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I Johdanto

I. Eliiketurva ja hyvinvointivaltio
Hyvinvointivaltion laajeneminen on ollut Suomessa niinkuin muissakin
kehittyneissii liintisissii maissa eris keskeisimmistd muutoksista toisen
maailmansodan jiilkeen. Varsinkin 1960- ja 1970-luvulla tapahtunut
julkisten menojen kasvu on ollut leimaa-antava piirre hyvinvointivaltion kehitykselle. Hyvinvointivaltion krisitteelle on annettu monenlaisia
tulkintoja ja merkityksiii. Sen juuret ulottuvat myos pitkZille sosiaalipolitiikan historiaan. Kuitenkin hyvinvointivaltion kehittyminen voidaan
liittaa kapitalismin laajentumiseen ja poliittisen demokratian ldpimurtoon kansallisvaltioissa (Flora & Heidenheimer 1984, 23).
Hyvinvointivaltion laajenemisessa on vanhuuden ja tyokyvyttomyyden riskeilti suojaavien jiirjestelmien toteuttaminen ollut merkittdvlssd
osassa. Eliikepoliittiset piiitokset ovat olleet keskeisiii piiiitoksiii hyvinvointivaltiota rakennettaessa. Nykyisen hyvinvointivaltion voidaankin
sanoa olevan hyvinvointivaltio ensisijaisesti vanhuksia varten (Myles
1984, 2). Tiimii seikka niikyy varsin selvdsti eldkemenojen suurena
osuutena sosiaalimenoista. Monissa Ldnsi-Euroopan maissa ekikemenot
lohkaisevatkin yli kolmanneksen kaikista sosiaalimenoista. Myos Suomessa eldkemenojen osuus sosiaalimenoista on ollut korkea, noin 40
prosenttia 1970-luvun loppupuolella (Kohl 1984, 340; ArajZirvi 1984, 6).
Tiimd tutkimus kohdistuu erddseen keskeiseen reformisarjaan suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa: tyoeldkejiirjestelmiin syntyyn
ja kehitykseen. Tutkimuksen ongelma laajennetaan historiallisen kuvauksen ylitse vertaamalla Suomen ja Ruotsin lakisiiiiteisten eliikejiirjestelmien kehitystii. Ekikejhrjestelmien kehitystti tulkitaan hyvinvointivaltion kasvua selittdvien teorioiden avulla, piiiipainon ollessa rakenteellis-poliittisessa, luokkapohjaisten aktoreiden toimintaa korostavassa
nAkokulmassa. Tutkimusta voidaan pitiiii vertailevana historiallisena tutkimuksena ja se sijoittuu hyvinvointivaltiotutkimuksissa tapaustutkimusten ryhmddn.

11

2

. Hyvinvointivaltioteorioista

Hyvinvointivaltion kehittymistii on pohdittu monista erilaisista liihtokohdista ja esitetty monenlaisia teorialuokitteluja. Esimerkiksi Ian
Gough (1979) jaottelee hyvinvointivaltion kehittymistii koskevat selitykset neljaan tyyppiin: 1) funktionalistisiin teorioihin 2) teorioihin, jotka
koskevat julkisen vallan talouspoliittisia toimenpiteitii 3) pluralistisiin,
demokratiaa painottaviin teorioihin ja 4) marxilaisiin teorioihin (Gough
1979, 7-Il). Jens Alber (1982) taas jakaa hyvinvointivaltioteoriat 1)
marxilaiseen traditioon, jossa painopiste on piiiiomalogiikassa 2) durkheimilaiseen traditioon, jossa keskeinen kdsite on anomia sekii 3) poliittisen sosiologian niikokulmaan, jossa keskeinen tekijii on sosialidemokraattinen reformismi (Alber 1982, 13). Ramesh Mishra (1981) erottaa viisi n2ikokulmaa hyvinvointivaltioon, mutta hdnen luokittelunsa on
enemmhn diagnostisoiva kuin selitysmalleja tyypittelevd. Mishran mukaan keskeisiZi ntikemyksih ovat 1) brittiliiinen "Social Administration"
koulukunta 2) niikemykset hyvinvoinnista kansalaisoikeutena 3) teollistumisen logiikkaa painottavat tulkinnat hyvinvointivaltion kehittymisestii 4) funktionalistiset teoriat ja 5) marxilaiset teoriat (Mishra 1981,

3-e6).

Tiissii esityksessd hyvinvointivaltion kehittymistii koskevat teoriat jaetaan kolmeen piiiiryhmiiiin. Hyvinvointivaltiota koskevat ndkemykset
Iuokitellaan a) rakenteellisia tekijoitd painottaviin tasapainomalleihin,
jotka olettavat yhteiskuntien siirtyviin historiallisesta tasapainotilasta
toiseen, b) voluntaristisiin niikemyksiin, jotka painottavat toimivan subjektin vaikutusta sosiaaliseen muutokseen, ja c) rakenteellis-poliittisiin
teorioihin, jotka pyrkiviit yhdistiimddn rakenteellisen ja voluntaristisen
nlkokulman.
Tasapainomalleissa voidaan kahtena keskeisend koulukuntana erot-

taa rakenteellis-funktionalistiset teoriat sekd marxilainen funktionalismi. Teorioissa, jotka painottavat aktorien vaikutusta hyvinvointivaltion
luomiseen, voidaan erottaa poliittiset, usein pluralistiset tulkinnat. Rakenteellis-poliittiset teoriat taas painottavat yhteiskunnan rakenteesta
aiheutuvien konfliktien vaikutusta hyvinvointivaltion muotoutumiseen.
Useasti teorioissa piiiihuomio kiinnitetiiiin tyoviienluokan mobilisaatioon ja "demokraattisen luokkataistelun" merkitykseen hyvinvointivaltion kehittymiselle (Korpi 1983; Uusitalo 1984, 414).
Esitetty teorioiden jaottelu voidaan tiivistiiii seuraavan nelikentdn

muotoon.

t2

Rakenteellisten tekijriiden vaikutus

hyvinvointivaltion kehitykseen
keskeinen

Toimivan
subjektin

keskei
nen

rakenteellis-

poliittiset
teoriat

vdhemmdn keskeinen

politiikkateoriat

vaikutus

hyvinvointivaltion
kehitykseen

vdhemmdn
keskeinen

rakenteellis-

funktionalistiset teoriat ja
marxilainen

funktionalismi

Rakenteellis-funktionalistiset teoriat

Rakenteellis-funktionalististen teorioiden juuret ulottuvat pitkalle Herbert Spenceriin ja Emile Durkheimiin asti. Hyvinvointivaltion kehitys
niihdiiiin niissii teollistumisen ja ty6njaon aiheuttamista paineista johtuvana funktionaalisena valttamattomyytena (Eriisaari 1979, 60; Uusitalo
1984, 413). Niiiden teollistumista ja teknologista kehitystd korostavien teorioiden mukaan hyvinvointivaltion tarkoituksena on yhteiskunnallisen kiinteyden ja konsensuksen yll2ipitiminen. Yhteiskuntien teknologisen kehityksen ja urbanisoitumisen edetessi on viilttdmiitontii
luoda yhteiskunnallisen kiinteyden takaavia instituutioita, jotta yhteiskunnat kykenisiviit siiilymiiin. Eli differoituminen vaatii integraatiota
(Myles 1983,22).
Rakenteellis-funktionalististen teorioiden mukaan yhteiskuntien kehitys kulkee, ei feodalismista kapitalismiin kuten marxilaiset teoriat katsovat, vaan traditionaalisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan.
Traditionaalisessa yhteiskunnassa perhe, suku ja kyliiyhteiso olivat sangen merkityksellisiii yksilon eliimiille ja toimeentulolle. Mutta teollistumisen ja tyonjaon lisiiiintyessii on tilanne muuttunut ja perinteiset yhteisdt ovat hajonneet. Yhteiskunnan monimutkaistuessa ja organisaatioiden eriytyessd hoitamaan kukin omia tehtdviiiin liihiyhteisojen aikaisemmin hoitamat sosiaaliseen tukeen liittyviit tehtavat tulevat yhteiskunnallisen tycinjaon piiriin ja valtiobyrokratian yhteyteen syntly sosiaa13

liturvakoneisto (Myles 1983,22-23; Flora & Alber 1984, 3H0; Karisto ym. 1984, 362).
Harold Wilensky on tulkinnut hyvinvointivaltion kasvua teollistumien
logiikkaa korostavasta niikcikulmasta. Teollistuminen muuttaa yhteiskuntien sosiaalista rakennetta luoden uusia tarpeita, joiden tyydyttamistd varten hyvinvointivaltion instituutiot syntyviit. Teollistumisen aiheuttama varallisuuden kasvu yhdessd vanhusten mhdrdn lisiiiintymisen
kanssa aikaansaa sosiaalipolitiikan ja eliikejiirjestelmien laajenemisen
(Wilensky & Lebeaux 1965; Wilensky 1975, 47). Tyosuhteeseen perustuvat eliikejiirjestelyt ovat tdmdn ndkemyksen mukaan teollisen yhteiskunnan modernia sosiaalipolitiikkaa.
Teollistumisen logiikkaa painottavat selitykset ovat usein luonteeltaan konvergenttisia, sillii hyvinvointivaltion muotoutumisen katsotaan
tapahtuneen ja tapahtuvan samalla tavalla koko teollistuneessa maailmassa riippumatta poliittisista ym. tekijoist6. Konvergenssiteorioiden
mukaan ideologiset konfliktit eri ryhmien viilillii hiivitiviit ja eri yhteiskuntien sosiaalinen rakenne alkaa muistuttaa toistaan teollistumisprosessin edetessA. On sanottu, ett[ niiiden teorioiden vahvemmissa versioissa historia ikiiiinkuin loppuu (Myles 1983,22-25).
Hieman erityyppistii niikemystii rakenteellis-funktionalistisissa teorioissa edustaa selitysmalli, jota voidaan kutsua durkheimilaiseksi.
Durkheimilaisen ndkemyksen mukaan teollistuminen, osana laajempaa
modernisaatioprosessia, heikentAii yhteiskuntien sosiaalista integraatiota ja lisii,ii anomiaa. Primaari- ja sekundaariryhmien yksiloii tukeva
vaikutus heikkenee teollistumisen myotii ja valtio nousee ainoaksi tukea antavaksi instituutioksi. Nykyaikaisissa yhteiskunnissa, orgaanisen
solidaarisuuden vallitessa, valtiovalta on ottanut ne sosiaalisen tukemisen tehtavet, jotka aikaisemmin olivat primaariryhmillii (Flora & Heidenheimer 1984,24; Karisto ym. 1984, 364; Uusitalo 1984, 4L3).
Keskeistd rakenteellis-funktionalistisille teorioille on objektiivisten tekijoiden ja systeemilogiikan painottaminen. Ne ymmhrtdvdt hyvinvointivaltion nyky-yhteiskunnan keskeiseksi orgaanista solidaarisuutta ja integraatiota luovaksi instituutioksi. Niiiden selitysten pddongelmat ovat
ep?ihistoriallisuus seki keskittyminen pelkiistiiiin rakenteellisiin tekijciihin, jolloin poliittisen toiminnan vaikutus hyvinvointivaltion kasvuun
saa kovin viihiin sijaa.
Marxilainen funktionalismi
Marxilaisessa funktionalismissa hyvinvointivaltion kehitys nivelletiiiin
osaksi kapitalistisen kehityksen logiikkaa. Hyvinvointivaltion kasvu n6hdddn olennaisena osana kapitalistisen tuotantotavan kehitystii. Hyvinvointivaltio on seuraus kapitalismin siirtymisestd kilpailukapitalimista
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monopolikapitalismiin. Hyvinvointivaltio on siten monopolikapitalismin
lapsi. Erottavana tekijiinii teollistumista korostaviin rakenteellis-funktio-

nalistisiin teorioihin marxilainen funktionalismi korostaa sita yhteiskuntamuodostumaa, jossa tuotanto tapahtuu. Rakenteellis-funktionalistiset teoriat taas painottavat enemmAn tuotannon sisiilt<jii (maanviljelys, teollistuminen, palvelut) (Alber 1982, 13; Myles 1983, 23).
Marxilaisen funktionalismin mukaan hyvinvointivaltion syntyperusta
on kapitalismin uusintamisvajeiden paikkaamisessa (esim. Lehtonen
1983). Naita vajeita on tdytettdvii sosiaalipolitiikan avulla. Pddoman
kannalta palkkaty<il2iisen eldmd tuotantoprosessin ulkopuolella voidaan
pelkistiiii tydvoiman uusintamiseksi, jonka funktiona on pddoman oman
arvonlishysprosessin palveleminen. Hyvinvointivaltion syntyminen on
niin ollen valttamatdntd ei vain koko yhteiskunnan vaan nimenomaan
pddoman uusintamisen kannalta. Kun yksittiiisten pddomien kilpailu
vaarantaa kokonaisuusintamisen edellytykset, on kokonaisp6[oman uusintamisen tapahduttava valtion kautta. Niin ollen valtio muotoutuu
kokonaiskapitalistiksi, joka turvaa pddoman olemassaolon (Hansson
1978, 77-78; Marklund 1982, 27; Shragge 1984, 4-20).
James O'Connorin (1973) mukaan kapitalistisen valtion paatehtAvana
on pddoman kasautumisesta huolehtiminen ja kapitalistisen tuotantotavan legitimaatio (O'Connor 1913, 6). Tiimiin nAkemyksen mukaisesti
hyvinvointivaltio on kapitalistisen valtion jatke, ei sen negaatio, ja hyvinvointivaltion tarkoituksena on kapitalististen tuotantosuhteiden siiilyttiiminen ja uusintaminen. Sosiaalivakuutusjiirjestelmiit tuottavat produktiivisempia tyoliiisiii ja pitiivat huolta pddoman kasautumisen vaarimasta jiirjestelmdn tasapainosta ja integraatiosta. Sosiaalipolitiikka huolehtii yksityisen sektorin tyontekijiitarpeesta ja valtion sosiaalipolitiikka
on ilmaus yksityisen sektorin valta-asemasta. John Myles (19g3) katsoo, ettd vanhuksista muodostuu kapitalismille ongelma tyovoiman tavaraluonteen takia. Koska vanhusvdesto ei saa toimeentuloaan palkkatydstii ja ei ole alistettu tyoeliimiin sosiaaliseen kontrolliin, aiheutuu
heistzi potentiaalinen uhka pii2ioman kasautumisen vaatimalle sosiaaliselle harmonialle. Kuitenkin vanhusten toimeentulo on j2irjestettdvd sosiaalisen rauhan ja integraation takaamiseksi, mutta ndmh sosiaalipoliittiset toimenpiteet eiviit saa uhata vapaiden markkinavoimien toimintaa
(Myles 1983,23).
Marxilaisen funktionalismin ongelmat liittyviit samanlaisiin tekijoihin
kuin rakenteellis-funktionalististen teorioidenkin. Hyvinvointivaltio ja
sosiaalipolitiikka ovat viilttiimiittomiii kapitalismin sriilymiselle
toi- viiltsaalta kapitalismi tuottaa instituutioita, jotka ovat toiminnallisesti
tdmiittomiii sen olemassaololle. Kuhnle (1983) katsoo marxilaisilla ndkemyksillii olevan kaksi heikkoa kohtaa: 1) kapitalismille jiirjestelmrinii
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annetaan itseniiisiA tarpeita ja oma toimintatraditio, 2) viihiitelliiiin hyvinvointi-instituutioiden kykyii muuttaa kapitalismin toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi el2ikejiirjestelmistd on vaikeata ndhd6, kuinka ne
olisivat erityisen tarkeita kapitalismin tarpeille. Vanhimmat ikiiryhmiit
tuskin osallistuvat vallankumoukseen ja heidiin luokka-asemansa on
marxilaisen analyysin mukaan hieman epiiselvii (Kuhnle 1983, 53-55).
Samaten on vaikea ymmdrtdd, miksi juuri valtion toteuttama sosiaalivakuutus on pddomalle edullisempaa kuin esimerkiksi yksityisten vakuutuslaitosten organisoima sosiaalivakuutus. Eiko voitaisi olettaa, etta
pddoman kannalta olisi rationaalisempaa sosiaalivakuutuksen organiiointi yksityisten vakuutuslaitosten kautta kuin valtion toteuttamana?
Thlloinhrin pdhoman vaikutus kertyviin sosiaalivakuutusrahastoihin olisi
viiliton.
Marxilaisessa funktionalismissa oletetaan usein hyvinvointivaltion
toimivan pelkiistiiiin pddoman ehdoilla ja hyvinvointivaltion kehityksen
merkitsevdn tydvdenluokan yksipuolista integroimista kapitalistiseen
jiirjestelmiiiin. Kuitenkin hyvinvointivaltion instituutiot voidaan ymmdriail institutionalisoituina luokkakompromisseina, jotka ovat edullisia ja
rationaalisia kaikille osapuolille. Luokkaristiriidat eiviit tiilloin katoa
vaan ovat siiiinneltyja (Kuhnle 1983, 55; Uusitalo 1985, 175)'
Sekd rakenteellis-funktionalistisia teorioita ettd marxilaista funktionalismia voidaan kritikoida siitii, etth ne painottavat pelkhstii2in rakenteellisten tekijriiden merkitystii hyvinvointivaltion kasvulle, jolloin poliittisen toiminnan vaikutus sosiaaliseen muutokseen ja valtion muuttumiseen himhrtyy. Hyvinvointivaltion kasvu tulkitaan pelkiistiian reaktiiviseksi vastaukseksi rakenteellisiin muutoksiin, jolloin sosiaalisten aktoreiden
rationaalinen, yhteiskuntaa muuttava toiminta sivuutetaan (Kuhnle
1983, 55). Hyvinvointivaltion tarkoitus on pelkiistiiiin sosiaalisen jiirjestasapainotilan siiiteollisen tai kapitalistisen yhteiskunnan
telmdn
- Niim2i teollisen tai kapitalistisen yhteiskunnan
teoriat olettalyttaminen.
vat usein, ettii kehitys eri yhteiskunnissa etenee Samaan suuntaan, jolloin erot yhteiskuntien viilillii ovat satunnaisia, ei-systemaattisia (Myles
1983, 25). Niiin ollen teorioiden selityskyky hyvinvointivaltioiden erojen suhteen on ongelmallinen. Eli kuten Walter Korpi (1981) toteaa:
;'Rakenteellista tekij2ili, joka on samanlainen kaikissa kapitalistisissa
maissa ja joka ei muutu ajan myoth, ei voida kSyttiiii selittiimiiiin hyvinvointivaltion kehityksen maiden vdlisiii eroja" (Korpi 1981' 6).

