkei;in
saavutettuaan, elSkkeen rnHair5 lasketaan samaan tapaan kuin TEL:ssa.
Toisena LEL:n heikkoutena ol-i ollut TEL:iin verrattuna, ettei el-5-
kettH maksettu lainkaan, e11ei se noussut tiettyyn v;ihimm5ismSS-
neiain. Hallituksen esityksestH tHmd sSSnnds poistettiin, ja nykyai5n
pienimm5t el-aikkeet voidaan maksaa ke::tasuor-ituksina samoilla edet-
lytyksillS kuin TEL:n mukaiset e15kkeet.

Eduskunta hyv5ksyi halfituksen esityksen tekemdtt5 siihen muutok-
sia tai- liittamette vastauksensa perusteluosaan ponsia. Sosiaali-
valiokunta tosin l-ausui mietinndssHain, ettH tyoelSkelake j a kehi-
tettHessH tulisi viefei suuremmassa laajuudessa kuin tehdyi115 muu-
toksilla pyrkiai estdmS;in tyottomyyden vaikutus elaiketurvaa pienen-
tHvEinH tekii;in5.
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7 MaatalousSzpitt5jien el5kelain (MYEL:n) ja yritt5jien et5kelain
(YEL:n) sHHtHminen 1969

Kesaill;i 1969 saiSdetyillai maatalousyritttij ien elaikelailIa (MYEL:1J-a)
ja yritteij ien ef 5kelail1a (YEL: l-Ia) saatettiin viimeiset suuret
tyoeleike j Arj estelm5n ulkopuolella ol-l-eet ansioty6td tekevdt ryh-
m5t sen piiriin. Lakien siseil-t6ai on selostettu tekstiosassa si-
vui 11a 7 6-7'7 .

TEL:n ja LEL:n muutokset 1969
(Hallituksen esitys B3/I969 )

TEL:n ja LEL:n merkittHvimmdt muutokset 1969 Iiittyivat haflituk-
sen esitykseen ( B3/1969 ) maatalousyrittHjien elHkelaiksi ja yritte-
j ien e1;ikelaiksi sek5 eraiiksi niihin liittyviksi laeiksi.

YrittdjHelaikelakeja sSSdettH.essH tehtiin najaa tydntekijHin elSke-
lakeihin pHin selv5ksi p55ttHm51I;i sijoittaa LEL:n piiriin joukko
traktorin tai siihen verrattavan muun koneen omistajia, joita sii-
henastisen k5yt5nnon mukaan oli pidetty itsentiisin5 yritt5jin5.
Edelleen on tarpeettomana kumottu TEL:n siiSnnds, jonka perusteella
tyonantaja-asemassa olevalla yrittejalla on aikaisemmin o]lut oi-
keus sisaillytt55 itsensH tydnteki j 5it55n varten j arj esteimEiSnsd e15-
ketunvaan.

Yrittd j Selskelakien sii;itdminen aiheutti- muutoksia markkamSSriin ,

joiden avulla maiSriteltiin LEL:n soveftamispiiri. LEL-elSkkeeseen
oikeuttavina otettiin aikaisemmin huomioon vain selfaiset ansiot,
3otka kalenterivuoden aikana olivat vdhintaiSn 800 markkaa. Nyt
tdmd raja alennettiin 200 markkaan. Mainitut markkamS;ir5t vastaa-
vat vuoden 1962 palkkatasoa, ja ovat palkkaindeksille korjattuina
talla hetke1l5 L 728 markkaa ja 432 markkaa.

HaIlitus on perustellut rajan alentamisen toteamafla sellaisten
henki16icien, joilla aikaisemmin ol-i vain vdh5n LEL:n mukaisia an-
sioita tulevan yleensd MYEL:n piiriin. Hallituksen ep5selvyyteen
asti tiivistetyn perustelun ajatuksena lienee oI1ut, ettei pienien-
kH.in LEL:n mukaisten el5kkeiden maksaminen ol-e l-iian epetaloudel-

B
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lista MYEL:n mukaisten elSkkeiden yhteydessai. Yksinkertaisuuden
vuoksi LEL: iin ei kuitenkaan s;i;idetty kahta tuloj en alaraj aa, vaan
kaikilfe yhteinen 2OO *u.rkka-l).

TyokyvyttdmyyselSkkeen palkkapenustetta m5air5tt;iessH on LEL:ssa jo
vanhastaan s5;idetty , ettH tyokyvyttomyyselaikettai varten luetaan j o
ansaittujen LEL-palkkojen lisaiksi ef;ikkeeseen oikeuttavaksi ne
LEL-pa1kat, Sotka tyontekijei olisi aikaisempien palkkojen perus-
teella laskettuna ansainnut el-5keik55n mennessH. Ehtona on, ettei
tydntekijd on 1B vuotta tHytetty5.in yhden ja puolen vuoden aikana
vSlittdm;isti ennen sairastumistaan ansainnut LEl-palkkoja ainakin
I 7282) mankkaa. YnitteiSSeleikelake ja s;taidettaiess;i tehtiin LEL: iin
kuitenkin poikkeus, jonka seunauksena tydkyvyttdmyyselaikett5 m55-
raittaiess;i so'.zelletaan kahta tulonajaa. Uuden sSSnn6ksen mukaan,
jos tyontekijelle saman el;iketapahtuman johdosta on oikeus myos
MYEL : n mukaiseen tHysitehoiseen tydkyvyttomyyselaikkeeseen, edellei
mainituksi LEl-palkkarajaksi tuli 4323) mar-kkaa.

YrittelaielSkelakien s;ist5misen yhteydessH tehdyt tydntekijain et5-
kelakien muutokset eduskunta hyv5ksyi hallituksen esityksen mukai-
s ina.

9. MYEL:n ja YEL:n muutoksia vuonna 1970 vuoden 1969 valtiopaii-
V]-IIA
(HaIlituksen esitys 249 / 1969 )

Kiireessei saiaidettyihin maatalousynittH j ien elSkelakiin j a yrittai-
jien elskeIakiin ehdotti- hal-1itus en5itd ttismennyksiS ja tarkis-
tuksia jo vuoden 1969 valtiopaiiville. Hal-litus antoi esityksensH
tammikuun lopussa 1970, eduskunta hyv;iksyi sen muutoksitta hel-mi-
kuussa ja presidentti vahvisti lain maaliskuussa, mutta sit;i paa-
tettiin soveltaa jo vuoden 1970 alusta lukien.

1) Hallituksen perustelun selittHai elSketurvakeskuksen lainopilli-
nen osasto kuvatul-1a taval_l_a.

2) M.i5r5 on ilmoitettu vuoden 1971 palkkaindeksin
tettuna. Alaraja ofi 1962-64 800 mk, 1965-66
I 200 mk, 1970 I 576 mk.

mukaisesti kono-
I 000 mk, 1967-69

M55rH on ilmoitettu vuoden 1971 palkkatason mukaisena.
1962 palkkatason mukaan ilmoitettuna se on 200 mankkaa.

3) Vuoden
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10. 'Iyde 15ke lakien muutoks et 19 7 0

(Hallituksen esitykset 3+/1970 ja f15/1970)

Hallituksen vuonna 1970 antamat tyoelSkelakien muutosesitykset
liittyivat yrittdj Selaikkeisiin.

Toukokuussa hal-1itus antoi esityksen (34/1970), lonka perusteelfa
erditd vakuutuksia voitiin myontHei takautuvasti vuoden 1970 alusta
lukien, mikaili niita haettiin kyseisen vuoden aikana. THrnH vHti-
aikainen takautuvuus ulotettiin seflaisiin MYEL:n 3a YEL:n tankoit-
tamiin maatalousyl.ittHjiin 1a yrittaijiin, joiden viljelmH tai tyd-
tulo o1i laissa sHeidettyjH al-arajoja pienempi, mutta joi-I1e kuiten-
kin myonnettiin sosiaali- ja terveysminister"idn m55r55min ehdoin
vakuutus.

Lokakuussa hallitus antoi esityksen (115/L970), jonka penusteel-1a
porotalouden harjoittajat siimettiin YEL:n piiristai MYEL:n pii-
riin. Haftituksen esityksen penustel-uissa mainittiin, ettH vain
harvan henkiton porotafoudesta saama tyotulo ylittea yritt5j ien
elaikelain soveltamisen ehtona olevan vaihimmHism5ar-anf ). Kun maa-

talousyrittaijien etaikelain soveftamiseksi vaadittava tydtulon ala-
.2)rala on tuntuvasti pienempi, MYEL:n avulla on mahdollista jHr-

jest55 elSketurvaa pa13on useammalle porotalouden harioittajalle
kuin YEL:n mukaan. Edelfeen suur.in osa porotalouden harjoitta-
jista kuuluu maanviljelijoin;i tai kalastajina jo muutenkin MYEL:n

piiriin, joten viihdinenkin poronhoidosta saatu lisdtulo voidaan
ottaa huomioon muusta maataloustoiminnasta vahvistetun tydtulon
ohella, kun poronhoitotyo kuuluu MYEL:n piiriin.