Politiikkateoriat

Niimii teoriat asettavat yksiltit tai ryhmiit kehityksen subjekteiksi ja tarkastelevat niiiden toimintaa tietyissii tilanteissa. Teoriat ovat toimintaorientoituneita ja painottavat sosiaalisten ongelmien subjektiivista tulT6

kintaa. Kuten Ian Gough (1979) toteaa, timii koulukunta subjektivoi
historiaa, kun taas funktionalismi objektivoi sitii (Gough 1979,8-9).
Useat tiihiin traditioon lukeutuvat tutkimukset kuvaavat sosiaalipolitiikan kehitystii merkittiivien henkiloiden tai erilaisten koulukuntien toiminnan tulokseksi (Uusitalo 1984, 412). Esimerkiksi sosiaalilainsiiidiinnon kehitystd voidaan kuvata jonkun suuren historiallisen henkilon, kuten Bismarckin, saavutukseksi (ks. esim. Goldthorpe 1964).
Toisen keskeisen ryhmdn politiikkateorioissa muodostavat pluralistiset teoriat. Pluralistiset hyvinvointivaltion kasvun selitykset ovat vdhemmiin yksiloii painottavia kuin "suuret miehet historiassa" -selitykset ja
ne kohdistavat huomionsa poliittisten puolueiden tai muiden intressiryhmien toimintaan (Uusitalo 1984, 412). Pluralistisen nhkemyksen mukaan yhteiskunta on demokraattinen markkinapaikka, jossa politiikan

tuotokset miiiirriytyviit kansalaisten arvojen ja preferenssien mukaan.
Valtio on neutraali instituutio, joka on responsiivinen kansalaisten tarpeisiin niihden. Hyvinvointivaltion kehittyminen on vain yksi ilmaus
valtion responsiivisuudesta (Myles 1983, 28). ElAkejirjestelmdt ovat tdten seurausta puolueiden ja etujiirjest6jen lisdhntyneesti painostusvoimasta, johon responsiivinen valtio on vastannut. Esimerkiksi Ruotsin
ansioihin suhteutetun lisiieliikejiirjestelmhn siiiitiimistd on tarkasteltu
tiillaisen politiikkakehikon kautta (Molin 1967; Lewin 1984).
Pluralistiset teoriat olettavat sosiaalipolitiikan suuntaa koskevien
konfliktien ratkeavan ryhmien vAlisessd kilpailutilanteessa. Kuitenkin
teoriat ovat konsensuaalisia, koska ryhmien viliset konfliktit eivht ole
rakenteellisia, yhteiskunnan rakenteesta johtuvia (Uusitalo 1984, 412414). John Mylesin mukaan vahvemmissa pluralistisissa versioissa kehityksen rakenteelliset ehdot hiiipyviit ja inhimillinen subjekti hallitsee
kaikkea (Myles 1983, 28).
Kolmas merkittdvi ryhmii politiikkateorioissa on korporatismitulkinnat. Kdsitteellii viitataan yleensi pluralistisen yhteiskunnan muuttumiseen korporatiiviseksi yhteiskunnaksi, jossa monopolisoidut etujiirjestrit
harjoittavat jatkuvaa ja kiinteiiluontoista yhteistydtii julkisten viranomaisten kanssa (ks. Helander 1981 ja Korpi 1983). Tiistii niikokulmasta hyvinvointivaltion kasvun syy on korporatiivisen piiiitriksentekomekanismin laajentuminen. Erdissd suomalaisissa tutkimuksissa katsotaan
tyoeliikejiirjestelm6n kehittymisen heijastavan korporatismin liipimurtoa suomalaisessa yhteiskunnassa (Viiiiniinen-Tomppo 1981; Niemelii &
Ruotsalainen 1983; H. Niemelii 1985). Korporatiivisella tulkinnalla on
kuitenkin eriiitii heikkouksia. Niik6kulma kiinnittiiii liikaa huomiota
piiiitoksenteon institutionaaliseen muotoon ja laiminlyo piltoksenteon
sisiill<in (Alestalo 1985, 194-196; Uusitalo 1985, 175). Niiin ollen piiiitoksenteon tuottamien etujen ja tuotosten merkitys saa liian vhhdn painoa.
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Politiikkateoriat tulkitsevat hyvinvointivaltion kehityksen pelkiistiiiin
poliittisen toiminnan tulokseksi. Ne eivdt ota huomioon yhteiskuntien
rakenteellisia muutoksia, esim. elinkeinorakenteen muutoksia, jotka aiheuttavat paineet sosiaaliturvajiirjestelmien luomiseksi. Hyvinvointivaltion kasvu niihdiiiin pelkiistiiiin subjektiivisten tekijoiden tulokseksi, jolloin yhteiskunnan objektiiviset, rakenteelliset ehdot hiiipyviit.
Rakenteellis-poliittiset teoriat
Rakenteellis-poliittista niikcikulmaa voidaan pitiiii rakenteellisten ja po-

liittisten teoiioiden synteesiyrityksenS. Rakenteellis-poliittiset teoriat
korostavat etukonflikteja sosiaalisten luokkien viilillii. Hyvinvointivaltio
niihdiiiin enemmdn tai vdhemmdn rauhallisena sosiaalisten luokkien
taisteluareenana, jossa luokkien suhteelliset valtaresurssit miiiirtiiiviit hy-

vinvointivaltion profiilin. Teoriat eroavat pluralistisista tulkinnoista siinii, ettii ne katsovat konfliktien pohjautuvan yhteiskuntarakenteeseen.
Konfliktit eivdt siten vaihtele uudistuksesta toiseen, vaan ne ovat suhteellisen pysyviii heijastaen yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen muotoa.
Rakenteellis-funktionalistisista teorioista ja marxilaisesta funktionalismista rakenteellis-poliittiset teoriat eroavat sikiili, ettii yhteiskuntaa ei
tarkastella sosiaalisena jiirjestelmiinS, joka noudattaa tiettyii logiikkaa.
Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muutokset riippuvat kollektiivien rationaalisesta toiminnasta eiviitkii systeemilogiikasta. Ainoa logiikka, joka
on teorioille keskeinen, on vallan logiikka (Uusitalo 1984, 414).
Useat rakenteellis-poliittisen niikokulman edustajat ovat selittaneet
hyvinvointivaltion kasvua tydvdenluokan taloudellisen ja poliittisen mobilisaation perusteella. Kehittyneissii kapitalistisissa yhteiskunnissa ndhdain olevan kaksi melko itseniiistii valtakeskusta. Toisaalta on tyonantajien ja phaoman valtakeskus ja toisaalta sen rinnalla on tyovaenluot<an organisoitunut joukkovoima, sen poliittiset ja taloudelliset organisaatiot. Tyonantajien ja piiiioman katsotaan muodostavan kehittyneessd
kapitalismissa valtasuhteita dominoivan luokan, koska niillii on hallussain keskeinen yhteiskunnallinen valtaresurssi: tuotantovdlineiden omistus. Kuitenkin tyovdenluokka kykenee muuttamaan yhteiskunnan valtasuhteita itselleen edullisemmiksi oman valtaresurssinsa, organisoidun
joukkovoiman avulla. Hyvinvointivaltion kasvu voidaan tasta perspektiirista tulkita tyovdenluokan poliittisten ja taloudellisten organisaatioiden pyrkimyksiksi sosiaalisten kansalaisoikeuksien toteuttamiseen. Hyvinvointivaltio on siten "demokraattisen luokkataistelun" tulos ja asteerot hyvinvointivaltioiden viilillii selittyviit tycivdenluokan valtaresurssien mukaan (Korpi 1983, l+-25; Myles 1984, 83-85; ViihAtalo 1985,

ss-s6).

Monet rakenteellis-poliittiseen niikokulmaan liittyv[t tutkimukset pai-
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nottavat sosialidemokratian keskeistii roolia hyvinvointivaltion luomtsessa. Yleiseni hypoteesina on esitetty, ettii hyvinvointivaltio kehittyy sielld, missA sosialidemokratia on vahva (Korpi 1981 ja 1983; EspingAndersen 1985). On myos tuotu esiin, ettd merkittiivii tekijii sosialidemokraattisen puolueen voiman ohella on oikeiston hajanaisuus. Pohjoismaisia hyvinvointivaltioita on pidetty esimerkkeina siita, kuinka
vahva sosialidemokraattinen puolue kykenee hyvinvointivaltiota rakentaessaan hyridyntiimiiiin oikeiston hajanaisuutta ja yhteistyokyvytto-

myyttii (Castles 1978, 105-142; Castles 1982,2l-97). Suomen kohdalla on kiinnitetty huomiota myos muista Pohjoismaista poikkeavaan tyoviienliikkeen historialliseen kahtiajakoon: vasemmiston jakautumiseen
sosialidemokraattiseen puolueeseen ja kommunistiseen puolueeseen
(Castles & McKinley 1979; Alestalo & Uusitalo 1986).

3. Aikaisempi suomalainen tutkimus
Eliikejiirjestelmien kehityst?i koskeva tutkimus on ollut Suomessa hajanaista, koska se on jakautunut useisiin oppiaineisiin. Tutkimus on ollut
luonteeltaan myos epiiteoreettista ja sen piiiipaino on ollut enemmdn
historiallisessa kuvaamisessa kuin teoreettisessa tulkinnassa. TyoeliikejiirjestelmiiZi koskevat ja sivuavat tutkimukset voidaan jaotella a) valtioopillisiin b) sosiaalipoliittisiin ja c) sosiologisiin tutkimuksiin.

Valtio-opillisiin tutkimuksiin voidaan lukea Pekka Louhelaisen
(1972), Matti Jokelaisen (1977) ja Heikki NiemelAn (1985) tyot. Tyoeliikejiirjestelmdd sivuavat sosiaalipoliittiset tutkimukset ovat Pekka Kuu-

sen (1961), Terho Pulkkisen (1969), Pekka Varoman (1972), Heikki
Wariksen (1978), Irma Viiliniinen-Tompon (1981) ja Pauli Niemeliin ja
Seppo Ruotsalaisen (1983) tyot. Sosiologisista tutkimuksista voidaan
mainita Matti Alestalon ja Hannu Uusitalon (1986) suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystii koskeva tutkimus. Niiitii tutkimuksia arvioidaan
suhteessa hyvinvointivaltioteorioihin sekii suhteessa tiirssii tutkimuksessa
omaksuttuun rakenteellis-poliittiseen ndkokulmaan.
Pekka Louhelaisen tutkimus "Eduskunta ja eldketurva" ilmestyi
vuonna 1972 ja se kdsittelee puolueiden suhtautumista 1960-luvulla sosiaalivakuutuksen keskeisimpiin aloihin kansanelhke- ja tyoelakelainsiiiidiintoon. Louhelaisen tutkimuksen liihtokohtana ei ole hypoteesin testaaminen vaan kysymykset, joita syntyi tutkimusajatuksen kehittelyn
myotii. Kysymykset, joihin tutkimuksella haettiin vastauksia, olivat:
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1) Mihin asiakohteisiin on kiinnitetty huomiota 1960-luvun elhketurvaa
luotaessa?

2) Miten eri asiakohteisiin on suhtauduttu?
3) Miten suhtautumista on perusteltu?
4) Miten on kiiyttliydytty eliiketurvasta ihnestettiiess?i?
(Louhelaine n 1972, 10-13).
Tutkimuksen aineistona ovat eduskunnan poytii- ja asiakirjat ja tutki-

mustekniikkana kvantitatiivinen sisiillonerittely. Louhelaisen tulosten
mukaan eduskuntaryhmien yleisasennoituminen vaihteli eri vaalikausilla. Kuitenkin tyoeliikelainsiiiidiintoii tarkasteltaessa eduskuntaryhmet
olivat kansaneliikelainsiiiidiinttitin verrattuna vaalikausilla 1958-1961
ja 7966-1969 useammin joko keskimiiiir2iisti hyviiksyvAmpiii tai keskimiiiiriiistii arvostelevampia kummallakin vaalikaudella. SDP:n ja
RKP:n ryhmien asennoituminen tyoeliikelainsiiiidiintoon oli keskimiiiiriiistli hyvtiksyviimpiiii ja SKDL:n, TPSL:n ja LKP:n ryhmien taas keskimiiiir?iistii arvostelevampaa kummallakin vaalikaudella. Kansaeldkelainsiiiidiinnon kohdalla vain TPSL:n ryhmiin asennoituminen oli keskimiiiiriiistii hyviiksyviimpi kummallakin vaalikaudella (Louhelainen 1972,
24s-246).
Louhelaisen tutkimus voidaan sijoittaa hyvinvointivaltioteorioissa politiikkateorioihin. Tutkimuksessa tarkastellaan pelkiistiiin poliittisen tason tekijoitii, jolloin yhteiskunnan rakenteellisia tekijoitl ei oteta huomioon. Samoin keskittyminen pelkiistiiiin poliittisen areenan tarkasteluun vie huomion pois tyomarkkinajiirjestojen toiminnasta, jotka kuitenkin keskeisesti siiiitelevit tyoeliikejiirjestelmdn kehitystii. Louhelaisen tulokset ovat mycis irrallisia, koska niiti ei kytketii mihinkiiiin tulkintakehikkoon. Keskeiset erot tiissl tutkimuksessa sovellettuun tarkastelutapaan ovat rakenteellisen tarkastelun puuttuminen sekii keskittyminen pelkiistiiiin poliittisen tason tarkasteluun.
Matti Jokelaisen (1977) yleisen valtio-opin lisensiaattityo kohdistuu
Suomen vakuutuslaitosjlirjestelmiin kehitykseen, rakenteeseen ja valvontaan. Tutkimuksessa selvitetddn vakuutussektorin yhteyksiii muiden
talouseldmdn sektoreiden kanssa. Vakuutusalan kehitystii tarkastellaan
rakenteellis-historiallisen mallin kautta ja tutkimuksen aineistona klytetliiin erityyppisiii liihteith kuten aikaisempia tutkimuksia, virallisia tilastoja, vakuutusyhtioiden vuosikertomuksia ym. Rakenteiden analyysissd
kiiytetiiiin DETA-projektin taloudellista eliittih kuvaavaa aineistoa ja
omistussuhdeaineistoa (Jokelainen 1977, l-16).
Jokelaisen mukaan vakuutussektorin kehitys voidaan jakaa 1) lepimurtovaiheeseen 2) vakiintumisvaiheeseen 3) keskittymisvaiheeseen ja
4) valtiollistumisvaiheeseen. Valtiollistumisvaihe alkoi 1960-luvun alussa, jolloin vakuutustoiminnan painopiste siirtyi rahoituspiiiiomien ke20

ruuseen lakisiiiiteisten vakuutuslajien kehittiimisen mycitii. Suomelle erityisenii piirteenii tyrieliikevakuutuksen osuus koko vakuutussektorin rahoituspiiiiomien keruussa muodostui ratkaisevaksi (mt. 142-143). TELjiirjestelmiillii on rahoituspddomien keruun ohella my6s tyovoiman uusintamisfunktio. Tyoelikejiirjestelmiin suunnitteluvaiheessa tapahtui jo
ammattiyhdistysliikkeen sitominen mycitiivaikuttajaksi, ja tyoeliikejiirjestelmiin periaatteita on pidettiivii tyrinantajayritysten muovaamina.
1960-luvulla tycimarkkinajiirjestojen kesken tehty sopimus eliikepolitiikan liittiimiseksi palkkapolitiikkaan mahdollistaan valtiollistumisvaiheelle ominaisen ammattiyhdistysliikkeen integrointifunktion (Jokelainen

1977, 42).
Jokelaisen ndkemys tyrieliikevakuutuksen kehityksestii edustaa marxilaista funktionalismia. Tutkimuksessa painotetaan ty6eliikejiirjestelmiin

merkitystii pddoman kasautumisen edistdmiselle sekii tyoviienliikkeen
integroimista sosiaalipoliittisten jarjestelyjen kautta pddoman kasautumisen takaajaksi. Jokelaisen tutkimuksen puutteita ovat yhteiskunnan
rakennemuutoksen vaikutuksen sekii elakepolitiikkaan liittyvien yhteiskuntaluokkien vdlisten tulonjakoristiriitojen tarkastelun puuttuminen.
Heikki Niemeliin (1985) yleisen valtio-opin lisensiaattitycissd,,Kansaneliikejiirjestelmd Suomen sosiaaliturvajiirjestelmdssd" selvitetddn kansanel2ikejlirjestelmdn kehitystii ja siihen liittyen myds tyoelakejiirjestelmiin kehitystii. Tutkimuksen kiisittelytapa on historiallinen, eldketurvan

kehitysprosessin kuvau_s. Tutkimuksessa hyodynnetddn valtio-opin ryhmdteoriaa ja tiihiin liittyen esitetddn yleinen tyohypoteesi siitii, etta tycieliikejiirjestelmiin kehitys kuvastaa korporatismin nousua suomalaisessa
yhteiskunnassa.

Tutkimuksen aineistona ovat julkaisemattomat arkistolahteet, julkaisleihteet sekii henkilohaastattelut. Tutkimuksen kattama aikaperiodi
on vuosien 1937 ja 1982 viilinen. Niemeldn tulosten mukaan tyoelakelakien synty lahti liikkeelle SAK:n, TVK:n ja STK:n aloitteesta. Etujiirjestcit sopivat keskenddn ty<iel5kelakien sisiilldstii ja varmistivat edeltii-

tut

kiisin lakien ldpimenon eduskunnassa. Tycieliikelaki syntyi yksityisen
kansanedustajan aloitteen pohjalta, koska maalaisliittolainen vhhemmistohallitus ei suostunut antamaan tyoeliikkeistzi lakialoitetta eduskunnalle (H. Niemelii 1985, 299). Tydekikejiirjestelmiin syntymisen jiilkeen
nousivat esille tyoelakkeiden ulkopuolelle jiiineiden eldketurvan parantaminen ja tyoeliikkeiden kansaneliikkeen tukiosaan aiheuttaman epdkohdan korjaaminen. Maalaisliitto, MTK ja kansandemokraatit ryhmit-

tyivzit Ruotsin mallisen eliiketurvajirjestelmiin taakse. Tiimiin linjan
mukaan Kansaneldkelaitoksesta olisi tullut koko maan sosiaaliturvan
keskuselin ja tyoeliikkeet olisi liitetty lisiieliikkeinii kansanelhkejiirjestelmdAn. Tydmarkkinajiirjestcit, kokoomus, sosialidemokraatit, molemmat
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ja vakuutusyhtiot taas vastustivat Ruotsin mallin mukaista eliikej2irjestelmdii ja ryhmittyiviit ansioihin suhteutettujen tyoelSkkeiden taakse. Eliikejiirjestelmien valinen kiista piiiittyi vuoden1974 sosiaalipaketin myotii tyoeliikejiirjestelmdn voittoon, jolloin eliikevakuutuksen painopiste siirtyi kansaneliikejdrjestelmistd tyoelakejariestelmiiiin (H. Niemel?i 1985, 300-307).
Niemeldn mukaan valtio-opillisen ryhmiteorian kannalta eldkevakuutuksen kehittiiminen on jaettavissa seuraavasti: Pluralistinen kausi vuodet 1937-1965, jolloin etujarjestojen suhteet olivat suppeita ja niiden
siteet paatoksentekijoihin olivat satunnaisia. Semipluralistinen kausi oli
vuosini 1966--1968, jolloin etujiirjestdjen suhteet alkoivat olla laajaalaisia, mutta niiden siteet paatdksentekijoihin olivat vield satunnaisia.
Korporatiivinen kausi alkoi vuodesta 1968 (H. Niemela 1985' 3093t2).
Niemeliin tyo painottuu hyvinvointivaltion kehityksen tulkinnoissa politiikkateorioihin, joskin tutkimuksessa otetaan huomioon myos yhteiskunnallisen rakennemuutoksen vaikutus eliikejiirjestelmien kehitykseen. Kuitenkin tutkimusta voi pitazi leimallisesti historiallisena, poliittisten tekijoiden vaikutusta painottavana. Tutkimuksessa sovellettu pluralismi-korporatismi-kehikko on valtio-opillinen, jolloin yhteiskuntaluokkien intressien organisoituminen rajataan tarkastelun ulkopuolelle.
Tiissii tutkimuksessa sovelletun rakenteellis-poliittisen ndkokulman
kautta korporatismi ja parlamentarismi eivit asetu toisilleen vastakkaisiksi, vaan ne ovat vaihtoehtoisia kanavia yhteiskuntaluokkien etujen
ajamiseksi. Samasta luokasta nousevien puolueiden ja etujrirjestojen viilillii on liiheiset suhteet ja ne edustavat samoja intressejd. Puolueiden
ja etujiirjestojen toiminta voidaan nrihdii rationaalisena niiden edustamien yhteiskuntaluokkien kannalta (ks. Korpi 1983, 13-14; Hedstrom
1985; Alestalo & Uusitalo 1986, 78). Esimerkiksi Niemeliin esittiimii
tulkinta elhkevakuutuksen kehityksestii valtio-opillisen ryhmdteorian
kannalta voidaan rakenteellis-poliittisen ndkcikulman kautta tulkita toisin. Tyomarkkinajarjestojen suhteer julkisiin piiiitoksentekijoihim ovat
mddrdytyneet niiden tukipuolueiden hallituksessa olon mukaan' Eli
esim. SAKrn suhteet julkisiin piiiitoksentekijoihin ovat tiivistyneet vuosien 1966-1968 jiilkeen, koska sosialidemokraattisesta puolueesta on
tullur paahallituspuolue. Tyomarkkinajiirjestojen suhteet hallitukseen
olivat ennen tata aikaa hajanaisia tai kuten Niemelii kutsuu pluralistisia, koska piiiihallituspuolueena oli maalaisliitto.
Tiimrin tutkimuksen erona Niemeldn tutkimukseen on hyvinvointivaltion kehitykseen liittyvhn niikokulman ohella tutkimuksessa suoritettu
vertailu Suomen ja Ruotsin viilillii.
Sosiaalipolitiikan yleisteoksissa kuten Pekka Kuusen kirjassa "60-

kansanpuolueet
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luvun sosiaalipolitiikka" ja Heikki Wariksen kirjassa "suomalaisen yh-

teiskunnan sosiaalipolitiikka" kisitelliirin myos eliikejiirjestelmiii. Eliikejiirjestelmiii tarkastellaan teoksissa suhteellisen lyhyesti ja niiden kehi-

tystii tulkitaan perinteisen sosiaalipolitiikkaan sovelletun funktionalismin pohjalta. Teollistumisen ja taloudellisen kasvun niihdiiiin synnyttiivdn "sosiaalipoliittisia aukkoja", joita sosiaalipolitiikan tulee korjara.
Tarkastelut painottavat pelkiistiiiin rakenteellisia tekijoiti, jolloin poliittisten tekijoiden vaikutusta ei oteta huomioon.

Pekka Kuusen (1961) teoksessa eldketurvan phdtavoitteeksi asetetaan
kulutustason siilyttiiminen ja eliiketurvan tarvetta tulkitaan seuraavasti:
"T,uontoistalouden piirissii vanhuksen asema ei yleensd muodostu
vaikeaksi. Lieden tai havutukin, ryyti- tai perunamaan, kutimen
tai nikkarinpenkin iiiirellii voi heikentyvin voiminkin ahertaa s6rp.imensd hyviiksi. Kun vanhukset eivdt koituneet juuri rasitukseksi ymp?iristo.lleen yhteiskunnan toimenpiteet vanhusten hyviiksi
saattoivat rajoittua lzihinnii siihen, etta vaivaistaloille otettiinhuol-

lettaviksi vain kaikkein turvattomimmat vanhukset. Mutta kaupunkimaiseen, rahantuoksuiseen kaksioeliimiiiin siirryttiiessh vanhuudesta on muodostunut ongelma. Ansiotyohon liykenemiitcin
vanhus__ei kaupungissa ilman eliikett?i
7961, 208).

elii." (Kuusi

tai saaatoja yksinkertaisesti

Heikki Wariksen ndkokulmasta antaa ndytteen seuraava ote:

"Mita pitemmiille teollistuminen on edennyt ja vanha luontoistalous v5istynyt laajenevan rahatalouden tieltd, sitii ilmeisemmiiksi

yhteiskunnassa ovat tulleet piileviit etujen vastakohtaisuudet nimenomaan palkkatyostii eldvien ja oman viljelmiin tuotosta eldvien viililki. Siksi on varsin luonnollista, ettd demokraattisessa ja

eduskuntavaltaisessa tasavallassa kansaneldkejiirjestelmiiiin on
kohdi.stunut,jatkuva paine sen muuttamiseksi tietyn vhestoryhmdn
tai erikoisryhmdn etujen mukaiseksi." (Waris 1978, 189).

Eli syntyy vdestdryhmid koskevia uusia tarpeita, jotka ilman poliittista toimintaa, ikiiiinkuin automaattisesti paikataan.
Terho Pulkkisen (1969) tutkimuksessa "Eldketurva ja toimeentulo"
tulkitaan eldketurvan kehitystii funktionalistisen niikokulman kautta,
mutta viitataan kuitenkin tyomarkkinajrirjestcijen voimistuneeseen rooliin julkisessa piiiitoksenteossa ja sosiaalipolitiikan kehittiimisessi (pulkkinen 1969, 3-16).
Pekka Louhelaisen (1972) "Eduskunta ja eliiketurva', -tutkimusta
tiiydentiiviinii ilmestyi vuonna 1972 Pekka varoman "Tyoelhkekeskuste23

lun rivejii ja viilejii vuosikymmenen ajalta". varoman tutkimuksessa
kartoitetaan puolueiden ja etujiirjestojen suhtautumista tyoeliikejiirjes-

telmiiiin 1960-luvun alusta vuoteen 1977. Erona Louhelaisen tycihon on
sanomalehdistcin analysointi sekii laaja tyoeltikejiirjestelmiin kehitystii
kartoittava jiirjestelmiihistoria. Mycis Varoman keskittyminen tyomarkkinajiirjestojen toimintaan erottaa tutkimuksen Louhelaisen tutkimuksesta. Tutkimuksen aineisto koostuu phdosaltaan komiteanmietinnciistd,
tycimarkkinajiirjestcijen lausunnoista, eduskuntamateriaalista seka sanomalehtien ptiiikirjoituksista. Varoman mukaan tyoeliikejiirjestelmSn
syntyminen merkitsi ensisijaisesti tyomarkkinaosapuolten politiikasta
.iippuua, toisen eldkeorganisaation kehittymistd eduskunnan kontrolloi*in 1u osittain sen budjettivallasta riippuvan Kansanelakelaitoksen rinnalle. Kansaneliikejiirjestelmdn piiriin kuuluu koko kansa ja uuden hajasijoitetun tyoeliikej?irjestelmdn piiriin piiiiasiallisesti vain palkkatyontekijoitii (varoma t972, 24). Tyoeliikejiirjestelmiiii ovat tutkimuksen
mukaan 1960-luvulla tukeneet sosialidemokraatit ja oikeisto. Selvimmin
tyoeliikejiirjestelmdd on vastustanut maalaisliitto. Elakekeskustelua on
piiiiasiallisesti hallinnut maatalousvhestcin ja muissa elinkeinoissa tydskentelevien vdlinen ristiriita (Varoma 1972, lt3).
Varoman tutkimus lukeutuu hyvinvointivaltioteorioissa puhtaasti politiikkateorioihin. Tutkimuksessa keskitytiiin pelkiistiiSn poliittisten tekijoiden vaikutukseen tyoeliikej?irjestelmhn kehityksessii eikii rakenteellisia tekijriitii kasitella. Kuitenkin tutkimuksella on yhtaliiisyyksiii rakenteellis-poliittiseen nlkokulmaan, koska eliiketurvan jakoristiriidat tulkitaan yhteiskuntaluokkien viilisiksi. Elhketurvan jakoristiriidat niihdiiiin
yhteiikuntaluokkien viilisinii eikii valtio-opillisesti korporaatioiden ja
parlamentarismin viilisinii.
Irma Viiiiniinen-Tomppo (1981) tulkitsee sosiaalipolitiikan kehitystii
Suomessa valtio-opillisen korporatismikehikon kautta. Tutkimuksessa
piiihuomio kiinnitetiiiin korporatiivisen piiiitciksenteon eri muotoihin ja
niiden sosiaalipoliittisiin tuotoksiin. Tutkimuksen keskeinen teema on
enemm6n piiitciksentekokoneiston institutionaalisen muodon kehityksen kuvailu kuin sosiaalipolitiikan kiisittely eri yhteiskuntaluokkien intressien niikokulmasta. Sosiaalipolitiikan kehitystii tulkitaan politiikkateorioille ominaisesti enemmdn poliittisten tekijoiden kuin yhteiskunnan rakenteellisten tekijoiden tai yhteiskuntaluokkien vdlisten konfliktien tuloksena.
Tutkimuksen mukaan tutkimuskauden aikana, vuosina 1956-1979,
kehittyneet korporatiivisen piiitciksenteon eri muodot ovat tarjonneet
tycimarkkinajiirjestciille merkittdvin vaikutuskanavan. Tdmd on heijastunut mycis niiden sosiaalipolitiikan kehittdmisessd saamaan asemaan.
TyrimarkkinajZirjest<it ovat osallistuneet useiden merkittiivien sosiaalipo24

liittisten jiirjestelmien luomiseen etenkin sosiaalivakuutuksen ja tyopolitiikan alueella ja saaneet varsin merkittavan aseman niiiden kehittiimisessd. Sosiaaliturvapolitiikan muut alueet, sosiaaliavustus ja ennenkaikkea sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelu ovat huomattavasti viihemmiin jos
ollenkaan sijoittuneet tyomarkkinajiirjestojen korporatiiviselle yhteistydalueelle. Myoskiiiin sosiaalivakuutuksen kaikki alat eivdt ole olleet

tyrimarkkinajiirjestcijen intressissd samalla tavalla edustettuna' Eliikevakuutuksessa korporatiivinen piiiitoksenteko on jatkuvasti suuntautunut
tyoeliikejiirjestelmien kehittiimiseen, kun sen sijaan kansaneldkejiirjestelmd on jiiiinyt komitea- tai tulopolitiikkatasoisen korporatiivisen pAiitoksenteon ulkopuolelle (Viiiiniinen-Tomppo 1981, 189-190).
Pauli Niemeliin ja Seppo Ruotsalaisen vuonna 1983 ilmestynytta tutkimusta "suomalaisen eldketurvan sosiaalipoliittiset perusteet" voidaan
hyvinvointivaltioteorioiden kannalta pitiiii moniniikokulmaisena. Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalipoliittista pddtoksentekoa asettamalla
korporatiivinen ja parlamentaarinen piiiitdksenteko vastakkain. TyoelAkeiiirjestelmdn taustalla olevan vaihtoarvoon perustuvan eliikepoliittisen katsantokannan katsotaan ilmentdvdn korporatiivisia arvoja, kun
taas kansaneliikeiiirjestelmdn taustalla on tarveperiaatteen idea, joka ilmentdd yleisiZi parlamentaarisia arvoja (Niemelii & Ruotsalainen 1983,
160-161). Parlamentaarisen piiiitoksenteon katsotaan ilmentiiviin koko
iiiinestiijiikunnan etuja, kun taas korporatiivinen piiitoksenteko ilmentiii vain rajoitetun ryhmiin etuja. Ongelmalliseksi niihdiiiin se, etta
vaihtoarvoon perustuva eldketurva tulee vallitsevaksi tulevaisuudessa
tyoeliikejiirjestelmdn asteittaisen voimaantulon ja eliikkeiden yhteensovituksen takia (Niemelii & Ruotsalainen 1983, 150-151).
Tutkimuksen niikokulma on altis kritiikille. Parlamentarismin analyysi sisiiltii2i implisiittisesti sen, ettd parlamentaarinen piiiitciksenteko olisi
demokraattista ja korporatiivinen piiiitoksenteko uhka demokratialle.
Kuitenkin parlamentaarisen piiiitoksenteon voidaan ajatella olevan demokraattista vasta silloin, kun kansalaiset ovat sekh poliittisesti etth taloudellisesti tasa-arvoisia. Tycimarkkinapiiiitoksenteon tai korporatismin
voidaan katsoa olevan taloudellisesti alistettujen luokkien vhline sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Myoskiiiin yhteiskuntaluokkien intressien organisoitumisen niikokulmasta korporatiivinen ja
parlamentaarinen piiZitoksenteko eivdt asetu vastakkaisiksi.
Niemeliin ja Ruotsalaisen tutkimukseen sisiiltyy politiikkateorioille
tyypillisten ndkemysten ohella myos marxilaiselle analyysille olennaisia
piirteitii. Pddoman kasautumista painottavien tulkintojen mukaisesti tutkimuksessa katsotaan eliikejiirjestelmien rahoitustavan valinnan olevan
eriis eliikepolitiikan ydinkysymys. Varsinkin tyoelakejarjestelmdn rahastointiperiaatteen tutkijat niikeviit ongelmallisena. Tutkijoiden mukaan
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tyoeliikejiirjestelmdssd ja sitii koskevissa katsantokannoissa rahastointitavalla perustellaan pitkiille jiirjestelmzin sosiaalipoliittista luonnetta

(Niemelii & Ruotsalainen 1983, 100).
Matti Alestalon ja Hannu Uusitalon (1986) tutkimuksessa "Finland:
The Development of the Welfare State after World War II" tarkastellaan suomalaisen hyvinvointivaltion kehittymistii toisen maailmansodan
jtilkeen. Tutkimuksessa paneudutaan Suomen hyvinvointivaltion historiaan, sosiaalimenojen rahoitukseen sekd sosiaalietujen peittavyyteen ja
tasoon. Tutkimuksessa tarkastellaan myos hyvinvointivaltion kehityksen sekd demografisten, taloudellisten ja poliittisten tekijoiden viilistii
suhdetta. Alestalo ja Uusitalo analysoivat Suomen hyvinvointivaltion
kehitystii luokkapohjaisen mallin kautta. Mallin pohjana on olettamus,
ettd hyvinvointivaltion toimintajrirjestelmien kehitys tapahtuu luokkapohjaisten aktoreiden rationaalisen toiminnan tuloksena. Toimintajtirjestelmien profiili miiiiriiytyy sosioekonomisten ryhmien suhteellisten
valtaresurssien mukaisesti (Alestalo & Uusitalo 1986, 255). Mallin toisena keskeisend olettamuksena on, ettd taloudellinen ja poliittinen organisoituminen perustuu luokkarakenteeseen ja samasta luokasta nousevien taloudellisten ja poliittisten organisaatioiden viilillii on ltiheiset
suhteet.

Tutkijoiden mukaan maalaisliitto/keskustapuolueen rooli suomalaisen
hyvinvointivaltion luomisessa on ollut erikoislaatuinen. Myohiiisen teollistumisen johdosta maatalousvdesto on ollut merkittava yhteiskuntaluokka Suomessa ja tiiten maalaisliiton kannattajakunta on ollut laaja.
Toiseksi maalaisliiton merkitystii on vahvistanut sen keskeinen asema
koalitiopartnerina suomalaisessa poliittisessa j,iirjestelmiissd. Monet suoma-

laisen hyvinvointivaltion piirteet selittyviit tdmdn talonpoikaispuolueen keskeisen aseman kautta (Alestalo & Uusitalo 1986. 254). Tutkimuksessa tarkastellaan case-tutkimuksen luonteisesti joidenkin suomalaisten sosiaaliturvajiirjestelmien kehitysti. ElIkevakuutuksen osalta
analysoidaan kansaneldkkeiden reformia 1957 sekii tyoeliikkeiden ja
yritt2ijiieliikkeiden siiiitiimistd vuosina 1962 ja 1970. Tutkijoiden mukaan maatalousvdeston intressejd edustava keskustapuolue on tukenut
el2ikkeissii tasaetuuksia, kun taas sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike ovat tukeneet ansioihin suhteutettuja ekikkeitii. Kommunistien
kannanotot ovat vaihdelleet ni'iiden ryhmien viilillii (Alestalo & Uusitalo 1986, 262-263).
Alestalon ja Uusitalon niikokulma edustaa rakenteellis-poliittista hyvinvointivaltion kehityksen tulkintaa. Niikokulma on yhtiiliiinen thssd
tutkimuksessa sovelletun liihestymistavan kanssa. TAmrin tutkimuksen
eroina Alestalon ja Uusitalon tutkimukseen ovat Suomen ja Ruotsin
viilillii suoritettu vertailu sekd rakenteellis-poliittisen ndkokulman tes26

taaminen huomattavasti laajemmalla eliikepolitiikan tarkastelulla kuin
Alestalon ja Uusitalon tutkimuksessa.

4. Tutkimustehtava ja tutkimusaineisto
Tiimiin tutkimuksen niikokulma perustuu hyvinvointivaltion kasvun rakenteellis-poliittiseen tulkintaan. Tutkimuksen ongelma laajennetaan
tyoeliikejiirjestelmdd koskevan historiallisen kuvauksen ylitse vertaamalla Suomen ja Ruotsin eliikejiirjestelmien kehityst5. Maiden eliikepolitiikan mliiiriiytymistii tarkastellaan luokkapohjaisten aktoreiden toiminnan lopputuloksena.

Ruotsin eliikejiirjestelmii
Ruotsin ensimmdinen kansaneldkelaki siiiidettiin vuonna 1913. Hiukan
mycihemmin tdstd laista poistettiin sddnnos, jonka mukaan osa eliikettii

miiiiriiytyi ansiotulojen perusteella. Ellikkeestii muodostui ndin tasaeldketyyppinen eldke. Tarvehankinta poistettiin Ruotsissa vanhuuselSkkeen osalta vuonna 1946 ja tyokyvyttcimyyseliikkeiden osalta vuonna
1963 (Rahikainen 1976, 66; Classon 1984a, 73-86).
Ansioeliikej2irjestelmd luotiin Ruotsiin vuonna 1960. Ruotsissa ansioeldkejiirjestelma ATP toimii kansanelSkej2irjestelmriri tdydentdvdnii lisiieliikejiirjestelmln:i. Lisiieliikejiirjestelmtin rahoitus tapahtuu palkansaajien
osalta kokonaan tyonantajien maksuilla. Sen sijaan itseniiiset yrittajat
rahoittavat oman eldketurvansa. Lisiieliikejiirjestelmii on myos voimakkaasti rahastoiva. Tyonantajilla on rahastoihin takaisinlainausoikeus.
He voivat lainata enintddn mririrdn, joka on puolet heidiin edellisenii
vuonna maksamistaan vakuutusmaksuista (Janhunen 1981, 51). Takaisinlainat kulkevat pankkisektorin kautta siten, ettd pankit myontiiviit
ko. lainat yrityksille ja saavat vastaavan lainan elhkerahastolta (Takaisinlainaustyoryhmdn muistio 1983, l6-17).
Lisriekikejrirjestelman samoin kuin kansanekikejiirjestelmdn keskushallinnosta vastaa valtiollinen Riksforsiikringsverket. Vakuutusmaksut
tilitetiiiln Yleiseen elhkerahastoon. jolla on kolme johtokuntaa. Yksi
huolehtii pientyonantajien ja itsenAisten yrittiijien vakuutusmaksuista,
toinen valtion, kuntien ja valtiojohtoisten yritysten ja kolmas suurtyonantajien tyontekijoittensd puolesta maksamista vakuutusmaksuista kertyneistd varoista. Kukin etupiiri toimii oman rahastonsa johdossa.
Vuonna 1974 Yleiseen eldkerahastoon perustettiin uusi neljiis osasto,
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josta sijoitetaan varoja valtion pAetosten mukaan talouseldmhn eri sektoreille. Varat tiihiin sijoitustoimintaan otetaan Yleisen elhkerahaston
varoista. Paikallisesti jiirjestelmiin toimintaa hoitavat yleiset vakuutuskassat (Aarnio & Janhunen 1977,71--:72).
Vuoden 1984 alusta lisiieliikejiirjestelm6 on kytketty palkansaajarahastoihin. Palkansaajarahastot hallitsevat eldkevaroja piiiiasiallisesti sijoittamalla osakemarkkinoille, ja ne suorittavat hallussaan olevan pd6oman tuottona eldkerahastoihin kolmen prosentin koron vuosittain (Finansdepartementet 1983:20, 7-9; Regeringens proposition 1983/84:50,

4s-46).