Hallituksen esityksen mukaan lakia on sovellettava vain poronhoi-
totyohon osallistuviin poronomistajiin tai heid;in perheenlSseniin-
s5, j oten poro j en omistaminen ei sintinsai oikeuta elSketurvaan.
Hallitus tjhdensi esityksens5 saattavan k5ytainnSllisesti katsoen

1) YEL: n
tost a

sovel-tamisen ehtona oleva tydtulon alaraja ol-i lakimuu-
teht5ess;i noin 3 000 markkaa vuodessa.

ehtona ol eva tyotulon alaraj a oIi lakimuu-
markkaa vuodessa.

MYEL:n soveltamisen
tosta tehtHessH 500

2)
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kaiken poronhoitotyon MYEL:n mukaisen eliiketunvan piiriih, si1I;i
hallituksen kdsityksen mukaan muut kuin ponojen omistajat perhei-
nens;i hoitavat vain hyvin harvoin nii_t5.

Hallitus esitti poronomistajan ja penheenjHsenen vuotuiseksi tyd-
tuloksi 35 markkaa jokaisesta hHnen hoitamastansa vuotta vanhem-
masta porosta, mutta kaavamai-sesta laskutavasta on kuitenkin voi-
tava poiketa, jos poronomistajan tekemH tyomH5n;i enoaa olennaises-
ti h5nen omistamiensa poro jen lukum5air5n ederlytt;im;ist.i.

Pononhoitaj ien el;ike-etuudet ja vakuutusmaksut m;i;ireiytyvait halIi-
tuksen ehdotuksen mukaan samoin kuin muiden maatalousynittatjien.

Hallitus ehdotti myds er;iitei takautuvia poronhoitaj ien
parantavia seiSnnoksi;i, mutta vakuutusmaksuSa ei tull-ut
muutokden voimaantul-oa edeltaivSlt;i ajalta.

elHketurvaa
penra laIn-

Ensimm;iisin5 toimeenpanovuosina valtio11e noin 50 000 markan vuo-
simenot aiheuttavan -lakimuutoksen hallitus arvioi koskevan noin
4 000 poronhoitajaa, joista noin 800 on p55toimi_sia.

Hyv5ksyessaiSn hallituksen esityksen eduskunta teki siihen ainoas-
taan muodollisen korjauksen.

11. Tydel;ikelakien muutoksia 1971
(Hallituksen esitykset 60/1971 j a 7B/t97t)

UKK- sopimukses sa etuj ;irj estdt p55s iv.it yhteisymmiinrykseen er;iista
vuotta I971 ja osaa vuodesta lg72 koskevaan tydehtosopimusnatkai-
suun liittyvistai sosiaalisista jHrjestelyistS, jotka siseilsivat
myds tyoel;ikelakeihin tehtaivifi parannuksia.

Etuj;irj estd j en sopiman sosiaalipaketin elaikelainseiaid5ntoon kohdis-
tuvat muutokset sisHltyiv5t hallituksen toukokuussa antamaan esi-
tykseen (60/1971) Iaeiksi kansaneleikelain, tyontekijain elakelain,
lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijHin elaikelain, maa-
:alousyritttijien eleikelain, ynittailien el5keIain, merimieselaike-
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lain ja sairausvakuutusfain sekd er5iden niihin liittyvien lakien
muuttamisesta.

Halfituksen tybelSkelakeihin ehdottamista muutoksista olivat tain-
keimmait kanenssiajan iyhentAminen neljaistat kuukaudesta yhteen kuu-
kauteen ja 1B vuoden alaikanajan poistaminen tyosuhteessa oleviIta.
LisHksi merkitt5vinai aivan uusina piirteinai hallitus ehdotti lasta
huoltavan tydelSkkeeseen lapsikorotusta sekii 60 vuotta taiytt5neil-
le pitkaaikaisesti tyottdmille enityistai tyottomyyselSkettS. Tydt-
tdmyyselSkkeen ehdotett iin koskevan myds kans anetaike3 ;i::j este 1m55 .

Kanenssiaikaa lyhennett5essH tuli ongelmaksi, miten voitaisiin
vSlttei;i e1;ikkeen suuruuteen ratkaisevasti vaikuttavan palkan maiS-

::Sytyminen liian sattumanvanaisesti tyosuhteen lyhytaikaisuuden
vuoksi. Siksi hal-1itus esitti, ettei los tyOntekijatle elaiketapah-
tumaa edelt5neend vuoden aikana on ollut vdhintai5n neljA kuukautta
kestHnyt tydsuhde, tuleva aika tydkyvyttom5ksi tulosta el5keik5;in
otetaan huomioon tdst5 tyosuhteesta saadun ansion mukaisena.

Jotta 1B vuoden aI-aikairaj an poistaminen tydnteki jHin elSkeIaei-sta
ei olisi aiheuttanut elSkkeen perrrsteena olevan keskipalkan ale-
nemista, haltitus ehootti LEL:iin s;ieinnostS, jonka mukaan nuorena
ansaitut ja yieensH alhaisemmat palkat eivdt tulisi koko painol-
laan mukaan eliikkeen perusteena ofevaa palkkaa laskettaessa. Al-a-
ikairaj an poistaminen ei ulottunut yrittHj;iin elSkelakeihin , j oten
muutos on lisainnyt sris ainoastaan nuonten tydsuhteissa olevien
tyokyvytt omyys turvaa "

Lapsikorotusta haiiitus esitti sovetlettavaksi, jos ef5kkeensaa-
jalla tai h5nen puol-isoilaan on alIe 1B-vuotias 1apsi, jol1a o1i-
si oikeus perhe-eleikkeeseen. Lapsikonotuksen suuruudeksi hallitus
ehdottL 20 tai 40 pnosenttia siitd riippuen, onko lapsia yksi vai
useampia. Lapsikorotuksen sisHttHvdn el;ikkeen yhteensovituksessa
hall-itus ehdctti poikettavaksi TEL:n vanhoista yhteensovituspeni-
aatteista siten, ettH kansanei5kkeest;i otetaan huomioon vain pe-
rusosa ja yhteensovrtusraja korotetaan 66 prosenttiin, jolloin yh-
teensovrtus nailta osin vastaa valtion elaikkeissei sovellettavaa
yhteensovitusta. EsityksensH perusteluosassa hallitus konosti
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lasta huoltavan tyoel;ikkeen saavuttavan esitetyn muutoksen iHlkeen
useassa tapauksessa valtion eI;ikelain mukaisen tason. Hallitus
piti pelkain kansanelaikkeen perusosan k5ytt5mistei yhteensovitukses-
sa tarkoituksenmukaisena, koska nimenomaan l-asta huoltavan tulles-
sa tyokyvyttdmdksi hiinen puolisonsa, jolIei jo o1e ansiotyossH,
useimmissa tapauksissa ryhtyy ansiotyohdn eik;i el5kkeensaaja nliin
ollen todell-isuudessa saa kansanelskkeen5 muuta kuin perusosan.

Tyottdmyysel5kett;i hall-itus ehdotti maksettavaksi 60 vuotta t5yt-
t5neelle ja vuoden aikana vaihintSSn 200 pHivHItd tyottdmyysavus-
tusta tai tyottdmyyskorvausta saaneelle henkilolle, joIle ei voi-
da osoittaa sopivaa tyot;i. Hallitus perusteli ehdotuksensa to-
teamalla teihel-la elSkeikaa olevan pitkeaikaisesti tyOttomHn tyol-
listaimisen kaiyt5nndssH vaikeaksi ja jopa epaitarkoituksenmukaisek-
sikin. Hall-ituksen esitys on mahdollistanut tHydelle elaikkeelle
siintymisen jo ennen e1;ikeikaiS, sil-15 ty6ttomyyselskkeen hakijal-
le hallitus ehdotti maksettavaksi kansanelaikett5 ja tyoelSkettH
ik55n kuin hdn olisi tul1ut tyokyvyttomdksi. Tydttomyysel5kehake-
muksen kasittelyaikana haki3alle voidaan hallituksen esityksen mu-
kaan maksaa tyottdmyyskonvausta.

Hallituksen esitys sisdlsi myos joukon UKK-sopimukseen kuulumatto-
mia muutosehdotuksia. Niiden tankoi-tus on ollut yksinkentaistaa
tydelaikkeen j a kansanel-Skkeen yhteensovitusta sek5 helpottaa va-
kuutusmaksun ulosmittausta. Edefleen on pyritty poistamaan elai-
keturvan olennainen huonontuminen sellaisessa tapauksessa, jossa
tybntekijH TEL-tyosuhteen pHaitytty5 ehtii olla lyhyehkdn ajan LEL-
tydsuhteessa ennen tydkyvyttom5ksi tuloaan. Haflitus esitti vie15
yritt5jaiel;ikelakeihin muutoksia erityisesti suhteell-isen nuorena
tydkyvyttomdksi tulevien aseman parantamiseksi; aivan nuorena vah-
vistettujen tydtulojen vaikutuksen vtihentdmiseksi elSkkeen perus-
teena olevaan keskimeiairdiseen tyotuloon ehdotettiin, ettei jo 23

vuotta t5yttaineen yritt5jain elSkkeen perusteena olevaa ty6tuloa
laskettaessa oteta huomioon 23 vuoden ikee edeltaineit5 ty6tuloja.

Hallitus arvioi esityksensH aiheuttavan tyoetdkelaitoksifle lis5-
menoja alkuvaiheessa noin 25 miljoonaa mankkaa vuodessa, minkd ra-
hoittamiseksi- tyoel5kevakuutusmaksuja on korotettava noin 0r3 pro-
senttiyksikolle vuoden 1972 alusta.
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Sosiaalivaliokunta ehdotti hallituksen
v;ihHisiS muodollisia korjauksia, mutta
tyi myds kaksi vastalausetta.

esitykseen ainoastaan er5itH
valiokunnan mietintoon ii it-

Eduskunta hyv5ksyi hallituksen esityksen sosiaal-ivaliokunnan ehdot-
tamin vaiheiisin tarkistuksin sekd. hylkSsi samall-a nel j 5 Iakialoitet-
ta ja kaksi toivomusafoitetta. Sosiaalipaketin el-Skeasioihin liit-
tyneen esityksen (60/1971) ollessa vie15 eduskunnassa, hallitus an-
toi toisenkin elskepoIiittisen esityksen (78/L97'I), jossa ehdotti
muutoksia maatalousynittHjien elSkelakiin. Eduskunta kdsitteli
sitten molemmat esitykset samalla kertaa. Maatalousyrittdjien eI5-
kelaista hallitus ehdotti poistettavaksi s;iSnnoksen, ionka mukaan
vanhuuselSkkeestai maksetaan ainoastaan puolet isd.nn5n tyot5 ti1a1-
l-aan edelleen suorittavafle vi1jelij5l1e. LisHksi hallitus ehdotti
elSkkeen perusteena olevien tydtulojen mssr5ytYmisasteikon muutta-
mista ja tydtulojen markkam5ainien nostamista. Tyotuloasteikon muu-

toksen johdosta hatlitus esitti korotettavaksi myds sitd tyotuion
najaa, johon asti maatalousyrittatjH maksaa ainoastaan 40 prosenttia
vakuutusmaksusta. Rajan korottamisella 5 0001) r'Lar(crstd 6 000

markkaan pyrittiin v5ltteim55n maatalousyrittHj ien keskimS;ir5isen
."zakuut us mak s upro s ent in nous u .

Esityl;sensH perustel-uissa haltitus totesi isHnniin etHkkeen puoli-
tussHinnon kohdistuneen 1;ihinn5 pientilojen el-aikelHisiin, koska
pieni-Llai tiloifla voidaan vain harvoin siirtSS isHnn5n tehtHvdt
sopiv.Llle perheenj aisenille .

Uudeksi islinndn ja em5nnain yhteenlasketuksi vuotuiseksi tydtutoksi
hallitus ehdotti 550i) markkaa 12 ensimm5iseltA hehtaarilta. Tyo-
tulossa 12 hehtaarin kohdalla ol-lutta jyrkkS5 pornastusta hallitus
ehdotti lievennett5v5ksi siten, ett5 seuraavilta kymmenelt5 hehtaa-
rilta tydtuloksi ehdotettiin 225 markkaa, seutlaavilta 10 hehtaaril-
ta 125 markkaa ja seuraavilta 10 hehtaarilta 50 mankkaa. Hallitus
siis ehdotti samalla kor:otettavaksi laissa ollutta 30 hehtaarin

Tdm;in kappaleen markkamSSrHt vastaavat vuodelle 1970 vahvrstet-
tua palkkaindeks ilukua.

1)
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ylSnajaa, koska sen mielest5 nykyaikaisilla tuotantovailineill;i
voidaan pelk;istatain isainnrin ja emainn5n tydvoimaa keiyttHen hoj-taa
yli 30 hehtaanin tilaa. Emlinnein tydtuloa hallitus ehdotti myos
konotettavaksi.

Vil-jelmain tyotulon korotusta perustellessaan hallitus totesi kin-
janpitotiloilta saatujen tietojen .osoittaneen, ettei tydtuloas-
teikko vastannut is5nn5n j a emiinn;in keskimii;ir5isen tyopanoksen
anvoa. Lis;iksi tydtutot olivat hal-lituksen mielest;i j;iSneet je1-
keen, koska vuoden 1970 alusta lehtien tydel;ikkeisiin tullut noin
yhdeks5n pnosentin indeksikonotus jai maatalousynitt;ijien el-5ke-
j erj estel-m;issEi toteuttamatta.

Eduskunta hyv;iksyi hallituksen esityksen maatalousynitt;ijien elai-
kelain muutoksista sellaisenaan. Uudistuksen vaItiolle aiheutta-
mat l-is;ikustannukset vuonna 1972 ovat noin neljai miljoonaa mark-
kaa.
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LrrrE 3: rycinlarrnrtli KASrrrELEvjiT pljirrR.lornxsBT JA PAKINAT, LUoKrrusRUNxo

TUNNISTAMISTIEDOT JA VERTAILUMWTTIJJAT

1 Lehden nini ja puoluekanta 1

)

4

q

6

7

HS

r.lS

Hb1

KU

SSd

sn (Mk)

PS

puolueeton

Kok.

RKP

SKDL ' SKP

SDP

(esk. , M1.

TPSL, sos,den oppositio

Luokiteltava sanona, I. pbdkirjoitus
2. pakina

0
I
)

4

)
6

8
9

Sanonan julkaisuvuosi i960
\96i
\962
i96)
t964
' o(.q
L966
L967
1958
t969

01

03
04
05
06
0?
o8
09
10
L1

\ruos16

'l-8. Sanooan julkai.sukuukausi tannikuu
hclnrkuu
naaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesekuu
he rnd.kuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
narragkuu
jouJ,ukuu

I1a erotettu;en (i-9) 9 srsal+,?ia yhdeksdn ja sit6 suurennat luwt

2
?
4
q

9
Lukunadrii

10. Paakirjoitusten ja jdlkiartikkelienyhleis-
mdiirl ko. Lehden nunerossa

Sanonassa olerien kappalejao
kleliopillisten kappaleiden

yksi
kaksi.
kolne
nelja tai suurenpi
e-o.s.

2
3
4
E

11

neljiintend tal uy6hennin
e.o.s

enslnDalsene
tot sena
kolnantena

Kuinka nonentena ko. piiiikirjoitus on
julkai.stu
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HAVAINNOT

Varsinainen havaintoyksikkd on kukin sanorran sis6itdud kappale erikseen. l.littaus siis kohdistuu tapauksen eli pii-
kirjoihrksen sis5116 oleviin objekteihin, kappalej.siin (1-9), joista havaitaan luettelon (001-03r) nukaan huonion

kohteita ja asenneasteikon (+2 - -2) avu11a oerki.tddn lehden asennoituninen kappaleittain kuhunkin huonlon kohtee-

seen. Asenneasteikolla -2 = erittai.n negatiivinen, -1 = negatiivinen, 0 = neutraali tai ei voi tulkita, .1 = posi-
tiivinen ja +2 = erittdin positi.ivinen.