Ruotsin ja Suomen eliikejirjestelmiit ja tutkimuksen teh6viin tdsmennys
Sekii Suomessa etta Ruotsissa lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmd koostuu
kansaneldkejiirjestelmiistA ja ansioel2ikejiirjestelmiistii. Kansaneliike jiir-

jestelmiin tehtavana on vihimmiistoimeentulon turvaaminen kaikille
eldkkeeseen oikeutetuille tasaelikkein. Molemmissa maissa on myos lakisddteinen ansioeliikejiirjestelmii. AnsioelSkejdrjestelmAssii eliikeoikeus perustuu tydsuhteeseen, useimmiten siten, ettd oikeus koskee
mycis perheenjlseniii. Ansioeliikejiirjestelmii toimii vakuutusperiaatteen
mukaisesti: sekd vakuutusmaksut ettii elikesuoritukset on suhteutettu
tyoaikaiseen ansiotasoon (SOU 1979:94, 39-43; Rahikainen 1982, 80).
N[istii yhteisista piirteistii huolimatta suomalainen eliikejiirjestelmii
eroaa ruotsalaisesta eliikejiirjestelm[stii. Ndmd erot liittyviit:
1) tyoeliikejiirjestelmiin omistussuhteisiin ja hallintomuotoon,
2) tapaan, jolla kansaneliike ja ty<ieliike yhteensovitetaan.
Ruotsissa lisiieliikejirjestelm6 on valtion hallinnassa. Ruotsin jiirjestelmi on voimakkaammin rahastoiva kuin Suomen tyoeliikejiirjestelmd.
Ruotsin eldkerahastoja valvoo neljii erillisti rahastohallitusta. Jokaisessa rahastohallituksessa on yhdeksiin jdsentd, joista kolme valitsee Ruotsin hallitus ja kuusi tyomarkkinajiirjestdt. Vuonna 1974 elikevakuutusjiirjestelm?iii tiiydennettiin perustamalla neljls rahastohallitus. Sen tehtiiviinii on hankkia omistukseensa ruotsalaisten yhticiiden, paitsi pankkien ja vakuutuslaitosten, osakkeita. Eliikerahastojen piiiiomia on ptiiiosin ohjattu asuntorakennustoimintaan ja elinkeinoelimddn (Seppiinen
1977, 12I-122; Allminna Pensionsfonden irsredogorelse 1984, 11).
Suomen tyoeliikejiirjestelmd on hajautettu, yksityisten vakuutuslaitosten, eldkesdiitioiden ja eliikekassojen hoitama jiirjestelmii, joka toimii
valtiollisesta Kansanelikelaitoksesta erillisenii organisaationa. Tyoeliikejiirjestelm2in keskuselimenii toimii Eliiketurvakeskus. Jiirjestelmiin ylimpinii valvojana on sosiaali- ja terveysministeriOn vakuutusosasto. Tyoeliikelaitoksissa on tyonantajien ja tyontekijoiden pariteettiedustus siten, ettl vuoden 1976 alusta eldkevakuutusyhtiriiden hallituksissa on ol-
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lut kaksi ammattiyhdistysliikkeen edustajaa ja hallintoneuvostoissa nelTyonantajilla on myos vastaava edustus (Halonen & Jokelainen
7979, 55-56). Tyoeliikejiirjestelmiin hallinnassa olevat elhkerahastot

jii.

ohjautuvat noin 70-prosenttisesti takaisin yksityiseen elinkeinoeliimiiiin
automaattisen takaisinlainausmekanismin kautta.

Erona Ruotsiin, jossa yritykset todella maksavat tyoelikemaksut,

Suomessa tyoeliikelaitokset ottavat vakuutusmaksun takaisinlainauksen

osalta velkakirjana kdteismaksun asemasta (Vainionpiiii ym. 1980, 3;
Takaisinlainaustyoryhmiin muistio 1983, 77). TyoeliikejArjestelmin rahavirroista noin 314 kulkee kahdeksan eldkevakuutusyhtidn kautta (Halonen & Jokelainen 1979, 52; Niemelii & Ruotsalainen 1983, 141t44).

Toinen keskeinen ero Suomen ja Ruotsin viilillii liittyy elZikkeiden yhteensovitukseen. Ruotsissa kansanelcike on perusekike, joka maksetaan
kaikille tasasuuruisena ilman tarveharkintaa. Kansaneliikkeen suuruus
oli 835 Suomen markkaa vuonna 1976. Kansaneldke-etuudet miiiiritellddn suhteessa ns. perusm66ri5n, jonka piiiille maksetaan lisiieliikettii.
Lisiiel2ikkeen perusteena on perusmAiiriin ylittiivii ansiotulon osa, joka
voi kuitenkin olla vain 7,5-kertainen perusmhdrd6n niihden. Ruotsissa
on siten voimassa lakisiiiiteisissii eliikkeissii eliikekatto (Rahikainen
1976, 66). Suomessa taas kansaneliikkeestii maksetaan kaikille vain sen
pohjaosa, joka vuoden 1976 tasossa oli 135 markkaa. Suomessa tydeldke on ensisijainen ekike, joka viihentiiii kansaneldkettii. Kansaneliikkeen muut osat olivat ennen vuoden 1976 jiilkeistd kansanel5kkeiden
kokonaisuudistusta tarveharkintaisia. Tarveharkinta poistettiin kansan-

el5kkeistii niiden kokonaisuudistuksen yhteydessd, kuitenkin kansaneliikkeen eliikeviihenteisyys tyoel6kkeeseen niihden siiilyi. Suomalaisesta eliikejiirjestelmiistd puuttuu Ruotsissa lakisiiiiteisissii eliikkeissii
oleva eldkekatto.
Keskeinen ero ndiden kahden maan viilillii on siis se seikka, ettd Suomessa tyoel5ke on ensisijainen eliike, joka viihentiiii kansanelhkettd.
Ruotsissa taas kansaneldke on peruselhkkeend, jota tiiydentiiii ansioihin
suhteutettu lisiieliike. Suomen ja Ruotsin eliikejiirjestelmien eroja kuvaavat kuviot I ja 2, joissa on esitetty tilanne ennen Suomen kansaneliikkeiden kokonaisuudistusta.
Tutkimuksen ongelma voidaan edellii olevan tarkastelun pohjalta pelkistdl seuraaviin kysymyksiin. Mitkii rakenteellis-poliitiset tekijiit ovat
vaikuttaneet:
a) maiden eliikejiirjestelmien yleiseen kehitykseen?
b) maiden eliikejiirjestelmien eroihin?
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Kuvio 1. Kokonaiseliikkeen rakenne Suomessa vuonna
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Tiimii tutkimus lukeutuu hyvinvointivaltiotutkimuksissa case-tyyppisiin
tutkimuksiin. Kuitenkin Suomen ja Ruotsin vAlinen vertailu antaa sille

vertailevan historiallisen tutkimuksen luonteen. Tutkimuksessa kiiytetty
aineisto on historian tutkimukselle ominaista kvalitatiivista piiiitoksentekoaineistoa. Aineisto koostuu monentyyppisestii dokumentaatiosta.
Liihteinii on kiiytetty julkaisematonta ja julkaistua arkistomateriaalia
sekii henkikihaastatteluj a.
Suomen tapauksessa osa julkaisemattomista liihteistii koostuu dokumenteista, joita aikaisemmin ei ole ollut tutkimuksen kiiytossii. Niiistii

liihteistii tArkeimpiii ovat tyomarkkinajiirjestojen viilisten neuvotteluiden poytiikirjat tyoekikejzirjestelmiin kehittimisestd vuosilta 196+-

1970 sekii vuonna 1970 UKK-sopimuksen yhteydessii perustettuun tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikuntaan liittyvd dokumenttiaineisto. Tutkimusaineistoon kuuluu Tyoeliikelaitosten Liitossa laadittu selvitys tyoeliikejiirjestelmdn syntyvaiheista sekh Maatalousyrittiijien Eliikelaitoksen piirissri koottu aineisto yrittiijiieliikejiirjestelmien synnystd. KiiytettAvissii on ollut myos tyoeliikejrirjestelmiin kehitykseen osallistuneiden
henkiloiden muistiinpanoja ja julkaisemattomia muistelmia. Julkaisemattomiin liihteisiin lukeutuvat myos tyomarkkinajiirjestojen komiteanmietinnoistii antamat lausunnot.
Julkaistut liihteet kasittavat virallisia dokumentteja sekii sosiaaliturva- ja vakuutusalan julkaisuja. Virallisista liihteistii trirkeimmiit ovat komiteanmietinnot ja valtiopiiiviiasiakirjat. Myos aikaisempaa ty<ieliikejiirjestelmiiii koskevaa tutkimusta on kiiytetty hyviiksi.
Suomea tutkittaessa on haastateltu el2ikevakuutuksen kehitykseen
keskeisesti osallistuneita henkikiitii. Haastattelut on suoritettu siten, ettii jokaiselle haastateltavalle on edeltiikasin kihetetty kirjalliset kysymykset, joiden pohjalta on tehty henkilohaastattelu.
Ruotsin tapauksen aineisto on vdhemmdn autenttista kuin Suomen
tapauksessa. Ruotsin osalta aineisto perustuu aikaisempaan tutkimukseen ja komiteanmietintriihin.
Tutkimuksessa k?iytetty kvalitatiivinen, historiallinen aineisto saattaa
aiheuttaa tietynlaista harhaisuutta. Tutkijan huomio voi kiintyii liikaa
uniikkeihin seikkoihin kuten yksityisten henkildiden tai tiettyjen poliittisten tilanteiden vaikutuksiin eliikepoliittiseen piiiitoksentekoon. Sen sijaan rakenteelliset tekijiit voivat jiiiidii sivummalle. Siten aineisto voi
suosia politiikkateorioita ja olla epiiedullinen rakenteellisia tekijoitii

painottaville rakenteellis-funktionalistisille teorioille ja marxilaiselle
funktionalismille. Kuitenkin valitulla rakenteellis-poliittisella nAkokulmalla sekii Suomen ja Ruotsin viilisellii vertailulla tiitii ongelmaa voidaan vdhentad ja saada esiin mycis rakenteellisten tekijoiden merkitys

3t

eliikepoliittiselle piiiitoksentekoprosessille. Juuri tiimii rakenteellisten tekij<iiden esille saaminen on ollut erds keskeinen syy Suomen ja Ruotsin

viiliselle vertailulle.

Piiiitoksentekotutkimuksessa voidaa keriitii kirjallista tilasto- ja dokumenttiaineistoa, soveltaa haastattelumenetelmdd tai osallistuvaa havainnointia (Laine 1978, 13). Viiino Huuska (1968) katsoo painostusryhmien empiiriseen tutkimukseen soveltuvia menetelmiA olevan kirjallisiin liihteisiin perustuva vertaileva analyysi, osallistuva havainnointi ja
kirjallisten dokumenttien sisiillonanalyysi (Huuska 1968, 4). Heikki Urmas on tyomarkkinapolitiikkaa kdsittelevdssa vaitoskirjassaan klyttdnyt
kirjallisten liihteiden analyysin lisiiksi haastattelumenetelmhh (Urmas
t97s).

Eriiiinii ongelmana piiiitoksentekotutkimuksessa on toiminnan "kulissien takaisuus", jolloin toiminta tapahtuu esim. henkilokohtaisten kontaktien tai muun informaalisen toiminnan kautta. Tiimii ongelma kyetaan osittain ylittamaan tiissii tutkimuksessa, koska osa tutkimuksen
aineistosta koostuu informaalisista piiiitoksentekodokumenteista. Myos

haastattelujen avulla keriittyjii tietoja on voitu kontrolloida tiitii informaalista dokumentaatiota vasten.
Edellii olevan perusteella tiissi tutkimuksessa on kiiytetty Huuskan
soveltamaa dokumenttien sisiillon kvalitatiivista vertailua ja tiitl tliydentiivi2i kohdennettuja haastatteluja.
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Suomen ja Ruotsin
yhteiskunt arakenteiden
erot

Elinkeinorakenteen ja
ammattirakenteen muutos

Elinkeinorakenteen perusmuutos kaikissa Pohjoismaissa on ollut teollistuminen ja palvelusektorin kasvu. 1800-luvun loppupuolella kaikki Pohjoismaat olivat agraarivaltioita, joiden vdestostd pitkilti yli puolet tyriskenteli maatalouselinkeinon piirissii. Kuitenkin sadan vuoden kuluessa
tdmd osuus on laskenut kymmeneen prosenttiin tai viihempiiin. 1900luvun puoliviilin jiilkeen elinkeinorakenteen muutos on ollut Pohjoismaissa nopeaa niin, etth vuoteen 1980 mennessii kaksi kolmannesta vdes-

tostii sai toimeentulonsa palveluelinkeinoista. Maatalouden

piirissii

tyoskentelevien osuuden lasku osoittaa, ettd 1970-luvun loppuun mennessd Skandinavian maat olivat muuttuneet maatalousyhteiskunnista
teollistuneiksi yhteiskunniksi (Pontinen 1983, 47).
Tdmd on ollut yleinen kehityssuunta kaikissa Pohjoismaissa. Kuitenkin elinkeinorakenteen kehitys Suomessa on ollut poikkeuksellinen
muihin Pohjoismaihin verrattuna. Suomi oli Pohjoismaiden agraarisin
yhteiskunta 1800-luvun lopulla ja elinkeinorakenteen sekh ammattirakenteen muutos oli hidasta aina 1900-luvun puoleen viiliin saakka. Suomi oli maatalousyhteiskunta vielii 1950-luvulla, jolloin ammatissa toimivasta vdest6std 46 prosenttia tyoskenteli maataloudessa (Pontinen 1983,
46). Suomen myohiiistl teollistumista kuvaa se, etta kun toisen maailmansodan jiilkeen noin puolet ammatissa toimivasta vdestosth tyoskenteli maa- ja metsiitaloudessa, oli Ruotsi tdssd samassa vaiheessa 1910-

luvulla (Alestalo 1985, 103).
1950-luvun jiilkeen ammattirakenteen muutos on ollut Suomessa eritthin nopeaa. Erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvun alkuvuosina Suomes3

Yhteiskunnan rakenne, politiikka ja eleketurva

JJ

Kuvio 3. Ammatissa toimiva vdesto elinkeinon mukaan Suomessa
Ruotsissa 1900-1980.
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1980

sa tapahtui erittain voimakas rakennemuutos. Vuonna 1950 maa- ja
metsdtaloudessa oli noin 1 700 000 henkeii. Kolmekymmentd vuotta
myohemmin, 1980, oli maa- ja metsdtaloudesta toimeentulonsa saavia
440 000. Koko vdestcistii kuului 1980-luvun alussa entisen valtaelinkeinon piiriin vain yhdeksdn prosenttia. Alkutuotannossa tyoskentelevien
osuuden aleneminen olikin 1960-luvun loppuvuosien ja 1970-luvun alun
Suomessa nopeinta OECD:n jdsenmaiden joukossa (Alestalo 1985,
103).

Suomessa teollistuminen alkoi myohemmin kuin muissa Pohjoismaissa, mutta se tapahtui liikkeelleliihdon jiilkeen erittain nopeasti (Pontinen 1983, 47). Suomen elinkeinorakenteelle erikoispiirteenii sekii jalostustuotannon sektori etti palvelussektori laajentuivat samaan aikaan
(Alestalo 1985, 106). Kuitenkin voidaan todeta, ettd nopeasta teollistumisesta ja palveluelinkeinojen kasvusta huolimatta Suomessa on Pohjoismaiden suurin maatalousvdeston osuus ammatissa toimivista. Maatalousvdeston osuus oli 36 prosenttia vuonna 1960 ja 20 prosenttia vuonna 1970 ammatissa toimivasta vdestostd. Ruotsissa maatalousvdeston
osuus vastaavina vuosina oli 14 prosenttia ja 8 prosenttia (Pontinen

1983,46).
Tanskaan ja Norjaan verrattuna Ruotsi

oli

1S80-luvulla maatalousyh-

teiskunta. Kuitenkin Ruotsin teollistuminen oli nopeampaa kuin muiden Pohjoismaiden, ja 1900-luvun puoliviiliin mennessd Ruotsi oli teollistunein Pohjoismaa. Maan teollisuudessa tyoskenteli noin 50 prosenttia ammatissa toimivasta viest6stl 1960-luvun alussa. Ruotsi oli ensimm6inen Skandinavian maa, joka muuttui maatalousyhteiskunnasta teollistuneeksi yhteiskunnaksi. Ruotsissa on elinkeinorakenteen muutos ollut kaikkiaan enemmdn teollisesti painottunut kuin muissa Pohjoismaissa. Kuitenkin 1970-luvulla on teollisuudessa tyoskentelevien osuus laskenut nopeasti. Myos palveluissa toimivien osuus on ollut suuri 1950luvulta liihtien ja tiimA osuus on ollut jatkuvasti suurempi kuin Suomessa (Pontinen 1983, 47-48).

2. Luokkien poliittinen
organisoituminen

Henry Valen ja Stein Rokkan ovat kuvanneet Norjan yhteiskunnan poliittisia halkeamia mallilla, joka soveltuu myos Ruotsin ja Suomen kolminapaisen luokkarakenteen kuvaamiseen (Valen & Rokkan 1914,333;
35

Uusitalo 1975, 3l Haranne 1979,306; Alestalo & Kuhnle 1984, 15).
Malli kuvaa yksinkertaistettuna ja tiivistettynh sellaisen yhteiskunnan
luokkarakennetta, jossa porvariston ja tyoviieston rinnalla on itsendisen
maatalousvieston muodostama luokka (Uusitalo 1985, 166).

Maatalous:

edustajina

tuottajajiirjestot ja maanviljelijApuolueet, huolena
maataloustuotteiden hinnat ja tuet

Tydvoima: edustajina ammattiyhdistysliike ja sosia-

listiset puolueet, huolena palkat, sosiaaliturva,

tyollisyys

Elinkeinoelcimri

:

edustaji-

na tydnantajajiirjestot ja

konservatiiviset puolueet,
huolena hinnat ja verot

Malli kuvaa siis Pohjoismaita ja niiden puoluerakenteen kiinnittymisSamoin kuin Liinsi-Euroopassa yleens6 sosialistiset puolueet ovat olleet tydviiestcin poliittisena organisaationa, mutta
Pohjoismaiden erityispiirteend on se, ettd agraarisia intressejd edusta-

tii luokkarakenteeseen.

vat talonpoikaispuolueet ovat olleet vahvoja (Castles 1978,

ll3;

Uusita-

lo 1985, 166).
Toisaalta on todettava, etta yllioleva malli on karkea ja sivuuttaa
Pohjoismaiden vdliset erot. Vaikka talonpoikaispuolueet esiintyviit jokaisessa Pohjoismaassa, on talonpoikaisvdesto ollut Suomessa suurempi
ja tiirkeiimpi luokka mycihiiisen teollistumisen takia. Ndin ollen talonpoikaispuolue, maalaisliitto, on Suomessa ollut merkittiiviimpi poliittinen tekijii kuin Ruotsissa (Pontinen 1983, 45-50; Uusitalo 1985, 167).