Huonion kohde

1, AnsioelEke.jHr.iestelnd

Kohteen
tunnus

001

002

003

004

00t
006

007

008

009

010

011

012

013

014

Sanonan kappale

1234r6789

Ei tiiss4 raporti.ssa

Kohteet 002-017 sisSltyvdt tdhdn
raporttiin

Poi s te ttu
Pois tettu
Ei t5ssE raportissa

Kohdetta 021 on siwttu t6ssd raportissa

Kohteita 022-033 ei ol,e eritelty tdssd
raportissa. Niit6 on kdytetty vain
kohteen 021 tuottaniseen

Poi s te ttu
Poistettu

1 .'l . Tvtiel6kkeet (eliiketurvakeskuksen- - -vEiFuTuFpf:.ri)

1.1.1. Organisaatio, toininta
1.1 .2. Kustannukset
1.1.J. E16ke-edut

1.1.3.I. Vanhuuseldke

1 .1 .3.2. I)6kynyttiinyyselSke
1 .1 .3.3. Perhe-e16ke

1 .1 .3.4. Etiikej.kii
1 ,1 ,3.5. Eldkkeiden suuruus

1 .1 .4 . Soveltanispiiri, henkilupiiri
1 .1 .4 ,1, Syntyndvuoden perusteella

tapahtunut vakuu te ttu jerr
henkiltjpiirin ra jaaninen

1 .1 .4 ,2, Tuotannollisen asenan
perusteella tapahtunut
vakuutettu jen. henki16-
p]1r1n raJaanlnen

..t .4 . 3. lllll::l:Il.:1.:i:t:saaJaPllrln raJaanlnen
1.1.!. Rahoitustapa

1 .1 .5.'1 . Rahoittaja
1 .1 .5.2. Rahastointi

1 . !. (. _Kckqngiguus
l.l./. E.o.s.

1, ?. _MUu! qns iqeliikkge t ( eliiketurvakeskuks en- - -vi:. Eu f,u ipf i i:. In-tru-u 1u na t tona t an s i o-
eliikejiirjestelyt)

2. Kansaneldkejlrjestelud
(uuei 1955 sdldetty)
2.1. 0rganisaatio, toininta
2.2. Kustannukset
2.1. Eldke-edut

2.1.1. Vanhuuseldke

2. ).2. Tyokyvyttdnyyseldke
2.1.1. Perhe-e1dke
2.1.4. Eldkeikd
2,J.!. EHkkeiden suuruus

2.4. Soveltauispiiri, henkiliipiiri
2.1. Rahoitustapa

2.!.1. Rahoittaja
2.!.2. Rahastointi

!. (, _Kokonaigugs
i.7. E.o.s.

01i
016

017

018

019

020

021

022

023

024

02,
025

027

028
o29

030

03'l
032
o33
034

035
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LIITE 4: SISJALLON ERITTELY]{ A tIiEIS'iOI,] .TAKAUTUMINEN
t,EHDITTAII.I JA VUOSIl'T'AIN

Ipl Helsingin Sanomat
10

5

1960 ',61 62 63 64 65 66 67 68 69

kpl Uu s i Suumi
10

5

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

rrt I HufYudstadshladet
1(,

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

tr
N
n

palina
pilfkirjoitus
yhteensI

5
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1

5

2

2

10

5

25

1

kpl

kpl

kpl

1960 61

E pat(ina

N piikirioitus

n Yhteenstr

Kansan Uut iset

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Suomen Sosialidemokraatti

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Suomenmaa (,uaatansa)

15

10

5

62 63 64 65 66 67 68 69
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' kpl
15

5

kpl
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PiiYa'n Sanomat

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Ka ikki lehdet

80

70

40

3

E
N
tr

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69

pakina

piilkirjoitus
Iht eensi

NI
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LI]TE 4: SlSILLiJN ERITTELYN AlNEISTON JAK.{UTUMINEN LEIIDITTAIN JA \TIICSITTAIN

HS

Vuos i Paek. Pak Yhi

0

3

3

1

4

C

0

2

0 0

0 1

0 3

1 4

0 1

0 4

0

0 )

0 0

0

Yht 2l 28

US

Vuos i Peek Pak Yht

1g6D

1g(,1

1962

196)

1964

196'

1966

1967

1968

1969

1

2

1

,
)
4

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

4

4

c

4

Yhr )1 0 31

1960

1 961

1962

19b)

1 g64

196'

1966

1 967

1968

1 969

1960

1 961

1 962

1 9rj
1 964

1965

1 966

1957

1968

1969

1960

1 961

1962

196)

1964

1965

1 966

1 967

1968

1 9€9

Vuos i Peek Pak Yht

1 q60

1961

1962

1963

1 964

196,

1966

1967

1 968

1969

1

6

2

5

9

q

i
6

5

1

0

0

1

0

0

2

8

1

0

0

1

6

3

5

11

23

8

6

,
Yht 6j 12 7'

Sm (Mk)

Vuos i Paak Pak Yht

1g60

1961

1962

1963

1964

196'

1966

1967

1968

1969

0

3

)

,
4

5

22

12

0

q

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

Yht 59 , 64

0

3

3

4

6

24

14

0

5

PS

Vuos i Paak. I Pak Yht

1

5

1

2

0

1

6

1

1

)

0

1

0

0

0

2

4

,
3

1

6

1

a

0

3

10

6

4

,
38

Kaikki lehdet

Vuos i. Peak Pak Yht

1g60

1961

1962

1963

1964

196'

1966

195',/

1968

1969

4

ac

10

2'
19

26

67

34

10

oa

0

2

1

1

0

6

14

I
5

4

4

27

11

26

19

32

81

42

1'
27

Yht. 243 41 284

1960

1 961

1 962

19(,)

1 964

1 965

1966

',967

^'968

"\959

ITbI

vuosil Paek.i Pak Yht

'I

3

0

3

2

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

)
2

,1

3

1

0

0

Yht 14 0 14

KU

Vuosi Peek Pak Yht

0

5

0

0

4

2

6

4

3

4

0

1

0

0

0

1

0

0

2

2

0

6

0

0

4

)
6

4

,
6

Yht 28 6 34

Yht 21 17
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LIlTE 1: KIR.TC]TTELUN I'{AARA JA ASENNOITUMINEN 1'TJ,IKIMUSJAKSOITTAIN

Sisdlldn erittelyyn kuuluvien kirjoitusten ja niiden sisdltdnien kappalej.den lukumd"drdt tutkinusjaksoittain

1)
Lehtien asennoituuinen ty6eliikejdrjestelniidn kappalekohtaisen tarkastelun asennoitumisasteikol]a

1)
Neutraalia asennoitunista on nerkitty no11a)-1a, sitd suuremnat luwt osoittavat nydnteistii asennoitunista
ja pienenudt kielteistd asennoitumista.

Lehtien tyiieldkej6rjestel,ndstd kirjoittanien uy6nteisten ja ki.elteisten kappaleiden suhde

Lehtien tyi5el6kejdrjestelndstd kirjoittauien nuiden kuin nydnteisten tai kielteisten kappaleiden lukunddrS

Aika HS US Hbl KU SSd sn (Mk) PS Yhteensd

1g60 - 196,

1966 - 1969

.L

20

16

41

31

13

16

37

56

115

to

69

22

38

100

J)J

Aika PEidki.r joi.-
tuks ia

Pdikirjoi tus-
ten kappaleita Paki.noi ta Pakinoiden

kappalei ta
Kir joi trksia

yh teensE

Kir joitus ten
kappal.ei.ta
yhteensI

1960-196'

1966-1969

1960-1969

109

134

243

543

4t
1 114

!

10

31

41

ol

214

T6

119

16'

284

62'

88q

1 ,10

A jan jaks o HS US Hb1 KU cct sm (Mk) PS Yhteensii

1960 - 195:-

1966 - 1969

+0 15

+1r0

+1 ,1

+0 r6

+0r9

+1 ,1

1 , 0

-0 15

+0, 5

+0 r5

_nq

-1 ,0

-0 1

-1 ,1

+0r1

-0 13

Ajanjakso US Hbl KU SSd

67/22

(,0 /t5

sn (Mk) PS Yhteensii

1g60 - 196,

1966 - 1969

16/4

25/0

51/o

27 /2

24 /3
15/2

2/34

19/)9

a /qq

8/81

24/30

10/87

191 /148
164/232
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rrOgIJ{rn.IJin.IesTgI,I,II.IiN JA SEN OSAPIIRTEISIi}i i,..:].ifiVA KIRJOITTELUN I'{AARA JA ASENNOITTIMINEN

Ite 6: 6i1;6itusten absoruuttiset (N) ia suhteelliset (N 6) lutcunaarat

PSdkirjoitukset ja pakinat
lluo-
mion
koh-
de

1960 - 196' 1966 - 1969

-l
I

002

003

004

005

oo6

007

008

009

010

01 1

012

013

014

015

015

017

Huonion kohde

fftieliike jdr jeB telBa (kaikkiaan )

- 0rganisaatio, toininta

- Kustannukset

- E16ke-edut

- Vanhuuseldke

- ffd]ryvy tttiuyyseldke

- Perhe-e16ke

- Eldkeik6

010 = - Eliikkeiden suuruus

011 = - Soveltanlspii.ri, henkil6piirl
012 = - Syntyndvuotlen perusteella tapahtunut vakuutet-

tujen henkil6piirin rajaaninen

013 = - Tuotannollisen asenan perusteella tapahtunut va-
kuutettujen henkil6piirin rajaauinen

014 = - Perhe-eldkkeen edunsaajapiirin rajaaninen

015 = - RahoitustaPa

016 = - Rahoittaja

017 = - Rahastointi

Nf,

100

94 ,1

,,9
64 ,7

32,8

31 ,1

o,/r-

/tb

44 15

50,4

16,0

66,t

0r8

63,9

58,0

49,6

N

165

136

8

ot

30

33

6,

10

3B

41

12

'1 11

?n

106

80

72

N/"

100

82r4

419

37 ,6

lorl

20ro

39,4

6,1

23,0

,AQ-',u

67 ,3
18 12

54,2

48 ri
43,6

002 =

003 =

004 =

005 =

006 =

007 =

008 =

009 =

I
Piiikir joit,rkset

1g60 - 195, 1966 - 1969

N% Nf,'N i I

Pakinat

1966 - 1969

N%N

-t

I

1g60 - 196,

lt%

31

ZO

6

19

4

4

7

E

b

9

,
17

2

18

18

100

A?O

19,4

6l ,3

12,9

12,9

22,6

16 ,1

19,4

29,0

16 ,1

54,8

87 ,1

58,1

58,1

119

112

7

J7

)9

)7

11

?

i3
50

1g

79

1

,,76

59

,9

109

103

7

72

36

35

11

9

49

59

18

71

1

58

62

,4

100

94,'
6,4

66,1

33,0

32,1

10,1

813

45,0

54,1

16,)

65,1

1r0

62,4

,6,9
49,5

134

110

2

43

26

29

(R

5

)z

)z

7

94

28

79

62

,4

100

82r1

lr)

32,1

19,4

21 ,6

43,3

2n

23,9

23,9

70,1

20,9

,9,0
46,3

40 13

10

9

0

,
3

0

0

4

1

1

8

0

I
7

5

100

90

0

,0

30

20

0

0

40

10

10

80

0

80

7o

q0
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Asennoituninen (l) ia kasj,ttalyintensiteetti :

Huo-
nion
koh-
de

Pddkir joi tukset

1960 - 196' 1966 - 1969

Pakinat

1950 - 1965 1965 - 1969
'!---
:LrNL A ;

fr'
N

L
N'N N AA

N
A

P66kir joitukset ja pakinat

1960 - 196' 1966 - 1969

A N Atr L
N'

---l
I

002

003

004

00,

oo6

00'1

008

009

010

011

012

013

014

01,

016

017

+0 12

+0 r6

+0 15

0r0

-0 13

+0 ,4

-1 ,0

-oq",/
-0 13

-o 16

-0,3
0ro

+0 15

+0 r2

+O 12

109

103

7

72

)b

3'
1l

9

49

59

18

1

6B

6z

,4

019

016

0r2

0r4

013

o13

013

0,2

013

013

ot3

0,4

013

0r4

013

0r0

+0 13

0r0

0r0

+0 12

+0 13

+0r4

-1 ,5

-0, 1

-o(
-0 12

-0,6

-0,8
0ro

+0r4

-0 1

-on

+0 r3

-1 rl

0,0

-0 r4

0,0

-1 ,0

-0, 1

134

110

2

43

26

,o

t8
tr

)t

7

94

28

79

62

54

019

015

0r2

0r4

0r)
n1

o16

015

0,3

0r3

0,4

0,5

0r4

0r4

0,3

015

-0 , 4

,0
o

,0

1

a

1

0 2

0 r'2

0,1

0,0

0,0

0r3

0r1

o16

013

0r0

0,1

0r1

o12

10

9

0

,
3

0

0

4

1

1

o

0

8

7

,

o16

0,4

0r0

-1,0

-0 19

-1 ,3

-o 16

-1rO

0r0

+0 12

-0,4

-1 ,4

-o 16

-1 ,4

-0,6
1a

-1 ,3
+0 1)

-1 ,4

31

lo

6

19

4

4

7

,
6

9

5

17

2

18

18

0r7

n(
0r1

or2

0,1

0r1

0,2

0r3

0r1

ur)
012

0,4

ot2

0,4

0r2

0r4

+0, 1

+0 1)

+0r5

0r0

-0 13

+0r4

-1 ,0

-0 15

_na

-0, 6

-1 ,i
-u ,1

0,0

+0r4

+o,2

+0, 1

119

112

7

77

39

)t
11

9

,3
60

19

79

1

76

Aa

,9

019

0r6

012

013

0,3

013

0r3

0,2

013

013

013

0r4

o13

0,3

o'3

O'3

-0 r3

-0

tb ,
136

I
ol

30

.t)

65

10

38

41

12

111

30

106

80

72

-1

-0

,1

,2

, 2

, 1

0,0

+U

+0 r4

1

-0 14

-0 16

-0, 8

-o 16

-nq-,,
-0 15

+0r4

-o 16

0,8

0r,
0

0r3

0

0r3
nE

0r4

0,3

013

0r3

0,5

0r3

0,4

013

0r5

Huonion kohde:

002 = 1}6e16ke jiirjestelad (kaikkiaani

003 = - Organisaatio, toininta
0n4 = - Kustannukset

00, = - Elike-edut

006 = - Vanhuusel6ke

007 = - $cilcyqytt6uyyseldke

008 = - Perhe-eliike

009 = - Eliikeik6

(= kdsi ttelyintensiteet
huonion kohdetta. Luku
kappaleisiin, joiden pi

010 = - Eliikkeiden suuruus

011 = - Soveltaoisplirl, henkildpiiri
C12 = - Syntynlrmoden perusteella tapahtunut vakuutet+,u.

jen henkil.tjpiirin rajaauinen

01j = - Tuotannollisen asenan perusteella tapahtunut va.
kuute ttu jen henki).6piirin raiaaninen

014 = - Perhe-elikkeen ealunsaajapiirin rajaaninen

015 = - Rahoitustapa

016 = - Rahoittaja

O17 = - Rahastointi

L
i\

A tarkoittaa asennoitunista, No1la tarkoittaa reutraalia, sitd suurennat lunrt nydnteiste ia pieneDudt kiel-
teistd asennoitunista.

N tarkoittaa kutakin huonion kohdetta kdsitelleiden kirjoitusten LukunSiirdd.

ti) ilnoittaa. kuinka suuressa os&ssa kirjoitusta keskind6rin on k6sitelty lcyseistii
h laskettaeisal,) on oletettu, etta ninkaan huonj.on kohteen kdsi.ttely ei keskity

ttlus poikkeaisi huoEattavasti nuista.

,askuohjeet liitteessd 8
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LIITE 7: PIiiIiKIRJOITUSTEN JA PAKINOIDEN ASENNOITUIIIINEN ERI ELiiKEJJiRJESTELMIIN LEHDITTJ\IN, KAPPALEKoHTAISESSA

TARKASTELUSSA

(noIIa tarkoittaa neutraalia, siti suurennat luwt nydnteistd ja pienenndt kielteistd asennoituuista)

Yhteensd -0 2

1960 - 196'

$6e16,ke-j[rjes telnd
Kansaneliike-
j6rjes telnii

1966 - 1969
'--==-.----,-lyoeJ.ake- Ijdrjestelnd I

I

ransaneleEe- - -
jAr je s teInE

HS
Ptidkir j oi tuks e t
Pakinat

+0 , 6

0r0

-o 19

0r0

+1r l -o '5

KU
PlSkirjoi tukset

Pakinat

1 Z

-0 t

+0 e3

0r0

-0 13

-0, 8

-0 , 2

-0 16

SSd
P66kir joitukset
Pakinat

+0r4

+1 ,3

-0, I
-0,6

+0 t 4

+0 r7

-0 r'7

-0r4

Sn
PSikirjoitukset
Pakinat

-nq-,/
-1r0

+0, 1

-1 ,0

-1 ,0

-1 r0

+0 t 6

0,0

*0 r3

+0 15

PS
P6.6kirjoitukset

Pakinat

+0, 1

-0 19

-o1
+0 12

-0,4

-1 t5

Yhteensd
Piidkirjoitukset

Pakinat

+0 12

-0 14

-o r7

-0 12

0,0

-1 ,0

-0 12

+0, 1

+0, 1 -o 16 -0 13
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LIITE B: SISALLON ERITTELY TASSA TUTKIMUKSESSA

Luokitusrunko ja sen kaytto

KHytetty
kaisesta

luokitusr:unko on ]iitteenH 3 . Sel-lainen on t;iytetty j o-
tutkimukseen kuuluvasta kirjoituksesta.