Ruotsissa puoluerakenne noudattaa skandinaavista mallia, jonka tiirkeimmiit puolueet ovat:
1) sosialidemokraatit, 2) konservatiivit, 3) talonpoikaispuolue, 4) liberaalinen puolue, 5) kommunistinen puolue (Berglund & Lindstrom
1978, 1G-18). Ruotsille ominaisia piirteita ovat tycivdenpuolueiden vh36

Kuvio 4. Suurimpien puolueiden ddniosuudet Suomen eduskuntavaaleissa ja Ruotsin valtiopiiviivaaleissa vuosina l92l-197 6
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hiiinen fragmentoituminen, sosialidemokratian vahva asema, sekd agraari-intressejd edustavan puolueen suhteellisen viihiiinen merkitys Suomeen verrattuna. Ruotsin keskustapuolueesta on todettava myds, ettd
se on ainoa Pohjoismaiden agraaripuolueista, joka on onnistunut saavuttamaan merkittiiviid kannatusta maalaisvdeston ulkopuolelta (Pontinen 1983, 135-137).
Suomen kohdalla merkittdvimmiit poikkeukset skandinaavisesta mallista ovat vahva kommunistinen puolue ja maalaisliiton tdrkeh strateginen asema poliittisessa jiirjestelmiissii sekii ruotsalainen kansanpuolue.
Suomessa myos sosialidemokraattinen tyovdenliike on ollut aivan t6mdn vuosisadan alkuvuosia lukuun ottamatta heikompi kuin Ruotsissa,
mihin on vaikuttanut kansalaissotaa seurannut tyoviienliikkeen kahtiajako. Esimerkiksi Walter Korpi (1983) on luokitellessaan liintisiii kapitalistisia maita tyoviienluokan mobilisoitumisasteen ja tyoviienpuolueiden
hallitusvallan valvontamahdollisuuksien mukaan sijoittanut Ruotsin
luokkaan, jossa tyciviienluokalla on korkea mobilisoitumisaste ja vakaa
poliittinen dominanssi hallituksessa. Suomi taas sijoittuu tyovdenpuolueiden fragmentoitumisen takia luokkaan, jossa tyoviienluokan mobilisoitumisaste on keskinkertainen ja hallitusvallan kontrollointi heikkoa
(Korpi 1983, 165). Tdten Ruotsissa sosialidemokraatit ovat voineet yksinddn muodostaa hallituksia, kun taas Suomessa sosialidemokraatit ovat
joutuneet tukeutumaan agraari-intressejd edustavan puolueen tukeen
hallituksessa ja oppositioasemassa toimintaan tyomarkkinakentdn kautta.

Suomen kommunistiselle puolueelle on ollut tyypillistd kannatuksen
jakautuminen sekd kaupunkeihin ettd maaseudulle pienviljelijiivdeston
keskuuteen. On puhuttu kaupunkeihin sijoittuvasta teollisuuskommunismista sekii Itii- ja Pohjois-Suomeen sijoittuvasta pienviljelijiiluokan
"korpikommunismista" (Allardt 1971, 49H97).
Kuitenkin pienviljelijiivdestdn ja maatyoliiisvheston vdhentyminen on
homogenisoinut kommunistien kanndttajakuntaa tyovdenluokkaiseksi

ja tehnyt toisaalta maanviljelijiivieston

poliittisesti yhtendisemmdksi.

Pienviljelijiivdeston vdhentyminen on merkinnyt myos, ettd keskustapuolueen kannattajakunnasta maanviljelijiivdeston osuus on vtihentynyt. Toisaalta keskustapuolue saa nykyisin suuremman osan maanvilje-

Iijiiviieston iiiinistii kuin maalaisliitto 30 vuotta sitten (Haranne 1979,
310; Alestalo 1985, 191).
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3. Talouden rakenne sekd luokkien
taloudellinen organisoituminen

Pekka Kososen (1979) mukaan Suomi ja Ruotsi kuuluvat Ldnsi-Euroopan pienten, kehittyneiden kapitalististen maiden joukkoon. Niimii

maat voidaan kehitystasonsa mukaan jakaa kolmeen ryhmiiiin, jolloin
jaottelukriteerind on bruttokansantuote henkeii kohti. Ruotsi kuuluu
kehittyneimpddn ensimmdiseen ryhmiiiin, jossa ovat myos Sveitsi, Tanska, Belgia ja Hollanti. Toiseen ryhmiiiin kuuluvat maat, jotka ovat taloudellisen kehityksen suhteen keskiviilissii: Norja, Itiivalta ja Suomi
(Kosonen ym. 1979, 337).
Ensimmdisen ryhmdn maille, myos Ruotsille, on tyypillistii se, etth
niiden talous on erikoistunut tyovaltaisten ja korkealaatuisten tuotteiden tuotantoon. Tdmd on mahdollistanut niiiden maiden yrityksille hallitsevan aseman maailman markkinoilla eraiden tuotteiden suhteen. Kemian teollisuus ja koneenrakennusteollisuus painottuvat, mutta yleensdkin erikoistuminen on viety pitkiille (Kosonen ym. 1979,337). Ruotsin
vientiteollisuus on kehittynyt korkealle jalostettuihin erikoistuotteisiin,
paljolti investointitavaroihin, perustuvaksi tuotannoksi, joka tuottavuudellaan on korvannut suhteellisen korkean palkkatason (Kosonen 1983,
106).

Suomen talouden tunnusmerkit erovat monessa suhteessa muiden
pienten kehittyneiden kapitalististen maiden joukosta. Suomen tuotanto on erikoistunutta, mutta ei kovin tycivaltaisiin ja korkealaatuisiin

tuotteisiin
ilmiotii on kuvattu kiisitteellii kcirinteinen erikoistuminen
- 7975,48;
(ks. Hiinninen
Gronow ym. 1977; Kosonen ym. 1979). Suomi
on vienyt liintisiin maihin melko alhaalle jalostettuja tuotteita, suureksi
osaksi puunjalostusteollisuuden tuotteita, ja joutunut tuomaan pitkalle
jalostettuja tuotteita kuten kuljetusvdlineitd, investointitavaroita ja useita kulutustavaroita. Tiimiin tycinjaon luonne on ollut taustana myos voimakkaalle viennin hintakilpailukyvyn korostamiselle: vientiteollisuuden
on taytynyt yrittaii kilpailla enemmdn alhaisilla kustannuksilla kuin tyovoiman koulutuksella ja tutkimuksella (Kosonen ym. 1919,33l,-339).
Voimakas vientiin suuntautuminen on synnyttiinyt suurimmat yritykset juuri ulkomaanmarkkinoille suuntautuville aloille molemmissa maissa. Ruotsin teollisuuden kehittyneimpi?i aloja hallitsevien konsernien
kilrjessii ovat koneenrakennusyhtymiit. Suomessa suurimpia yrityksia
ovat mets6teollisuutta harjoittavat yhtirit (Piskulov 1976, 16-20). poikkeuksena Ruotsista, jossa suurimmat yhtiot ovat yksityisia yrityksia,
Suomessa suurimmat yritykset ovat valtion yhtioitii (Wallensteen, Vesa
ja Viiyrynen 1973,94-102; Piskulov 1976, 16-20).
39
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Sekii Suomessa ett6 Ruotsissa taloudellinen organisoituminen perustuu luokkarakenteeseen (Korpi 1981, 309; Uusitalo 1985, 170). Kun rarkastellaan luokkien taloudellisten organisaatioiden, eli tyomarkkinajiirjestcijen, voimasuhteita on kysymys ennen kaikkea niiden jiisenmiiiirien
kehityksestii. Palkansaajien jiirjestAytyminen alkoi jo 1800-luvun lopulla, jolloin perustettiin ensimmdiset tydviienyhdistykset ja ammattiyhdistykset. Suomessa ensimmdiset tyontekijoiden ja tyonantajien keskusjiirjestcit perustettiin vuonna 1907. Toimihenkilciiden ensimmdinen keskusjiirjesto perustettiin vuonna 1922 (Kauppinen 1978, 301). Ruotsissa
tycintekijiit jiirjestiiytyiviit ensimmdisen kerran vuonna 1898 sekii tyonantajat vuonna 1902 (Korpi 1981, 310). Ruotsin toimihenkilot organisoituivat keskusjiirjestocinsii TCO:hon vuonna 1944.
Kun verrataan Suomen ja Ruotsin palkansaajajzirjestojen jiisenmiilrdn kasvua, voidaan todeta, ettd Suomen kehitys on ollut erittain tempoilevaa. Ruotsissa LO:n jAsenmddrd on kohonnut tasaisesti aina 20luvulta liihtien. Viime vuosikymmeninii jZisenmddrd on kasvanut noin
kahden prosentin vuosivauhtia (Kauppinen 1978, 302). Viidenkymmenen vuoden ajanjakson sisiillii, vuosien 1920 ja 1970 viilisend aikana,
LO:n jiisenmiirir[ on kasvanut kuusinkertaiseksi (Korpi 1978, 63).
Ruotsin toimihenkiloiden keskusjiirjestrin TCO:n kasvu on ollut huomattavasti LO:n kasvua nopeampaa: jdsenmddrd on lisddntynyt noin 6
prosentin vuosivauhdilla. Suomessa palkansaajajiirjestojen kasvu on ollut epdtasaista. Selviii kasvun huippuja ovat olleet SAK:n osalta vuosi
1971, toisen maailmansodan jiilkeinen kausi ja 7O-luvun alku. Keskiluokan ammatillisen jiirjestiiytymisen huippu sijoittuu TVK:n osalta toisen
maailmansodan jiilkeiseen aikaan ja toisen alemman keskiluokan jiirjeston, STTK:n, kohdalla 1970-luvulle. Ylempiii toimihenkiloitd edustavan
AKAVA:n jdsenmddrSn kasvun kohta sattuu my6s 197O-luvulle (Kauppinen 1978, 302).
Syyt maiden erilaiseen jiirjestokehitykseen loytyviit maiden taloudellisesta ja erityisesti maiden poliittisesta historiasta. Keskeisini seikkoina
Suomessa ovat toisaalta syvdt ristiriidat porvarillisten ja tyOviienpuolueiden viilill?i ja toisaalta tydviienpuolueiden keskinaiset riidat (Kauppinen
1978, 302). Sekd Suomessa ertd Ruotsissa tydntekijoiden jiirjestiiytyminen perustuu suurelta osalta teollisuusliittoperiaatteeseen, mik6 on merkinnyt luokkasolidaarisuuden Iisiiiintymistd, kun saman tyopaikan tyontekijiit eivht ole hajaantuneet eri liittoihin. Kuitenkin Suomi poikkeaa
eridlta olennaiselta osalta Ruotsista ja myos muista Pohjoismaista.
Muissa Pohjoismaissa ei nimittiiin esiinny ammattiyhdistysliikkeen poliittista kahtiajakoa yhtii selviisti kuin Suomessa. Tiimiin poliittisen hajaantumisen tiihden voidaan vaittaa Suomessa tyopaikoilla toimivan
yleensd viihintaiin kaksi ammattiosastoa: toisen muodostaa muodollises41

ti vallalla oleva ryhmd ja toisen oppositiossa oleva ryhmd. Useasti jako
tapahtuu sosialidemokraattien ja kommunistien viilillA (Kauppinen

1978, 311; V2ihiitalo 1985, 184-197).
Suomessa tyontekijii- ja toimihenkilojiirjestojen jiirjestiiytymisaste on

pysynyt aina 1960-luvun lopulle asti alle 50 prosentin, mutta on 1970luvun lopulla noussut erittiiin nopeasti. Muihin Pohjoismaihin verrattuna jiirjestiiytymisaste on ollut alhainen; Ruotsissa tyontekijoiden jarjestiiytymisaste on jo pitkiiiin ollut noin 90 prosenttia (Kauppinen 1978,
303). Syita Suomen ammatillisen jiirjesttiytymisen alhaisuuteen 1950- ja
1960-luvulla on paljon, mutta keskeisin ammatillista jiirjestiiytymistii hidastava rakenteellinen tekijii on ollut yhteiskunnan maaseutumaisuus
(Alestalo 1985, 187). Suomi on kuitenkin 1970-luvun lopulla tullut mu-

kaan muiden Pohjoismaiden ryhmddn, eli maihin joissa jiirjestiiytymisaste
on yli 80 prosenttia (Kauppinen 1981, 1).
Voimakkaat tyonantajajiirjestot tyomarkkinoilla ovat Pohjoismaille
ominainen piirre. Voidaan sanoa, ette tyontekijoiden ammatillinen jdrjestiiytyminen on toiminut liikkeellepanevana voimana myds tyonantajien jiirjestiiytymiselle. Tyonantajajiirjestojen selkdrangan muodostavat
suuret teollisuusyritykset, joilla on dominoiva asema yksityisen sektorin
tyollistiijinii (Korpi 1981, 315). Suomessa STK:lla on ollut midrddvh
asema tyonteon ehdoista paatettaessa, koska se on suurin yksityisen teollisuussektorin tyonantaja (Kauppinen 1978, 309). Suomen Ruotsista
erottava tekijii on tyonantajajiirjestojen jakautuminen, erityisesti jako
STK:hon ja LTK:hon. Ruotsalaiset tydnantajat taas ovat voimakkaasti
keskittyneet yhteen keskusj?irjestoon eli SAF:n piiriin (Korpi 1981.
315). Jos suhteuretaan ryonantajien keskusjiirjestojen jiisenyrityksiin
tydsuhteessa olevien miiiirii jiirjestriytyneisiin tyontekijciihin, niin Suomen tyonantajat ovat vahvempia kuin Ruotsin. Jos taas tarkastellaan sitii suhteellista osuutta, jonka mukaan eri alojen tyonantajat kuuluvat
keskusjiirjestoonsl, niin Ruotsin tyonantajat ovat voimakkaampia (Kor-

pi

1981, 315).

ja

palkansaajajiirjestojen voimasuhteista tehdli kaksi havaintoa. Tyonantajien ja tyontekijAjarjestojen jiirjestiiytymiskehitys seuraavat toisiaan erittiiin tarkasti. Toisaalta yleisesti
ottaen koko tyomarkkinajiirjestojen olemassaolon ajan STK:n j[rjestiiytymisaste on ollut korkeampi kuin SAK:n, kun STK:n jiirjestiiytymisasteella tarkoitetaan jiisenyritysten palveluksessa olevia (Kauppinen 1978,
Suomessa voidaan tyonantaja-

313).

Kun tarkastellaan STK:n ja SAK:n jiisenmiiiirien kehitystii ja Suomen poliittista tilannetta, voidaan todeta tyovaenliikkeen jakautumisesta liihtien sosialidemokraattien ja kommunistien vAlisten kiistojen kiirjistyneen juuri nopeiden jiirjestliytymiskausien loppuvaiheessa. Toisaal42

ta j2irjestiiytymisen taantumavuosina ovat puolestaan piiAllimmiiisinii olleet tyovdenluokan ja porvariston vdliset kiistat (Kauppinen 1978,315).
Kaikki Pohjoismaiden maanviljelijliluokat ovat jiirjestiiytyneet omiin,
vahvoihin taloudellisiin organisaatioihinsa. Kuitenkin voidaan viiittiiii,
ettd Suomen maanviljelijciiden talouspoliittisen etujiirjeston asema on
ollut Ruotsin vastaavaa jiirjestriii merkitthvdmpi Suomen myohiiisen
teollistumisen takia. MTK:lla oli vielii 1950-luvulla kilpailijoita, jotka
kokosivat riveihinsii liihinnii vasemmistoa kannattavia pienviljelijoitii,
mutta maatalouden rakennemuutoksen tuloksena, jossa erityisesti pienten tilojen miiiirii ja osuus on supistunut, on MTK:sta tullut maanviljelijiiviieston suvereeni edustaja. Viljelijajasenid on nykyisin alle 140 000
ja jiirjestiiytymisaste on noin 70 prosenttia (Uusitalo 1985, 170).

4. Yhteenveto Suomen ja Ruotsin

tdrkeimmisth rakenteellis-poliittisista
eroista

Keskeinen ero elinkeinorakenteen muutoksessa Suomen ja Ruotsin viilillii on Suomen mycihiiinen teollistuminen. Myohiiisestd teollistumisesta
on seurannut maatalousvdeston voimakas asema sekh absoluuttisena,
lukumddrdisenii tekijainii ettii poliittisena ja taloudellisena vaikuttajana
Suomessa. Maanviljelijciiden poliittisen puolueen, maalaisliitto/keskustapuolueen, voimakasta ja keskeistri asemaa Suomessa Ruotsiin verrattuna on myohdisen teollistumisen ohella edesauttanut tyovdenpuolueiden kansalaissodan jiilkeinen kahtiajako. Rakenteellisista ja historiallisista syisth johtuva vahvan kommunistisen puolueen olemassaolo on toi-

nen Suomen Ruotsista erottava tekijii. Kommunistisen puolueen olemassaolo on aiheuttanut kilpailua tyovdeston kannatuksesta kahden vasemmistopuolueen viilillii. Tiimiin kilpailun takia sosialidemokraattisella
puolueella ei ole ollut Suomen poliittisessa jiirjestelmiissii yhtii merkittdvd6 asemaa kuin Ruotsin poliittisessa jiirjestelmhssf,. Suomen kommunistiselle puolueelle pohjoismaisittain omintakeinen tekijii on kannattajakunnan jakautuminen tydvaestoon ja pienviljelijciihin.
Palkansaajien taloudellinen organisoituminen on Ruotsissa kasvanut
tasaisesti koko 1900-luvun. Suomessa taas palkansaajien jiirjestiiytyminen on ollut tempoilevaa kahden tyovdenpuolueen kilpailun seka toisaalta porvariston ja tyoveienluokan vdlisen ristiriidan vuoksi. Suomelle
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tyypillinen piirre on tyciviienpuolueiden kilpailun vaikutus ammattiyhdistysliikkeeseen, jonka seurauksena ammattiyhdistysliike on ikiiiinkuin
kahtiajakautunut. Suomen palkansaajien jiirjestiiytymisaste on ollut
Pohjoismaiden alhaisin ja saavuttanut vasta 1970-luvun lopulla muiden
Pohjoismaiden tason. Rakenteellisena syynd Suomen alhaiseen jiirjesthytymisasteeseen on ollut yhteiskunnan maaseutumaisuus.
Keskeinen ero maiden talouden rakenteessa on se, ettd Ruotsin teollisuus on erikoistunut suhteellisen korkealle jalostettujen tuotteiden
tuotantoon ja vientiin.
Suomen taloudelle tyypillinen piirre on puunjalostuksen vahva asema. Suomen tuotantorakennetta on luonnehdittu kiiiinteisesti erikoistuneeksi, jolla on viitattu siihen, ettd Suomi on vienyt suhteellisen alhaisen jalostusasteen tuotteita ja tuonut korkealle jalostettuja investointitavaroita. Tiimiin seurauksena suomalaisessa kilpailukykystrategiassa
on korostunut tuotteiden hinta, ei niinkiiiin tuotteiden laatu.
Ruotsin talouseldmd on Pohjoismaiden keskittynein, ja erona Suomeen maan suurimmat yhtiot ovat yksityisessii omistuksessa.
Taulukko 1: Suomen taloudellis-sosiaalinen rakenne
Yhteiskunta-

Luokan osuus

kerrostuma

toimivasta
vdestostd 7c

luokka ja

ammatissa

1960
28.0

Keskeinen

tydmarkkinaorganisaatio

Keskeinen

poliittinen
puolue

1980
8.2

MTK

Maalaisliitto/

Tyonantajat

2.1

1.8

STK,

Kokoomus

Pienyrittiiliit

4.2

2.7

Ylemmht

4.7

10.6

Maanviljelijiit

toimihenkilcit
Alemmat
toimihenkilot

17

.6

29.6

Tycintekijrit 43.3 44.0

LTK
SYKL

Kokoomus

AKAVA

Kokoomus

STTK,

Ei dominoivaa

TVK
SAK

L,ihde: Uusitalo 19U5. 173: Alestalo & Uusitalo
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Keskustapuolue

1986.

poliittista

puoluetta
Sosialidemok-

raatit, kansandemokraatit

Taulukko 2: Ruotsin taloudellis-sosiaalinen rakenne
Yhteiskunta-

luokka ja

Luokan osuus

Keskeinen

toimivasta
vaestdsta Vol

organisaatio

ammatissa

kerrostuma

tyomarkkina-

Keskeinen

poliittinen
puolue

1972

Maanviljelijiit

5

RLF

Talonpoikais-

liitto/Kes-

kustapuolue

Yrittajat

8

SAF

Maltillinen
kokoomus

Ylemmht toimihenkilot

18

SACO

Maltillinen

Alemmat toimihenkildt

24

TCO

Ei dominoivaa

Tyrintekijiit
Liihde: Pcintinen

kokoomus

poliittista

puoluetta
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LO

Sosialidemokraatit

& Uusitalo 1974.