Tutkittavista kirjoituksista eli sanomista on fomakkeeseen merkit-
ty ensin kirjoituskohtaiset tunnistamistiedot 1a joitakin kirjoi-
tuskohtaisia tietoja (kohdat 1-11). Seuraavaksi on koko sanoman

asennoituminen t1zoel5ke j 5rj estel-m55n (kohta L2) arvioitu sen mu-

kaan , miten on ol-etettu etdke j 5rj estelmiissd tyoskennelleiden koke-
neen kunkin sanoman sen ilmestyessS. Asennoituminen on arvioitu
siten, ettH erittdin positiivinen on merkrtty + 2:11-a, positiivi-
nen + I:1lEi, neutraali + 0:Ila, negatiivinen - 1:1l;i ja erittHin
negatiivinen - 2:l-1a.

Lomakkeen jatko-osa on kappalekohtaista tankastelua varten. Kusta-
kin kirjoituksen kappaleesta on lomakkeeseen merkitty kappaleen si-
s5lt.imdt huomion kohteet j a asennoituminen niihin.

Lomaketta on k5ytetty myos mittaamisen apuna. Yleisasennoitumista
koko tydeISkeS;irjestelmiiain (huomion kohde OO2) kirjoituksen kussa-
kin kappaleessa ei ole nimitt5in arvioitu suoraan, vaan se on tuo-
tettu laskemalla keskiarvo, lshimp5ain kokonaislukuun oydristettynai,
jHrjestelm5n eri osapiirteisiin (huomion kohteet 003-017) kohdistu-
neesta asennoitumisesta. Vastaavalla tavalla on tuotettu muitakin
ylSk5sitteita (001, 021) . Asennoitumispisteit5 on lomakkeeseen
valituille huomion kohteille annettu kuten sanomakohtaisessa tar-
kastelussakin. Lis;iksi on kHytetty nol-l-aa sil-1oin, kun sanomassa
ei ole puhuttu huomion kohteen olemassa olevista piinteistS, vaan
on esimerkiksi kuvail-tu tul-evaisuutta siten, ettH asennoitumisen
mei5ritteleminen olemassa olevaan j;irjestelm55n olisi ollut mahdo-
tonta

Luokitusrunkoon' on varattu tilaa vain yhdeks;inkappaleisille tai Iy-
hemmille kirjoituksille. Osa kirjoituksista, 1;ihinn.i pakinoista,
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on kui-tenkin ollut pitempi5. Luokituksen mahdollistamiseksi on
silloin ollut pakko yhdistSS kappaleita. Yhdi-stHmisessH on py-
ritty sufattamaan kesken5ain' sellaisia kappaleita, joissa on puhut-
tu eni asioista, jolloin huomion kohteita ei ole kadotettu. He1-
pointa teim;i on ollut silloin, kun pakinoitsi j a on kaisitellyt sa-
massa kirjoituksessaan useita aiheita, mik5 ehk;i on osaltaan vai-
kuttanutkin pakinan venymiseen. Mikali tyoetekkeite k5sitteleviS
kappaleita on jouduttu yhdisteim5Sn, on pyritty liittamean selIai-
sia kappaleita, joissa asennoitumi-sen msSritteleminen huomion koh-
teeseen on ol}ut mahdotonta tai- asennoituminen on oIlut neutraali,
sellaisiin kappaleisiin, joissa asennoituminen samoihin huomion
kohtei-siin on ilmaistu selvHsti. Useinhan tSltaiset kappaleet
ovat per5kkaiin. Kasitteakseni yhdist5minen on pystytty suoritta-
maan ilman, ettei se olisi vaikuttanut mainittavasti asennoitumista
kuvaaviin lukuihin.

Osa lomakkeessa olleista huomion kohteista on poistet-ru tai yhdis-
tetty muihin luokkiin ennen lopullista luokitusta, mutta myds IopuI-
lisessa luokituksessa on voitu kdyttS;i samaa lomaketta kuin koeluo-
kituksessa.

THssei raportissa on k5sitelty vain osaa Iuokitusrungon huomion koh-
teista.

Tulos-[en tuottaminen

Kunkin paeikinjoituksen tai pakinan kappaleittain tapahtuneen luoki-
tuksen jSlkeen on kuhunkin huomion kohteeseen kiinnitetyn huomion
m55rai ja asennoituminen laskettu tarkasteltavia ajanjaksoja koske-
viksi tunnusluvuiksi ilman, ettH v;iIi1l;i ol-isi tuotettu kappale-
kohtaisista tiedoista kutakin kir3oitusta erikseen luonnehtivia
tietoja. Tunnuslukuja on laskettu jaksoilta I960-I965, f966-1969
ja I960-1969. Tiedot on laskettu p5Hkin;oituksia kuvaavina, paki-
noita kuvaavina ja lisHksi motempia ryhmiS yhdessH kuvaavina.
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Lasketut tunnusluvut ilmaiseva tar-rlukkop5il:

18

Asia, huo-
uion kohde

Taulukon symbolit

Kul-lekin riville on Iaskettu kyseisen rivin huomion kohteeseen eli
asiaan Iiittyvien symbolien numeroarvot tarkasteftavana ajanjakso-
na.

sanomien 1ukum55r5 (sanoma = pHdkirloitus tai oakina).
sanoman kaikkien kaopaleiden lukum5lirS.

sanomien kaikkien kappaleiden lukumHHrS.

sanomassa olevien asiaa kaisittelevien kaopalei-den Iuku-
maiHr;i

001

002

003

N

I
T1

1t

1t

T} sanomissa o.levien
m;i5r5.

as iaa kai.s ittelevien kappaleiden luku-I

I = sanomassa asiaa kHsittelevien ja kaikkien kappaleiclen
suhde.

1 edellisten summa (yhteenlaskettavia on N kapoaletta) L
I

I

L
N

1

huomion kohteeseen Iiittyv5n huomion mH;irri5, kirjoittelun
pituutta, kuvaava luku, joka kertoo, kuinka suuri osa sa-
nomasta keskimS5rin on kesitellyt kyseistai huomion kohdetta.
erittaiin positiivisesti asiaa k.isittelevien kappaleiden
lukum;i5rei sanomissa.

Ld-
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Lt)

\.^

xd

Ie

Ig

Ia+ Ib

Td+ IE

IC+Ig
e

= positiivisesti asiaa kHsittelevien kaopaleiden Iukum;i5rH
sanomissa.

= neutraalisti asiaa kd.sittelevien kappaleiden 1ukum55rH
sanomissa.

= neg,atiivisesti asiaa kHsittelevien kaopaleiden lukum;i5rH
sanomissa.

= erittHin negatiivisesti asiaa kdsittelevien kapoaleiden
lukum5Srai sanomissa.

= sanomien sellaisten kappaleiden 1ukum55r5, ioiden asen-
noitumista ei ole voitu m55rite115.

= eriasteisten positiivisten kappaleiden yhteismaisr5 sano-
missa.

= eriasteisten negatiivisten kapoaleiden yhtersnSSrd sano-
missa.

= muiden kappaleiclen yhteismaiSnai sanomissa.

= sanomien kafpaleista huomion kohteittain laskettu paino-
tettu asennoitumisien summa. S = 2La + lIb + (-t)Id +

(-2)re. Kerroin on ollut siis suurin erittHin positiivi-
sissa Iausumissa ja pienin eritt5in negatiivisissa lausu-
missa. Asennoitumispisteiden summassa ei ole otettu huo-
mioon neutraaleja kappaleita eik;i kappaleita, joiden
asennoitumista ei ole voitu m55rite1le, kerroin on siI-
Ioin o1lut noll-a.

= asennoitumispisteiden keskiarvo.

= asennoitumispisteiden keskihajonta.
x

S

Luokitus k;iytainnos sd

Lopullisen luokituksen luokitusoh;eet ovat syntyneet kolmen eri
henkilSn koeluokituksistaan pit5mien luokituspoyt5kirjojen yhteen-
sovituksen perusteella. Lopullisen luokituksen ofen suorittanut
yksin. Siihen olen ryhtynyt vasta, kun luokituspoyt5kirjojen yh-
teensovituksen tlrloksia k;iytteien kaksi henkilSai on saanut tutok-
sensa tydelSkejHnjestelmSn ja sen osatekijoiden kohdalta tdsm55-
m5;i:
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Koska koko aineisto on tyoelSke j 5r j estelmS;i kHsittelev;iltai osaltaan
luokiteltu kahteen kertaan, on kaikki ensimmiiisellS kerralla vai-
keuksia aiheuttaneet seikat luetteloitu ja ratkaistu yhtendisesti
toisessa tuoki-tuksessa.

Luokitteli j an teht;ivainai on oltut luokitella vain sanomassa kir j oi-
tettu ilman tulkintaa. J;irjestelmS;in kohdistuvaa arvostelua ei
kappalekohtaisessa tarkastelussa ole siis tulkittu 3akamalla sitai
rakentavaan j a repiv;i5n kriti-ikkii-n, vaan j oidenkin i ar j estelm5n
piirteiden esittely korjausta vaativina, puutteellisina tai vir-
heeltisin5 on luokitettu lehden negatiiviseksi asennoitumiseksi,
vaikka se olisikin koettu mydnteisen5 Ssrjestel-mdn piirissai. l'laiin-
hain on til-anne ollut esimerkiksi silloirL, kun hallitus on antanut
tydelskejarjestelm5n parantamiseen tai hiomiseen t;iht55v5n lakiesi-
tyksen, jonka perusteiuista lehti on fainannut voimassa olevan lain
arvostelun, mutta ei ol-e maininnut muutosvirikkeen ja hallituksen
esityksen syntypaikkana esimerkiksi elliketurvakeskusta. Mikali
esityksen teki j lind mainitaan eliiketur:vakeskus j a I ehti yhtyy es i-
tyksen perusteluissa ty6elaikkeioen piirteisij-n kohdistettuun arvos-
teluun, lehden asennoituminen el5keturvakeskukseen eli tyoeleikejar-
jestelmdn organisaatioon on ol1ut kuitenkin myonteinen, vaikka se

onkin ollut kiel-teinen j oihinkin 3 arj estelmEin rnuihin osapiirtei-
siin. Kappal-ekohtaisessa luokituksessa siit5 syntyv;iH. haittaa, €t-
te asennoitumisen m5Hrittelyn apuna on k5ytetty p;i5asiallisesti
vain kyseisen sanoman yhteydessai saatua muuta tietoa, ofl pyritty
korj aamaan instrumentaaliseksi k5sitetyn tekstin sanomakohtaisefla
luokituksella, 3 ohon on sovetl-ettu hieman v51j emp;iai tulkintaa.

Asennoitumisasteikon iiHriarvo j a on k5ytetty airroastaan s illoin ,

kun asennoituminen on ilmai-stu selv5sti 3 a sen mEiiiritteleminen on

ollut yksiselitteistS. Sill-oin kun lehti on ainoastaan rrantanut

ymmeirt;ili" asennoitumis ens a : or kaiytetty viiliarvo j a tai : opa neut-
naalia, mik5li on oIlut syytd olettaa asennoitumisen tajuamisen
riippuvan ensisijaisesti vastaanottajan arvomaailmasta. Veiliarvo-
ja on kHytetty myos sil-loin, kun asennoituminen on kohdistunut ai-
noastaan huomion kohteen osiin eik;i peruspiirteisiin. Luonnolli-
sesti ilmaisun voimakkuus on myos vaikuttanut asennoitumisen m55-

rittelyyn.
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Lehden asennoitumista on mitattu aina kulloinkin voimassa olevan
jerjestelmein piirteisiin, joten no11a11a on merkitty asennoitumi-
nen laihinn;i silloin, kun lehti on kirjoittanut sellaisista tulevai-
suuden kaavailuista, ettH mittaobjektin pysyvyys eli sen konstans-
si ei ol-isi sHilynyt. Konstanssi (]<s. Pietil-H 1969, 96 ja Stone
1966., 2l+-216) tarkoittaa varsinaisesti sit.i, ettei mitattava omi-
naisuus saisi vaihdella ajallisesti. Muutosprosessin kuvaukseen
kirjaimeltisesti soveilettuna vaatimus olisi tietenkin 3airSeton,
;oten tHss;i sis5ll-on erittelyssei on asennoitumismittauksen mitta-
ob;ektiksi valittu vain kulloinkin voimassa olerza j;ir;estel-m5. Se

puolestaan ei oIe J-yhyeIJ-5 aikavSl-ilfai ja SrsyketiIan vHhHisen muu-
toksen takia muuttunut niin paljon, ettei mitattavaa ominaisuutta
voisi pitS;i suhteellisen stabiilina. Kohdeanalyysissa ei mittaob-
jektin pysyvyydelle oIe kuitenkaan asetettu yhtei tiukko;a ehtoja,
vaan siind on otettu huomioon myos erilaisia tulevaisuuden kaavai-
luj a.

Kulloinkin voimassa olevan jarjestelm5rr tarkka ajallinen mai5rit-
tely on o1lut mahdotonta, sill;i esimerkiksi lakien antamispHivien
tai voimaantulopdivien k5ytt5minen jyrkkin5 ra;oina ei olisi ollut
mielek5stai, koska ne ovat kuitenkin vain paiaitoksentekoprosessin nai-
kyveiS muotopuolta. Todelliset p;i5tokset ovat usein syntyneet ai-
kaisemmin ja samoin l-ehtien asennoituminen on voinut m55r'Sytyai jo
pai,i.toksentekoprosessin alkuvaiheessa. Aikaraj at on n;iin oll-en har-
kittu tapaus tapaukselta. Todella toteutuneita ratkaisuja on ja]-
kikaiteen tapahtuneessa luokituksessa voitu ruveta pit5maiSn jHrjes-
tel-mli5n kuuluneina siitat tehtien, kun niiden suunnitell,-rn sis;il-1on
p;i;ipiirteet eivHt ole en5ii muuttuneet j a paiStoksentekoprosessin
osapuolet ovat alkaneet pitaa muutoksen pikaista toteutumista hah-
motellussa muodossa ilmeisenai. Neiin on myos mittaob3ektin pysyvyy-
den vaatimus voitu s;iilyttei5, sil-15 muutoksia ei ole kaisitelty ly-
hye115 aikav;ili1la tapahtuneina.

Reliabiliteetti ja validiteetti

Reliabil-iteetill-a tarkoitetaan kaiytt;iytymistieteissai mittavHlineen
kykyd antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Rel-iabiliteetti on sit5
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suurempi mitei vEhemm5n tul-oksissa on sattumanvaraisuutta. Reliabi-
liteetti-kHsitteessei on tapana erottaa seuraavat e::i osatekijHt
(ks. Borg 1968, 32-34; Pietilei 1969, 93-105; Stone 1966, ZlL-2)-7):

1) Mittaveilineiden yht;ipit5vyys eli kongruenttisuus; ts.
se tulosten
mittaamalla

samuuden meieirei, j oka on saarzutettavissa
eri mitoilla samaa asiaa.

2) MittavSlineerr tarkkuus eli intra-individuaalinen re-
-Ldl) ttav ].neen v y antaa yhden ha-

vaannoa +L̂:) 1J an kohdalla eni ajankohtina samoja tuloksia.
I a 1a rteettr I ts.

3 ) MittavSlineen ob ektiivisuus eli i-nter-individuaal-i-nen
re1 aab Ia t eett .+^ ttav rneen kyky antaa err ha-
vafnnoa rlar n kohdal-la samoja tuloksiats

4) Mittaobjektin pysyvyys el-i konstanssi; ts. mitattavan
seikan muuttumattomuus eri aikoina.

0satekijdita (2) ja (3) on sis51l6n erittelyssH tapana nimittSS
yhdessH luokitus- tai }uokittelijareliabiliteetiksi (codi-ng tai
coder reliability). Ensimmdistd osatekijdai taas nimitetS;in sisail-
toluokkien yhten5isyydeksi (category consistency) ja neljAtta osa-
tekijaiS sis;il-toluokkien stabiliteetiksi (esim. PietilS 1969, 93).

Sj-s;iftofuokkien yhten5isyys on l-ikeinen sisSltoval-iditeetin k5sit-
tee11e. Vatiditeetti tarkoittaa site, miten hyvin tietyn teoreet-
tisen keisitteen operatiiviset meieiritelm;it vastaavat kaisitteen si-
sei1t5m55 ominaisuutta, ilmiot;i tms . seikkaa. Koska t5m;i sisSllon
erittely on varsinkin luokitusvaiheessa toteutettu PietilSn (1969,
L7) termien mukaan laihinn5 r:puhtaanarr eikd r'lavennettuna" sis;il-l-on
erittelyn;{, valioiteetissa on ensisijaisesti kysymys vain siitH,
onko kunkin sisail.toluokan piiriin luettu kaikki siihen kuuluvat
tekstin viittaukset ja toiseksi vastaavatko n5m;i viittaukset ko.
sisHltoluokan tarkoittamaa asiaa ja ovatko ne sen kannalta 'ryhtd
painavia". Painavuus korostuu varsinkin laskettaessa tydel-Skejeir-
jestelmein osapiirteiden saamien tunnuslukujen avulla koko tyoelei-
kejHrjestelms.S kuvaavat tunnusluvut. Juuri n5iden seikkojen tar-
kistaminen on sis;iltol-rrokkien sis;iltcvaliditeetin tarkistamista,
jossa luokittelija itse loogrsen p55ttelyn ja semantiikan tiet5
ratkaisee ;onkin tekstin osan kuulumisen tiettyyn sisHltoluokkaan.
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Empiiri-senH keinona sis;ilt6validiteetin tarkistamiseksi on antaa
usean henki16n sijoittaa tiettyja tekstin piirteitai tiettyihin
l-uokkiin. Mite useammin sama piirre joutuu samaan sisaitt6luokkaan,
sitri validimpi se on luokan kannalta ja mitai yksimiel-isempi teks-
tin piirteiden sijoitus oD: sitH korkeampi on sis;iltdvaliditeetti.
Tete Pietilain ( l-969 , 91) oh j etta toteutettaessa tulee esiin kui-
tenkin Borgin (1968, 43-44) rel-iabiliteetin yhteydessH kasittelemH
ongelma eri Iuokitteli joi-den tiedon m5;iriin vaikutuksesta tekstin
ymmHrt;imiseen. Nyt tiedon mlisr5n vaikutus lopullisiin tuloksiin
on vakioitu siten, ettai kolmen henkilon yhdessli muokkaaman l-uoki-
tuspdyt;ikirjan avulla yksi henkilo on suorittanut lopullisen }uo-
kituksen kokonaan.