I Luvut perustuvat

1005 henkilon otokseen

Kummankin maan taloudellis-sosiaalisen rakenteen keskeiset piirteet
on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Mallit korostavat luokkia yhteiskunnallisina rakenteina ja toimijoina, ja niiden avulla hahmotetaan tiissii tutkimuksessa molempien maiden eliikepolitiikan kehitystii.
Tissd luvussa suoritetun vertailun pohjalta voidaan tutkimuksen ongelmaa tarkentaa kysymyksiin siita, mita maiden eliikejZirjestelmien kehitykselle ovat merkinneet:
erot teollistumisen nopeudessa ja laajuudessa?

-

-

erot maatalousvheston suuruudessa ja talonpoikaispuolueiden

massa?

ase-

erot tyoviienliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen voimassa?
erot talouden rakenteessa?
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III Elzikepolitiikka Ruotsissa
19r3-t960

Tdssd luvussa tarkastellaan Ruotsin lakisiiiiteisen eliikejiirjestelmdn ke-

hitystii. Taulukossa 3 on esitetty eliikepoliittinen kalenteri, johon on
koottu Ruotsin eliikepoliittisen pddtoksentekoprosessin tdrkeimmdt vai-

heet. Kansaneliikejiirjestelmdn rakentamisessa merkittdvimmdt reformit
ovat olleet ensimmdinen kansaneldkelaki vuodelta 1913. kansaneliikkeiden muuttaminen tasaeldkkeiksi vuonna 1935 ja tarvehankinnan poistaminen vuonna 1946. Kuten eliikepoliittisesta kalenterista ilmenee, oli
ansioeliikkeiden sddthminen Ruotsissa pitkiillinen prosessi, joka kesti
koko 1950-luvun ja piiiittyi lopulta vuoden 1959 valtiopiiivillii.

1. Kansaneliikejdrjestelmdn kehitys
Vuoden 1913 kansaneldkelain siitdminen
Ruotsin ensimmdistd kansaneldkelakia vuodelta l9l3 voidaan pitiiii ensimmdisenh yrityksenii maailmassa luoda kaikkia kansalaisia koskeva

ja tuloista riipumaton,

yleinen kansanvakuutus. Yritykset
jo 1880- ja
1890-luvulla, ja keskustelun alkuunpanijana voidaan pitiiii liberaali
Adolf Hedinin valtiopaivzialoitetta vuodelta 1884. Hedinin aloite koski
vanhuus- ja tapaturmavakuutuksen jiirjestiimistii tyontekijoille bismarckilaisen esikuvan mukaan (Kuhnle 1978, 26; Classon 1984a, 23-

ammatista

vanhuusvakuutuksen luomiseksi olivat kuitenkin alkaneet

28).

Kuitenkin saksalaisen mallin mukainen eliikejiirjestely torjuttiin
Ruotsin valtiopiiivillii kahdesti 1890-luvulla. Syynii tiih:in oli liihinnii se,
ertd Ruotsi oli pitkiille 1920-luvulle saakka agraariyhteiskunta. jossa
pienviljelijiit muodostivat huomattavan osan ammatissa toimivasta vaestostii (Elmer 1960, 550-551). Bismarckilaisen tyovSenvakuutuksen ei
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Taulukko 3: Ruotsin eliikepoliittinen kalenteri
t913
t928

Ensimmiinen kansaneldkelaki
Eldkevakuutuskomitea asetettiin
Eliikevakuutuskomitean ehdotus kansaneliikkeiden muuttami-

t935

Kansaneliikkeiden muuttaminen tasaeliikkeiksi hyviiksyttiin
valtiopiiivillii
Kansaneliikkeiden kalleuspaikkaporrastus hyviiksyttiin valtiopiiivillii

7934

7937

1938
1944

t945
1946
1947

1950

t951

sesta tasaeldkkeiksi

Sosiaalihuoltokomitea asetettiin
Sosialidemokraattisen valtiop[iviiedustajan aloite lakisdiiteisistii ansioekikkeistii
Sosiaalihuoltokomitean ehdotus tarveharkinnan poistamiseksi
kansaneliikkeistii
Tarveharkinnan poistaminen kansaneliikkeistii hyviiksyttiin val-

tiopiiivillii

Ensimmdinen komitea asetettiin laatimaan ehdotusta ansioeliikkeistii
Komitean periaatemietinto ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestd

t957

Uusi komitea asetettiin laatimaan ehdotusta ansioeliikkeistii
Tyrinantajien ehdotus ansioeliikkeiden jiirjestiimisestd
Komitean ehdotus ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestii
Yleinen eldkevalmistelukunta asetettiin
Yleisen eldkevalmistelukunnan ehdotus kansaneldkkeiden ko-

1957

Kansanddnestys ansioihin suhteutetusta lisiieldkkeestii

1954

1955

t956

1958
1958

1959
1959

rottamisesta

ja ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestii

Hallituksen esitys kansaneliikkeiden korottamisesta ja ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestii
Valtiopiiivien hajotus ja uudet vaalit
Hallituksen uusi esitys ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestii
Ansioihin suhteutetun lisiieliikkeen hyviiksyminen valtiopiiivilla

katsottu soveltuvan agraariyhteiskunnan olosuhteisiin. Vaatimukset el6kejiirjestelm6n luomiseksi tulivat ensimmdiseksi liberaalisen puolueen
(nykyisin Folkpartiet) taholta, jonka piirissii oltiin kiinnostuneita sosiaalisen turvallisuuden luomisesta. Myos useat konservatiivisen puolueen
(nykyisin Moderata samlingspartiet) edustajat katsoivat sosiaalivakuutuksen keinoksi viihentiiii tyon ja piizioman viilistii ristiriitaa. Myos
Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen (Sveriges socialdemokratiska
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arbetarparti) enemmisto ja ammattiyhdistysliikkeen johto tukivat pakollisen eliikevakuutuksen siiiitiimisti. Niiin ollen sosialidemokraattisen
puolueen suhtautuminen reformiin heijasti sitii yhteistyotd, jota puolue
oli harjoittanut liberaalisen puolueen kanssa jo 189o-luvulta liihtien

(Alapuro 1985, 103).
Konservatiiveista koottu hallitus asetti vuonna 1907 komitean kiisittelemiiiin eliikekysymyksen jiirjestiimistii. Tdssd ns. vanhuuselakekomiteassa keskusteltiin kahdesta eliikejiirjestelmiistri. Toisaalta puhuttiin pakollisesta tydvdenvakuutuksesta, jollairten oli voimassa Saksassa ja ltiivallassa. Toisaalta keskusteltiin puhtaasti verovaroin rahoitetusta tarveharkintaisesta eliikejiirjestelmdstd, jollainen oli tuolloin voimassa esim.
Tanskassa, Uudessa Seelannissa ja Australiassa (Elmer 1960,2*-29;
Classon 1984a, 55).

vanhuuseldkekomitea sai mietintonsh valmiiksi marraskuussa 1912.
Komitea ehdotti yleistii eldkevakuutusta, joka perustuisi vakuutusperiaatteelle. Ehdotuksen mukaan eliike-edut olisivat vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliike. Eliikeikiiraja olisi 67 vuotta. Varsinaisten eliikkeiden maksuosien lisiiksi maksettaisiin tarveharkintaista eldkkeenlisiiii. Maksuosat
rahoitettaisiin kansalaisilta perittiivin vakuutusmaksuin ja tarveharkintaiset eliikkeenlisdt verovaroin. Elikejiirjestelmiiii hoitaisi keskitetty,
valtiollinen eliikelaitos ja paikallisesti kunnalliset elhkelautakunnat. vakuutettuien maksamista vakuutusmaksuista muodostettaisiin myohemmin eldkerahasto, joka 80 vuodessa kasvaisi noin 750 miljoonaan kruunuun. Rahaston varoja sijoitettaisiin valtion ja kuntien velkakirjoihin
ja obligaatioihin (Broberg 1973, 21; Classon 1984a, 56-60).
Kansaneldkelakiesityksen kannattajiin kuuluivat liberaalinen puolue,
keskustasosialidemokraatit ja useat konservatiiviset valtiopiiivdedustajat. Lakiesityksen puolustajien mukaan eliikelain sf,htdminen viihentiiisi
koyhiiinhoidon tarvetta maassa. Kansaneldkelakia arvosteltiin kahdelta
taholta: sosialidemokraattien vasemmalta laidalta ja oikeistosta. Vasemmistososialidemokraattien mukaan lain antamat elike-etuudet olivat aivan liian pienet ja niitii tulisi huomattavasti korottaa. Oikeiston taholta
eliikkeiden peliittiin vhhenthvhn kansalaisten siiIstiimishalukkuutta ja
tycimotivaatiota. ElAkkeiden rahastoimisen katsottiin uhkaavan vapaata
hinnanmuodostusta sekii elinkeinoelAmdn tehokkuutta ja saattavan val-

tion talouden epdtasapainoon (Elmer 1960, 47-48; Classon 1984a, 6769). Komitean ehdotus sai kuitenkin valtiopiiivillii nopean kiisittelyn ja
se hlviiksyttiin suurella enemmistolld vuonna 1.913.
Vuonna 1914 voimaan tulleen, koko kansaa koskevan kansaneldkelain mukaan eliikkeiden maksuosien suuruudet olivat miehillii 30 prosenttia maksetuista vakuutusmaksuista ja naisilla 24 prosenttia maksetuista vakuutusmaksuista. Kun eliikejiirjestelmii olisi tiiysipainoisesti
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voimassa, 51 vuoden jiilkeen, maksueliikkeen suuruus olisi miehillii 199
kruunua ja naisilla 159 kruunua vuodessa. Aviopuolisoille maksettavan
tarveharkintaisen kansaneliikkeen suuruus vastasi vuonna 1914 noin 11
prosenttia teollisuustyontekijiin keskimiiiirAisestti vuositulosta ja 18 pro-

senttia maataloustyrintekijiin keskimAiiriiisestii vuositulosta (Elmer
1960,2s6).

Vuosien 1935 ja 1937 eliikereformit
jonka mukaan
Vuoden 1923 valtion sdAstdmiskomitean ehdotuksesta
kansaneldkkeiden vakuutusperusteisuutta pitiiisi nostaa
kiiydyn valtiopiiiviikeskustelun perusteella asetettiin vuonna 1928 -eliikevakuutuskomitea. Komitean piiriongelmana oli, pitiiisiko kansaneldkejiirjestelmdn vakuutusluonnetta lisiitii vai viihentiiii. Kun valtion siiiistiimiskomitea oli ehdottanut vakuutusperusteisuuden lisiiiimistii ja kun toisaalta
sosialidemokraattien valtiopiiiviialoitteessa oli vaadittu vakuutusmaksujen poistamista ja siirtymistii puhtaaseen verorahoitukseen, muodostui eliikevakuutuskomitean ehdotuksesta ndiden ndkemysten kompromissi (Elmer 1960, 63-64).
Eliikevakuutuskomitea jiitti ehdotuksensa vuonna 1934. Komiteanmietinndn mukaan vuoden 1913 kansaneliikelain rahoitusjiirjestelmd
sZiilytettiiisiin, mutta vakuutusmaksujen rahastoinnista luovuttaisiin asteittain. Kaikille maksettaisiin vanhojen eliikkeiden maksuosien sijasta
peruselAkettd, jonka suuruus olisi 70 kruunua vuodessa lisiittynii kymmenelld prosentilla koko vakuutusaikana suoritetuista vakuutusmaksuista. Vanhat el?ikkeenlisiit korvattaisiin tarvehankintaisilla lisiieliikkeillii.
Koko maa jaettaisiin kolmeen kalleuspaikkaluokkaan, joissa lisieliikkeiden suuruudet komitean ehdotuksen mukaan olisivat 200, 250 ja 300
kruunua (Elmer 1960, 64-65; Broberg 1973,24). Aviopuolisoille ehdotetun tdyden tarveharkintaisen kansaneldkkeen suuruus vastasi noin 22
prosenttia teollisuustyontekijiin keskimiiiiriiisestd vuosiansiosta ja 44
prosenttia maataloustydntekijiin keskimiiiiriiisestd vuosiansiosta vuonna
1937 (Elmer 1960,256).
Komitea ehdotti myos eldkevakuutusrahaston muuttamista kansaneldkevakuutusrahastoksi, samalla kun vain osa eldkemaksuista rahastoitaisiin (Broberg 1973, 24-25). Komitean sosialidemokraattisten jAsenten
eridvhssd mielipiteessii paikkakuntaporrastettujen lisiieliikkeiden suuruudeksi vaadittiin 250,350 ja 450 kruunua.
LO tuki lausunnossaan komitean ehdotusta. LO katsoi kuitenkin, ettii lisiiekikkeiden tulisi olla suurempia eri paikkakunnilla kuin komitean
sosialidemokraattisten edustajien eridvdssi mielipiteessii esitettiin. Samoin LO ehdotti elikeikiirajan alentamista palkansaajille, josta aiheutuvat kustannukset tulisivat tyonantajien maksettavaksi (Elmer 1960,
4
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150-151). Maatalousvhestod edustavan taloudellisen etujiirjeston

RLF:n kannanotossa vastustettiin kansaneldkkeiden kalleuspaikkaluokitusta ja elSkevakuutusmaksujen minimimiiiiran korottamista. Korotuksen katsottiin olevan liian raskas pienviljelijoiden suoritettavaksi. Viitattiin myos viljelijiiviiestdn taloudellisen tilanteen vaikeuteen ja ehdotet-

tiin lain voimaansaattamista

paremmassa taloudellisessa suhdannevai-

heessa (Elmer 1960, 156-157).

SAF ja vakuutusyhticit suhtautuivat myonteisesti komitean ehdotukseen vakuutusmaksujen rahastoinnin poistamisesta. SAF katsoi myos
kuten LO:kin, ettd kansaneldkkeet tulisi porrastaa kalleuspaikkaluokittain niinkuin komitea oli ehdottanut (Elmer 1960, 141).
Sosialidemokraattisen hallituksen antama esitys, joka piiiiosin noudatti komitean ehdotusta, tuli kiisiteltiivSksi vuoden 1935 valtiopiiivillii.
Komitean ehdotusta oli hallituksen esityksessd kuitenkin jonkin verran
muutettu. Maksimieliikemaksu oli rajoitettu 20 kruunuun vuodessa ja
kansanelAkkeiden paikkakuntaporrastus noudatti komitean sosialidemokraattien eridvdn mielipiteen kantaa. Porvarilliset puolueet vastustivat valtiopdivillii ehdotettua kalleuspaikkaluokitusta SAF:n myonteisestd kannasta huolimatta. Varsinkin talonpoikaisliitto (Bondeforbundet)
vastusti kalleuspaikkaluokituksen toteuttamista, koska ehdotuksen ndhtiin antavan liian suuret edut kaupunkivdestolle ja liian vdhdn maaseutuviestolle. valtiopiiivat hyvbksyiviitkin hallituksen esityksen siten muutettuna. ettii lisZieliikkeiden miiiirii oli 250 kruunua koko maassa. Kalleuspaikkaporrastetut eliikkeet muutettiin siis tasaeliikkeiksi (Elmer
1960, 128; Broberg 1973, 25). Kansaneldkkeiden muutos vahvistettiin
kesdkuussa 1935 ja se tuli voimaan 1.1.1937 '

valittomasti valtiopiiivien piiiitoksen jrilkeen sosialidemokraattinen
hallitus asetti uuden komitean, joka marraskuussa 1935 jatti mietinnon
eliikkeiden kalleuspaikkaluokituksesta. Hallitus antoi mietinnon perusteella esityksen valtiopAiville kalleuspaikkaluokituksen toteuttamisesta.
Samalla sosialidemokraattinen hallitus teki esityksen hyviiksymisestd
luottamuskysymyksen. valtiopiiiviit ei kuitenkaan hyvaksynyt hallituksen esitystd, mikii johti hallituksen eroamiseen ja uusiin vaaleihin (Broberg 1973,25-26).
Kiiydyissii vaaleissa elSkkeiden kalleuspaikkaluokitus niiytteli keskeistd osaa. Varsinkin sosialidemokraattien vaalikampanjassa kalleuspaikkaluokituksen toteuttamista vaadittiin voimakkaasti (Elmer 1960, 138).
Sosialidemokraattien voittoon piiittyneiden vaalien jiilkeen syksyllii
1936 muodostettiin sosialidemokraattien ja talonpoikaisliiton koalitiohallitus. Talonpoikaisliiton aiemmasta vastustavasta kannasta huolimatta koalitiohallitus antoi vuoden 1937 valtiopiiiville esityksen kansaneliikkeiden kalleuspaikkaluokituksen toteuttamisesta. Esitys vasta50

si sisiilloltiiiin sosialidemokraattien aikaisempaa kantaa, jonka mukaan
lisiieliikkeiden suuruudet olivat 250, 350 ja 450 kruunua paikkakunnasta riippuen. Esitys hyviiksyttiin valtiopiiivillii suurella enemmistolld
myos porvarillisten puolueiden ddnestdessd esityksen hyviiksymisen puolesta (Elmer L960, 7U-71; Broberg 1973, 25-16).
Vuoden 1946 kansaneliikkeiden reformi