SisSltovatiditeetin kHsite on l-i-keinen rel-iabiliteetin osatekijdi-
hin kuuluval-Ie sis;iltol-uokkien yhtentiisyydeJ-Ie. Site selvitet;itin
vain harvoin empiirisesti relevanttien taloudel-listen keinojen
puuttumisen vuoksi. PietiI;i ( 1969, 96) toteaakin, ettti yJ-eensH

sj-sSltoluokkien yhtenaiisyyden samoin kuin niiden sis.iltovalidi-tee-
tinkin sel-vittdmisessH tutki j a p;i;ittelee Ioogisesti , mitka tekstin
osat kuuluvat mihinkin fuokkaan ja sil-1ai hyv5

Sisailt6luokkien stabiliteettia pitaa Pietil-5 ( I9 69 , I6 ) vielai on-
gelmallisempana kuin niiden yhtenliisyyttS. Edel-I;i on jo sivulla
I60 selostettu sitai, miten tiissd siseillon erittelyss;i on ymm5r-

retty mittaobjektin PYSYVYYS.

Luokitusreliabiliteetti on kontrolloitu kahden eri luokittelijan
suorittaman rinnakkaisluokituksen avul-la, tosin ennen koko aineis-
ton lopullista luokitusta.

Ennen lopullista luokitusta on kahden eri luokittelijan yksimieli-
syysprosentin olIut ylitettHvai 90 prosenttia 22 kinjoitusta sisail-
tzineessH naiytteess;i. Yksimielisyysprosentti on l-askettu yht;ipit5-
vien luokitusten suhteena kaikista Iuokituksista. Raja on miiiiriit-
ty nHinkin konkeaksi, koska yksi-mielisyys on tulkittu varsin v;il-
j Hsti rel-iabil-iteetin laskemisen helpottami-seksi . Luokitteli j oi-
den on katsottu olleen asennoitumi-sesta yksimielisiii, jos suunta
on oltut oikeal asenteen voimakkuuden arviointi on saanut o1Ia
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eril-ainen. Koska kaikki luokat eiv5t ole kokonaan toisensa pois-
sul-kevia, kohdeanalyysissa on niittainyt, ettd huomion kohde on ha-
vaittur. Se on saanut kuitenkin joutua eri sukulaisluokkiin
vaihtoehtoja ovat olleet esimerkiksi luokat 011 ja 012 tai 01I ja
013 - samoin se on saanut esiintyH toisella useammassa l-uokassa-
kin ja toisella vain yhdessai ilman, ettli yksimielisyyden on kat-
sottu veiltt;imaitt5 rikkoutuneen. Yksimielisyys on kuitenkin rik-
koutunut, jos kappalekohtaisien tyoel;ikejHrj estelmiin kokonaisuut-
ta (huomion kohde 002) kuvaavien luku]en keskiarvona saatu koko
kirj oituksen asennoituminen tyoel5ke j er j estelmiin kokonaisuuteen
on poikennut l-uokittelijoilla enemmS,n kuin yhde115 asennoitumis-
asteikon yksik611.;i. Tyoel;ike j 5n3 estelm5n kokonaisuutta kappaleit-
tain kuvaava asennoituminenhan saatiin l-uokitettaessa Iaskemal-}a
tydel;ikejerj estelmHn osapiirteisiin samassa kappaleessa kohdistu-
neiden asennoitumisien keski-arvo. Kohdeanalyysissa sen siSaan ei
samassa kappaleessa havaittu j en tyoelSke j ar j estel-mH.n osapiirteiden
Iukum5air,;i vaikuttanut tydel5kejHrjestelm;in kokcnaisuuteen muuten
kuin dikotomisena m;iSraimittauksena; kappaleessa kirjoitettiin v.i-
hint;i5n yhdestH tydelSkejar:estelmH.n osapiirteestii - kappaleessa
ei kirjoitettu yhdest5kaiSn tydel5kejeirjestelmH.n osapiirteestS.

Edellai esitetty reliabiliteetin tar:kistustavan yksinkertaistaminen
hieman enemm5n, mihin tulosten kesittelytapa antaisi oikeutuksen,
on helpottanut sellaisen perusanvon sopimista, josta pnosenttilu-
vut on voitu laskea. Rel-iabiliteetin tarkistamisen ajaksi tapah-
tunut sis5ltdluokkien vSliaikainen yhdistaiminen on ol-lut pakko suo-
rittaa, koska luokkia ei ole rakennettu kokonaan toisensa poissul-
keviksi pyritt5essH saamaan tyoeleike3;ir3estel-mHn osapiirteiden
joukko aukottomaksi. Siin5 taas on onnistuttu niin, ettii alunpe-
rin kaatol-uokkina o1leet huomion koirde1uokat ( 018 j a 019 ) ovat jaa-
neet koeluokituksissa riitt5vain tyhjiksi, jotta ne on voitu yhdis-
tee organisaatio, toiminta -Iuokkaan (003) ennen lopullista luoki-
tusta.

Ede115 oleva reliabiliteetin laskutapa antaa
luokitusreliabiliteetin, eikei sis51I5 kunkin
tunutta reliabiliteetin tarkistusta.

laihinn5 vain yleisen
luokan erikseen tapah-
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Tydelaikejairjestel-mrin kokonaisuus ( 002 ) on luokituksessa laskettu
summatun arviointimenettelyn avulla. Sen reliabil-iteetin tankis-
taminen perinjuurin olisi monimutkainen tehtaivii (Pietil;i 1969,
10I) , j oka vaatisi useita eri seikkoja sel-vitt5vien rel-iabiliteet-
tiprosenttien laskemista. Pietitai suositteleekin karkeampien kei-
noj en k5yttaimist;i.

EdeIlai esitetty neliabiliteetin tarkistus ei missiilin tapauksessa
mahdol-lista j ohtop.i5tbsten tekoa l-uokituksen obj ektiivisuudesta.
Se antaa viitteit;i ainoastaan siitai, ettii l-uokitustapahtuma on

suoritettu kontrolloidusti riittiivrin loogisten ohj eiden mukaan,
jotta ulkopuolinenkin voisi toistaa sen alkuohSauksen jHlkeen tu-
l-os ten kH.ns im5ttai .

Sisail-lon enittelyjen reliabiliteetti on m;ietraitty hanvoin. Borg
( l-968, 43 ) anvelee sen johtuvan juuri siita, ettli on ollut vaikea
maieindt5 sitei perusarvoa, josta reliabiliteetti lasketaan. Toinen
tutkijoita auveluttanut seikka rel-iabiliteetin ilmaisemisessa on

oll-ut s€ : ett5 spes if isten luokkien reliabiliteetit , varsi-nkin j os

tapauksia on v;ihein, saattavat vaihdeLla erittaiin suuresti, mutta
luokkia yhdistettaiess.i reliabiliteetti kohoaa. Borg jatkaa ( l-968 ,

44 ) , ettei l-uokitustuloksissa havaittavaa variointia ei sisail16n
enittelyss;i voi tutkia kuten mustien ja valkoisten pallojen aset-
tamista vastaavan vairisiirr laatikoihin ja siinai tapahtuvia toden-
nrikdisyysvirheitS. Sis;il-l-on analyysissa arviointitapahtuma on mo-

nivai-heinen inhimill-inen anviointipnosessi, jonka peninpohjainen
selvittaiminen vaatii itse asiassa kaikkien inhimilliseen p;i;itdk-
sentekoon ja kielen ymm5rtiimiseen vaikuttavien tekijdiden tutki--
mista (Borg 1968, 44).
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