tarveharkinnan poistaminen
Vuoden 1.937 valtiopiiivillii, jotka olivat- hyviiksyneet kansaneliikkeiden
kalleuspaikkaluokituksen muutoksen sosialidemokraattien linjan mukaisena, tehtiin useita aloitteita sosiaalilainsdiidiinnon muuttamiseksi.
Aloitteet eivht suoranaisesti koskeneet elilkelainsiiiidiintoii, mutta ne
kasittelivat sosiaalivakuutuksen ja koyhiiinhoidon suhdetta sek6 paikallisen sosiaalihallinnon organisaatiota, jonka takia myos kansaneldkelainsiiiidiintci kuului niiden alaan (Elmer 1960,77).
Niiiden valtiopiiiviialoitteiden pohjalta asetettiin vuonna 1938 ns. sosiaalihuoltokomitea, jossa oli neljiin suuren puolueen
oikeiston, talonpoikaisliiton, kansanpuolueen ja sosialidemokraattien
sekri valtion
hallinnon edustus. Komitea laati ehdotukset yleiseksi sairausvakuutuslaiksi ja kansaneliikkeiden uudistamiseksi (Broberg 1973, 32-35).
Komitea jakautui kansaneldkkeiden uudistamisen kohdalla kahteen
piiiiryhmittymhdn, jotka kumpikin laativat oman ehdotuksensa kansaneliikkeiden reformoimiseksi. Kolme sosialidemokraattia, kansanpuoIueen edustaja ja yksi virkamiesjiisen ehdottivat jiirjestelmiiii, jossa peruseldke olisi kaikille maksettava 600 kruunua, jota tiiydentiiisiviit
tarveharkintaiset lisiieliikkeet. Ehdotuksen kustannukset olisivat noin
788 miljoonaa kruunua. Komiteassa tritii linjaa nimitettiin II-vaihtoehdoksi. Komitean toinen linja, jota kutsuttiin IIl-vaihtoehdoksi, koostui
kahdesta oikeiston edustajasta, talonpoikaisliiton edustajasta ja virkamiesjdsenestii. Heidiin mukaansa kansaneldkkeiden vanhat perus- ja lisiieliikkeet korvattaisiin 1 000 kruunun suuruisella tasaeliikkeellii, josta
tarveharkinta olisi poistettu. Ainoastaan asuntolisd ja tyokyvyttomyyseliike olisivat tarveharkintaisia. Tiimiin III-vaihtoehdon kustannukset
olisivat 831 miljoonaa kruunua vuodessa (Elmer 1960, 79-85; Broberg
7973,34--36).
Molempien ehdotusten mukaan kansaneldkejiirjestelmiin jo aikaisemmin vdhennetystd rahastoinnista luovuttaisiin kokonaan ja siirryttriisiin
puhtaaseen jakojiirjestelmiiiin. Sosiaalihuoltokomitean kolme erilaista
ehdotusta sisiltzinyt mietinto jatettiin vuonna 1945. Kuitenkin mietinnon ympiirillii kiiyty keskustelu keskittyi komitean esittiimiin vaihtoehtoihin II ja III (Elmer 1960, 86).
Ty<imarkkinajiirjestot SAF, LO ja TCO asettuivat lausunnoissaan komitean Ill-vaihtoehdon taakse. LO:n mukaan kaikille maksettava tasa51

eliike tekisi eliikkeestii kansalaisoikeuden ja eliikkeelld olevien vanhusten tyrintekoa ei rangaistaisi, kun tarveharkinta poistuisi. Myos ansioellikkeiden toteuttaminen olisi jiirjeston mielestd helpompaa tasaelhkkeiden pohjalta. Mycis TCO:n mukaan tarveharkinnan poistaminen
kansaneliikkeistii helpottaisi niiden taydentamistii ansioeliikkeillii (Elmer 1960, 152-155). SAF:n mukaan vanhuuseldkkeiden toteuttamisen
tulisi tapahtua siten, ettd muut yhteiskunnalliset tukimuodot vanhuksille kiivisivit tarpeettomiksi. Myoskiiiin kansalaisten sddstdmishalukkuutta ja tyomotivaatiota ei saanut heikentiiii. Tyonantajien nf,kemyksen
mukaan kansaneliikkeiden voimakas korottaminen ja tarveharkinnasta
luopuminen tekisiviit tarpeettomaksi tyontekijoiden ansioeliikkeiden toteuttamisen (Elmer 1960, 148). Myos RLF tuki voimakkaasti tarveharkinnan poistamista kansaneldkkeistii. Jiirjeston mielestd aikaisempi tarveharkinta varsinkin maatilaomaisuuden kohdalla oli ollut liian ankaraa
(Elmer 1960, 157).
Tarveharkinnan poistaminen aiheutti linjaristiriitoja sosiaalidemokraattisen hallituksen sisiillii, vaikka puolue ohjelmissaan oli ollut tarveharkinnan poistaminsen kannalla. Piiiiministeri Per Albin Hansson ja
valtiovarainministeri Ernst Wigforss olivat tarveharkintaisen Il-vaihtoehdon kannalla. kun taas sosiaaliministeri Gustav Moller kannatti tarveharkinnan poistamista. Ristiriidan syynii oli tarveharkinnan poistamisen
kalleus, joka valtiovarainministeri Wigforssin mukaan olisi aiheuttanut
valtiontaloudellisia vaikeuksia. Kuitenkin sosialidemokraattinen eduskuntaryhmd asettui puoltamaan tarveharkinnan poistamista. minkd perusteella sosialidemokraattinen hallitus antoi esityksensh valtiopiiiville
toukokuussa 1946 sosiaalihuoltokomitean III-vaihtoehdon mukaisena.
Hallituksen piiiitymiseen tarveharkinnan poistamisen kannalle vaikutti
myos ammattiyhdistysliikkeen painostus ja yleinen mielipide (Elmer
1960, 88-90 ja ss3).
Kansanelikelain muuttaminen hyviiksyttiin valtioplivillii liihes yksimielisesti. Varsinkin oikeiston edustajat puolsivat valtiopriivillii tarveharkinnan poistamista, kuten puolueen edustajat olivat jo sosiaalihuoltokomiteassa tehneet. Oikeiston kiiyttiiytymiseen vaikutti se, etth puolueen piirissii oli huomattu eliikeliiisten muodostama huomattava hdnestiijiipotentiaali (Elmer 1960, 553-554). Oikeiston innokkuus tarveharkinnan poistamiseen on mielenkiintoista, koska vuoden 7946 eltikereformia on usein pidetty keskeisesti sosialidemokraattien saavutuksena:
"politiikkana markkinoita vastaan" (ks. Esping-Andersen 1985, 157).
Kuitenkin sosiaalihuoltokomiteassa nimenomaan oikeiston edustajat
vaativat voimakkaimmin tarveharkinnan poistamista, kun taas sosialidemokraattisen puolueen sis?illA oli ndkemyseroja tarveharkinnan kohtalosta.
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Talonpoikaisliitto esitti lain valtiopdiv?ikiisittelyn aikana myds tarveharkintaisen asuntolisin muuttamista tasasuuruiseksi ja kansanpuolue
ehdotti kansaneliikkeiden indeksiin sitomista. Ehdotukset eiv6t kuitenkaan saaneet suurempaa kannatusta ja kansaneliikelaki hyviiksyttiin tasaeliikelinjan mukaisena kesdkuun lopulla 1946 (Broberg 1973, 52-

s3).

Vuoden 1946 kansaneliikelain mukaan 67-vuotiaille Ruotsin kansalai-

sille maksettiin yleistii, tasasuuruista peruseldkettri, jonka suuruus oli
1000 kruunua vuodessa. Aviopareille, joilla oli muita eliiketuloja, yhteisesti maksettavan kansaneliikkeen suuruus oli 1600 kruunua. Peruseliikkeen lis?iksi maksettiin paikkakuntaporrastettua, tarveharkintaista asun-

tolisiiii. Aviopuolisoille maksettavan tdyden tarveharkintaisen kansaneliikkeen suuruus oli vuonna 1948 noin 35 prosenttia teollisuustyrintekijan keskimiiiiriiisestii vuosiansiosta ja noin 40 prosenttia maataloustydntekijiin keskimriiiriiisestd vuosiansiosta (Elmer 1960,

256).

2. Ansioihin suhteutetun

lisriekikej iirjestelmdn s66tdminen

2.7 Lisaeliikekysymyksen alkuvaiheet
Ansioeliikkeet ennen vuotta 1950
Ruotsissa ansioel6kkeet perustuivat ennen yleisen lisiieliikejiirjestelmdn

syntymistii valtion ja kuntien virkamiesten eliikejiirjestelmiin sekii joihinkin yksityisen sektorin toimihenkiloitii koskeviin vapaaehtoisiin eliikejdrjestelyihin. Osa yksityisen sektorin toimihenkiloistil oli vakuutettu
vuonna 1916 perustetun Svenska Personal-Pensionskassan piirissii. Suurimmilla yrityksillii oli myos eliikesiiritioitii, jotka maksoivat eliikkeitii
kuitenkin liihinnii toimihenkilciille (SOU 1951:7,7-8). Myos ns. ansioeldkekassat hoitivat eldketurvaa, mutta myos kassojen maksamat eliikkeet
suuntautuivat piiiiasiallisesti toimihenkiloille. Yksityisell2i sektorilla tyciskentelevien toimihenkiloiden ja tycintekijciiden eliketurvan eroja kuvaa
se, etta 1940-luvun lopulla toimihenkiloistii oli vapaaehtoisen eldketurvan piirissd 30 prosenttia kun taas tycintekijoistd vain 2 prosenttia. Toimihenkiloiden vapaaehtoisten eliikkeiden suuruus oli noin 50--{0 prosenttia palkasta ja eliike-etuja olivat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
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perhe-elake. Tyontekijoiden elhkeprosentti oli huomattavasti alhaiiempi ja eldke-etuna piiiiosin vain vanhuuseliike (SOU 1950:33, 6466). Suurin osa teollisuuden ja kaupan tyontekijoistii oli vain pelkiin
kansaneliikkeen varassa (Classon 1984b, 38).

Varsinaisena alkuna lakisiiiiteisen ansioeldketurvan jtirjestiimiseksi
voidaan pitiiii sosialidemokraattisen valtiopdivdedustajan oskar Akerstromin valtiopiiiviialoitetta vuodelta 1944 (SOU 1950:33, 45-46; Molin 1967,9; Broberg 1973,58). Lakialoitteen mukaan yksityisen sektorin tyontekijciille tulisi jiirjestiiii lakisiiiiteinen vanhuuden turva (Molin
1967, 9). Ansioeliikekysymys oli ollut esilli myos LO:n kokouksissa
SAF:n ja Lo:n
1930-luvun lopulla ja tyomarkkinaosapuolten
- viilisissd neuvotteluissa Saltsjobadissa 1930-luvulla. Kuitenkin Akerstromin
valtiopdivdaloitetta on pidettdvd lakisAdteisen ansioeliikejiirjestelmdn alkusysiiyksenii.

f]a-a aloite johti kolme vuotta myohemmin vakuutusvalvontaviraston piiiijohtajan o.A. Akessonin johtaman komitean asettamiseen (Molin 1967, 11; Broberg 1973, 58)' Kauppaministeri Gunnar Myrdalin
asettaman komitean toimeksiantona oli valmistella esitys yksityisen sekrorin tyontekijoiden ja toimihenkiloiden eliikekysymyksen ratkaisemiseksi (SOU 1950:33, 9).

Yhteiskunnan rakennemuutos ja ansioelikekysymys
Ruotsissa tapahtui toisen maailmansodan jiilkeen joukko rakenteellisia
muutoksia, jotka voidaan niihdd taustana vaatimuksille ansioelhkejiir-

jestelmiin luomiseksi. Maatalouden piirissii tyt)skentelevien mddrd oli
iaskenut 1910-luvulta liihtien. Ttimiin elinkeinon piirissti oli 1950-luvun
alussa 21 prosenttia ammatissa toimivasta vdestosta. 1960-luvun alkuun
tultaessa maatalousvdeston mddrd oli vtihentynyt 14 prosenttiin. Vastaavasti teollisuudessa ja palveluissa tyciskentelevien osuus oli jo ennen
toista maailmansotaa ollut voimakkaassa nousussa. Teollisuuden piirissd tyciskenteli 1950-luvun alussa 41 prosenttia ammatissa toimivasta vdestostA ja palveluissa 37 prosenttia. 1960-luvun alkuun mennessa vastaavat osuudet olivat 46 ja 41 prosenttia (Pontinen 1983, 46). Palveluissa
tyciskentelevien osuuden kasvu ja yhteiskunnan toimihenkiloistyminen
ovatkin olleet Ruotsin kehitykselle leimaa-antavat piirteet toisen maailmansodan j2ilkeen.

Palvelusektorin kasvu heijastui TCO:n jiisenmiiiiriin kasvuun ja johti
alempien toimihenkiloryhmien jiirjestiiytyessa myos TCO:n ja I C):n viilisen yhteistyon tiivistymiseen (Marklund 1982, 71-72). Yhteiskunnan
toimihenkikiistyminen vaikutti suotuisasti myds oikeiston ja kansanpuolueen asemaan. Toisaalta maatalousvdeston vdhentyminen ja erityisesti
pienviljelij<iiden hiiviiiminen heikensi talonpoikaisliiton merkitystii. Puo54

lueen kannattajakunnan vaurastuessa se siirtyi liihemmiiksi oikeistoa.
Myos sosialidemokraattinen puolue pyrki strategiassaan ottamaan huomioon alempien toimihenkil<iiden lisiiiintymisen suuntautumalla pelkiistii tyoviienpuolueesta palkansaajien puolueeksi (Esping-Andersen 1985,
108-109). Maatalousvdestdn viihentyminen ja toimihenkiloryhmien
kasvu johti perinteellisen talonpoikaisliitto-sosialidemokraatit luokkaalianssin heikentymiseen ja punamultahallitusyhteistyon rakoiluun, kun
sosialidemokraatit etsivat uutta kannatuspohjaa kasvavasta toimihenkilciryhmiistii.

Ensimmdinen ehdotus ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestii

Ansioeliikekysymyksen ratkaisemista varten asetettu komitea koostui
kahdeksasta tyomarkkinajiirjestojen edustajasta. Niiistii kolme edusti
tyonantajia, kolme ammatillista tyoviienliikettii, yksi tycinjohtajia ja yksi pienteollisuutta. Komitean toimeksianto koski vain eldketurvan jhrjestlimistii vakuutusmenettelyn pohjalta, joten komitean tuli ottaa kantaa siihen, pit?iisik6 eldketurvan olla vapaaehtoista vai pakollista (SOU
1950:33, 11). Komitea jatti periaate-ehdotuksensa ansioihin suhteutetun lisiieliikkeen toteuttamisesta syyskuussa 1950.
Komitean ehdotuksen mukaan kaikille tulonsaajille (myos yrittiijille)
maksettaisiin ansioihin suhteutettua lisiieliikettii. Eldkevakuutus rahoitettaisiin kaikilta tulonsaajilta
tyontekijoiltii, tyonantajilta ja yrittiijilperittdvin vakuutusmaksuin.
ta
Eliikettii kertyisi vain nettotuloista,
- eiviit ylittaisi 30 000 kruunua vuodessa, eli ehdotus sisiilsi eliikekajotka

ton. Eliike-edut olisivat vanhuus-, tyrikyvyttomyys- ja

perhe-eliike.

Eliike-edut olisivat koskemattomat.r Eliikeikii olisi miehille 67 vuotta ja
naisille 63 vuotta. El2ikkeiden suuruus olisi osittain riippuvainen maksetuista vakuutusmaksuista ja osittain el2ikkeiden maksuajankohdan aktiivivdestdn keskimiiiiriiisestd tulotasosta. Komitea ehdotti eliikejiirjestelmdn organisaation liittiimistii keskitettyyn valtion eliikehallintoon eikii
annettavaksi yksityisille vakuutuslaitoksille, kuten komitean vdhemmisto eli tyonantajien edustajat ehdottivat.
Komitea ehdotti myos ns. ylikompensaation maksamista vanhoille
ikiiluokille, jotka eiviit ehtisi ansaita oikeutta tdyteen el5kkeeseen. Eliikejiirjestelmh perustuisi jakojiirjestelmiiiin. Eliikemaksuja keriittiiisiin
kuitenkin katettavien eliikemenojen yli niin, etth muodostuisi huomattava rahasto, jonka avulla kyettiiisiin tasaamaan tulevaisuudessa kasvavia
elikemenoja. Eliikerahaston suuruus kasvaisi komitean arvion mukaan
I Elikeoikeuden

koskemattomuusperiaatteen mukaan vakuutettu ei menetii eliikeoikeutta, vaikka eroaisikin tydnantajan palveluksesta tai lopettaisi yrittiijiinii olon (Jiirveki &

Jokelainen 1983,24).

55

4,5 miljardiin kruunuun vuoteen 1985 mennessZi (SOU 1950:33, 271274).

Komiteanmietinto sisiilsi neljii eriiivAii mielipidettA. TCO:hon kuuluvan Ruotsin tydnjohtajien liiton edustajan mukaan ne toimihenkiloryhmdt
liihinni valtion ja kuntien tyontekijiit ja pankkien palveluksessa
- joilla oli korkeampi eliiketurva kuin komitean ehdottama, oliolevat
pakollisen vakuutuksen piiristd.' (SOU 1950:33, 275si vapautettava

27e).

Tyonantajat kiinnittiviit vastalauseessaan pAhhuomion komitean eh-

dotuksen taloudellisiin vaikutuksiin. Heidiin mukaansa elikevakuutuksen toteuttaminen johtaisi siiistiimishalukkuuden vdhenemiseen ja kulutuksen kasvuun. Pakolliseen jiirjestelmiiiin sisiiltyvii rahaston kertiiiminen vhhentdisi merkittdvdsti vapaaehtoista vakuutus- ja eliikesiiiistiimistii. Koska yhteiskunnassa tapahtuvan sddstdmisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, pitiiisi komitean ehdottaman rahaston suuruutta vhhentiiii. Yleensiikin koko eliikejirjestelmdn toteuttamisen tiiytyisi perustua
lisliiintyviiiin tuotannon kasvuun tulevaisuudessa, jolta kuitenkin komitean ehdottamasta jakojiirjestelmiistd seuraava kulutuksen kasvu vie sijaa. Tycinantajien maksamien eliikemaksujen tulisi vaikuttaa rajoittavasti tycintekijoiden palkkakehitykseen, jotta piiiioman muodostukselle

jiiisi riittiivlsti tilaa kansantaloudessa (SOU 1950:33, 279-282).
Tyontekijtiiden edustajat taas vaativat kerAttdvdn rahaston suurentamista. Rahaston koon suurentamisella voitaisiin vaikuttaa alentavasti
elhkemaksuihin tulevaisuudessa sekii lisiitii yhteiskunnan kokonaissh6stiimistii (SOU 1950:33, 283-284).
Mietinnostii antamassaan lausunnossa SAF katsoi, ettd elhkevakuutuksen tulisi koskea vain palkansaajia. Tyonantajaliiton mukaan eliikevakuutuksen hoito tulisi antaa yksityiselle laitokselle ja komitean ehdottaman rahaston kokoa pienentiiA. LO taas huomautti lausunnossaan, ettii ansioeliike tulisi toteuttaa pakollisena. Vanhuuden turva tulisi toteut-

taa yhtendisen eliikejiirjestelmdn kautta, jonka takia ansioeldkkeen suhteet kansaneldkkeeseen tulisi selvittaa. LO katsoi myos, ettd ehdotettua rahastointiastetta pitiiisi nostaa (SoU 1955:32, 37--{8).
koskien kanTCO:n mielestd eliikkeiden yhteensovituskysymykset
tulisi selsaneldkettd, ansioeldkettd ja vapaaehtoisia eliikejiirjestelyjii

vittdd ennen lopullista kannanottoa. TCO tuki kuitenkin tyonjohtajien
liiton edustajan kantaa, jonka mukaan jo hyviin eldketurvan omaavat
toimihenkilot voitaisiin vapauttaa eliikemaksujen maksamisesta ja pakollisen eliikejiirjestelmiin piiristii (SOU 1955:32, 45).
I Noin

kolmanneksella yksityisen sektorin toimihenkiltiisth vapaaehtoiset elake-edut olivat koskemattomia ja noin 60 prosenttia palkasta (SOU 1950:33, 57).
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Maatalousvdestoa edustavat etujiirjestot tukivat komitean ehdotusta.
Mutta valtion eliikehallinto ja sosiaalihallinto ehdottivat sen hylkiiiimista (SOU 1955:32,37-38 ja a7).
Mietinncistii annettujen lausuntojen jiilkeen Ruotsin hallitus piiiitti lopettaa komitean tyoskentelyn ja kutsua uuden asiantuntijaryhmiin valmistelemaan uutta ehdotusta ansioelAkkeesti. Tdmd uusi eliikekomitea,
myris pAiijohtaja Akessonin johtama, asetettiin joulukuussa 1951.
Ty0nantajien ehdotus ansioelikkeiden jiirjestiimiseksi

SAF:n hallitus asetti 14. helmikuuta 1952 toimikunnan valmistelemaan
tyonantajien ehdotusta ansioeliikkeiden toteuttamiseksi. Toimikunnan
puheenjohtajana oli SAF:n johtaja Sven Hammarskiold ja piiiisihteerind Sven Hyden. Toimikunnan ehdotuksen tarkoituksena oli olla vaihtoehto Akessonin komitean aikaisemmalle sekii odotettavissa olevalle toiselle ehdotukselle. Toimikunnan tuli tyossiidn ottaa huomioon tydnantajien niikemykset myds eliikejiirjestelmdn rahastoinnista (Hyden 1979,

3-s).

Toimikunta sai ehdotuksensa valmiiksi kahden vuoden tyoskentelyn
jiilkeen. Tyonantajien ehdotuksen mukaan:
1) tycintekijoiden eliikkeet olisivat koskemattomia 3 vuoden karenssiajan jiilkeen
2) eliikeikii olisi miehille 67 vuotta ja naisille 63 vuotta
3) eliikkeen ansainta-aika olisi miehille 40 vuotta ja naisille 30 vuotta
4) elzike-edut olisivat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-ekike
5) kaikki eliike-edut olisivat tiiydennyksid kansaneldkkeisiin
6) eliikkeiden taso miiiiriteltiiisiin kollektiivisopimuspohjalta tyomarkkinajiirjestojen vdlisissd neuvotteluissa, jolloin eliikkeet voitaisiin mddritella kunkin alan erityisolosuhteita vastaaviksi
7) yrityksillii olisi rajoittamaton mahdollisuus maksaa korkeampia lisdetuja kuin kollektiivisesti sovitut edut.
Toimikunnan ehdotuksen mukaan tyonantaja vastaisi eliikkeiden kustannuksista. Toimikunta ehdotti mycis erityisen eliikeyhdistyksen perustamista, jossa olisivat jiiseninii kaikki jiirjestelmiiiin kuuluvat. Yhdistys
laatisi vuosittain kertyneistd maksuista laskelmat, jotka perustuisivat
tietylle korolle (vuonna 1954 3,5 %). Maksujen kokonaissumma jaettaisiin sitten eldkkeeseen oikeutettujen kesken vahvistetun elf,kkeen suuruuden mukaan. Jokaiselle eldkkeensaajalle laskettaisiin samansuuruinen maksu riippumatta tydntekijiin henkilokohtaisista olosuhteista. Ehdotuksen mukaan eldkemaksuja ei suoritettaisi suoraan yhdistykselle
vaan yrityksiii rasittaisi maksuja vastaava velka. Maksuista kertyvdt varat olisivat yritysten hallinnassa ja niille laskettaisiin tietty korko. Jiirjestelmii perustuisi rahastointiin, jossa rahastointi olisi yritysten sis6istd.
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Jotta eliikkeiden maksaminen yritysten konkurssitilanteessa olisi mahdollista, toimikunta ehdotti erityistii varmuuslishd, joka olisi 0,2 prosenttia yritysten velasta eliikeyhdistykselle (Wermelin 1954, 306-3071,
Hyden 1979,2-4). Toimikunnan ehdotus ei sisiiltiinyt el[kkeiden indeksiin sitomista.
Tycinantajat toivat tdmdn ehdotuksen tyomarkkinaosapuolten vdlisen
tyomarkkinakomitean kiisittelyyn toukokuussa 1954. LO:n edustajat
huomauttivat kuitenkin, etteivdt he voi ottaa asiaan kantaa ennenkuin
Akessonin toisen komitean ehdotus oli ilmestynyt. LO:n silloinen puheenjohtaja Axel Strand totesi myos, etta han henkilokohtaisesti pitiiii
parempana eliikekysymyksen hoitamista lakisiiiiteistii tietii (Molin 1967,
34; Hyden 1979, 5). Kuitenkin LO:n kanslia asetti asiantuntijaryhmiin
kiisittelemiiiin SAF:n ehdotusta. Tiimii ryhmii esitti kannanottonsa
tyrinantajille elokuussa 1954. LO:n edustajat totesivat aluksi, ettd
SAf',, ehdotusta oli verrattava Akessonin komitean uuteen ehdotukseen, ioka oli jo tunnettu. LO:n edustajien mukaan lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmri olisi hallinnollisesti yksinkertaisempi ja sisiiltilisi kansalaisten kannalta vdhemmdn oikeusturvariskejii kuin kollektiivisopimuksiin
pohjaava menettely. Myos SAF:n ehdotuksen aiheuttamaa jakoa toimihenkiloiden ja tyontekijciiden vZilillii ei voitu pitaa perusteltuna. LO:n
asiantuntijaryhmiin mukaan SAF:n ehdotuksen karenssiaika oli liian
pitkA. Eliikkeet olisi myos suojattava rahanarvon vaihtelulta.
Suurin puute tyonantajien ehdotuksessa oli LO:n mukaan se, ettd ehdotus ei sisliltiinyt mahdollisuutta vakuutusmaksujen suhdannepoliittiseen sddtelyyn. Suhdannepoliittisesti olisi perusteltua joskus ottaa ulos
varoja yrityksista korkeiden vakuutusmaksujen muodossa, joskus taas
ei. Vakuutusmaksujen siiiitelyn avulla voitaisiin vaikuttaa yritysten investointeihin ja ehkiiistii inflaatiota. LO:n nhkemyksen mukaan valtiollinen el2ikejdrjestelmii, jossa oli mahdollisuus vakuutusmaksujen sddtelyyn, lisAisi valtion vaikutusta rahapolitiikan alueella. Valtion vaikutusta kyettiiisiin vield voimistamaan, kun eldkevakuutusmaksujen siiiitelymahdollisuus liitettiiisiin investointeja koskevaan valtuuslainshiidiintoon
(Hyden 1979, 6).
Tyomarkkinaosapuolten neuvottelut katkesivat tiihiin ja eliikekysymyksen kiisittely siirtyi poliittiselle tasolle.
Uusi komiteanmietintd ansioihin suhteutetun lisiielAkkeen toteuttamiseksi
Piiiijohtaja Akessonin johtamassa toisessa eliikekomiteassa oli edustus
Ruotsin tyrinjohtajien liitosta (TCO), valtion sopimusvaltuuskunnasta,
kaupan tyonantajaliitosta, oikeusministericistd, sosialidemokraattisesta

puolueesta, talonpoikaisliitosta, metalliteollisuuden tyontekijiiliitosta
(LO) ja tyonantajien keskusliitosta. Komitean toimeksiannossa thhden58

nettiin, ettd komitean tuli valmistella esitys pakolliseksi, kaikkia tulonsaajia koskevaksi eliikejiirjestelmiiksi. Komitean tuli ehdotustaan laatiessaan ottaa huomioon mycirs pienyrittiijien vanhuuden turvan tarve.
Toimeksiannon mukaan komitean piti myos ottaa lopullinen kanta siiti, sisiillytetiiiinko jo hyviin eldketurvan omaavat henkilot pakollisen
eliikej2irjestelmiin piiriin. Samoin komitean tuli tehdii ehdotus kansaneliikkeen ja ansioeliikkeen yhteensovittamiseksi, jota LO:n lausunnossa
oli tiihdennetty.
Heindkuussa 1955 Ruotsin hallitus huomautti komitealle, etta sen tulisi kiirehtiii tydtddn, koska hallituksen aikomuksena oli jAttaa esitys
eldkevakuutuslaista vuoden 1956 valtiopiiiville. Tiimiin takia komitea tiivisti tyoskentelyiiiin ja sai mietintonsd valmiiksi syyskuussa 1955 (Molin
1967,24). Komitean ehdotuksen mukaan toteutettavan ansioihin suhteutetun lisiieliikkeen etuja olisivat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perheeliike. Eliike perustuisi vakuutusperiaatteeseen. Vakuutusmaksuja maksettaisiin palkkatulojen ja muiden tulojen mukaisesti. Vakuutusmaksuja suoritettaisiin aina 30 000 kruunuun saakka. Palkkaan perustuvista
maksuista tyonantaja maksaisi puolet ja tyontekija toisen puolen. Muihin tuloihin perustuvan maksun maksaisi vakuutettu kokonaan itse.
Maksetuista eltikemaksuista vakuutetulle mydnnettAisiin ns' vakuutusmaksupisteitd. Vakuutusmaksupisteet olisi suhteutettu vakuutetun vuosittaisiin tuloihin ja aktiiviviieston keskimddrdiseen tulotasoon.
Eliikeikiiraja olisi sekii miehille ettii naisille 67 vuotta. Kun vakuutus
tulisi tiiysipainoisena voimaan olisi eliikkeen suuruus 36 prosenttia vakuutetun keskimiiariiisistii aktiiviaikaisista tuloista. Komitean ehdotuksen mukaan tyokyvyttomyyseliikkeen karenssiaika olisi 2 vuotta ja
perhe-eliikkeet miiiiriiytyisiviit valtion eliikejiirjestelmdn perhe-eliikeetuuksia vastaavasti.
Sekd kansaneldkkeen ettd ehdotetun ansioihin suhteutetun lisiiel[kkeen hoitaisi keskitetty valtion eliikehallinto. Eltikevakuutustoimintaa

valvoisi erityinen eldkeneuvosto, johon tyonantajat, tyontekijiit ja
muut vakuutetut saisivat valita edustajansa. Paikallisesti eltikejiirjestelmaa hoitaisivat nykyiset eldkelautakunnat. Ehdotuksen mukaan el6ke-

liiisille, jotka eiviit ptiiisisi osalliseksi tiiydestii eldketurvasta vakuutuksen asteittaisen voimaantulon vuoksi, maksettaisiin ns. ylikompensaatiota. Vakuutuksen voimaantulovaiheen aikana keriittiiisiin vakuutusmaksuista huomattava eldkerahasto, joka nousisi vuoteen 1980 mennessii n. 18 miljardiin kruunuun, jos kansantalouden palkkasumman keskimddr6inen vuotuinen kasvu olisi 3 prosenttia (SOU 1955:32,262-265).

Komiteanmietintdon jiitettiin kymmenen eridvdd mielipidettii. Ruotsin tyonjohtajien liiton edustaja esitti oman vaihtoehtonsa eliikekysymyksen ratkaisemiseksi. Hiin tiihdensi voimakkaasti, ettii elhkevakuu59

tuksen tulisi olla pakollinen vain niille henkiloryhmille, joiden eldketurvaa ei ollut vielii hoidettu. Tyonjohtajien liiton edustaja esitti niiiden
henkilciryhmien eldketurvan hoitamista kansaneliikejiirjestelmdn kautta
(SOU 1955: 32, 269-283).
Myos SAF:n edustajan eriAvdssd mielipiteessd arvosteltiin komitean
ehdotusta kovin sanoin. Tycinantajien mukaan piiiiomatuloja ei voitaisi
sisiillyttiiii eliikkeen pohjatuloiksi ja ellikeiiin olisi oltava naisille alhaisempi kuin miehille. SAF:n edustaja ei myoskiiiin voinut hyviiksy5 tycinantajien kollektiivista maksua, koska siinii ei otettu huomioon jo olemassa olevia tyonantajien kustantamia ekikejdrjestelyjii. Myos komitean ehdottaman elAkejiirjestelmiin voimaantuloaika olisi pidennettiivii
16 vuodesta 24 vuoteen, ja vanhemmille ikiiluokille maksettavaa ylikompensaatiota olisi pienennettAvA. Ehdotetun rahaston kokoa olisi rajoitettava, koska rahaston vaikutuksia maan talouseldmddn ei ole tutkittu. Ne henkilciryhmat, joille tyonantajat olivat jo jiirjestiineet eliketurvan, pitdisi SAF;n edustajan mukaan jattaa ehdotetun eliikejiirjestelmdn ulkopuolelle. Tiissii tyonantajien ndkemys oli samanlainen kuin
TCO:n tyonjohtajien liiton edustajan mielipide. Lopuksi SAF:n edustaja ehdotti eliikekysymyksen khsittelyn pohjaksi tyonantajaliiton vuoden
1954 ehdotusta vapaaehtoisista eliikejiirjestelyistd tai eliikkeiden hoitamista kansaneldkelainsArid2inncin uudistamisen avulla, joka oli SAF:n
kanta jo vuonna 1946 (SOU 1955:32, 284-292).
Talonpoikaisliiton edustaja huomautti eridvdssl mielipiteessriAn, ettd
komitean ehdottama vakuutusmaksu rasitti liian paljon pienyrittiijiii,
erityisesti maa- ja metsdtaloudessa tyoskenteleviii. Edustajan mukaan
eliikekysymys voitaisiin ratkaista kansanelhkkeiden korotuksella. Mutta
tiillaisen menettelyn hankaluutena olisi se, ettl toiset ryhmdt j2iisiviit

pelkiin kansanelAkkeen varaan, kun taas vapaaehtoisen elAketurvan
omaavat ryhmiit saisivat mycis korotetun kansanel6kkeen (SOU
1955:32, 292-293).

Ammattiyhdistysliikkeen ja sosialidemokraattisen puolueen edustajat
olivat komitean ehdotuksen kannalla.
Vaikka hallituksen tarkoitus oli saattaa eliikekomitean ehdotus nopeaan ratkaisuun valtiopiiivillii, murentui tiimii aikomus intressiryhmien
viilisiin mielipide-eroihin. Suurimmat epiilyt valtiollista elhketurvaa
kohtaan oli ennen kaikkea tyrinantajilla ja eriiillii toimihenkiloryhmillii,
jotka halusivat omat eliikejirjestelynsi pakollisen eliikejiirjestelmiin ulkopuolelle (Molin 1967, 28).

Yleinen eliikevalmistelukunta
Sosialidemokraattisen hallituksen tarkoituksena oli siiiitii2i laki yleisestii
lisiieliikkeestii nopeasti ja olennaisesti erilaisessa muodossa kuin SAF
60

oli esittanyt. Tiimiin takia hallitus asetti

tammikuussa 1956 ns. yleisen
komitean ehdotus oli vielA
Akessonin
eldkevalmistelukunnan, vaikka
jiirjestoissA
(Hyden
7979, 7)' Valmistelukunnan
eri
lausuntokierroksella
piiiitehtiiviinZi oli tutkia Akessonin komitean ehdotuksen vaikutukset
muuhun sosiaalivakuutukseen kuten kansaneliikkeisiin, yleiseen sairausvakuutukseen sekri vapaaehtoisiin eliikejiirjestelyihin. Komitean tuli tutkia myos eldkevakuutuksen hallinnollisia ja yhteiskunnallisia edellytyksia (SOU 1957:7, 9). Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin sosiaaliministerion sosialidemokraattinen valtiosihteeri Per Eckerberg, ja siinii
olivat edustettuina poliittiset puolueet ja keskeiset tyomarkkinajiirjestot.
Komitea jiitti ehdotuksensa hallitukselle helmikuussa 1957. Komitean
ehdotuksesta muodostui kolmiosainen siten, ettii kukin intressiryhmd
esitti omat vaihtoehtonsa ansioeldkekysymyksen ratkaisemiseksi. Komitean yksimielisen kannanoton mukaan kansaneltikkeitd korotettaisiin
vuodesta 1958 liihtien niin, ettii vuonna 196t3 yksiniiisen eldkkeensaajan
eliike olisi 3600 kruunua ja aviopuolisoiden yhteinen kansaneliike 5400
kruunua. Kansaneldkkeiden eduista vanhuus- ja perhe-ellikkeet olisivat
tasaeliikkeit6 ilman tarveharkintaa ja myos tyokyvyttomyyseldkkeiden
tarveharkintaa ehdotettiin tutkittavaksi. Kansaneldkemaksu korotettaisiin vuoteen 1961 mennessd 5 prosenttiin ja tdmdn j[lkeiseltii ajalta 6

prosenttiin. Verotettavan tulon yliirajaksi, josta kansaneldkemaksua
maksettaisiin. ehdotettiin 15 000 kruunua. Komitean kannanoton mukaan myds koko sosiaalivakuutuksen hallinto tulisi ottaa tarkemman
tutkimuksen kohteeksi (SOU 1957:7, 181-184).
sosiaaliministerion, sosialidemokraattisen
Komitean enemmiston
mukaan toteutettaisiin kaikkia
puolueen, LO:n ja TCO:n-edustajien
palkansaajia koskeva pakollinen ansioihin suhteutettu lisiieliike. Korotettu kansaneliike toimisi tiimiin lisiielilkkeen pohjaeliikkeenii. LisiielSkkeeseen oikeuttaisivat vuositulot, jotka olisivat 3 000-30 000 kruunua
vuodessa. Eliikepalkan laskeminen perustuisi tulonsaajan 15 parhaan
vuoden keskipalkkaan. LisiielZikkeen suuruus olisi 50 prosenttia palkasta. Jos lisiieliike ja pohjael2ike eivdt yhdessii nousisi 65 prosenttiin palkasta, korotettaisiin lisiieliikettii niin, ettii eldkeprosentti olisi 65. Pohjaeliike ja Iisiieliike olisivat sidottuja indeksiin ns. perusmhiiriin (basbelopp) avulla.

Lisiieliikkeiden laskeminen perustuisi ns. pistejiirjestelmddn. Tiettynii
vuonna ansaitut eliikepisteet olisivat suhteutetut elhkkeensaajien tuloihin ja perusmiiiiriiiin. Eliikepisteitii ansaittaisiin 16. ja 65. ikiivuoden viilisend aikana. Tdyteen eldkkeeseen oikeuttaisivat eliikepisteet viihin-

tiiiin 30 vuoden ajalta. Kuitenkin eliikejiirjestelmhn
heen aikana tdyteen eldkkeeseen oikeuttaisivat io

voimaantulovai-

20 vuoden aikana an-

6l

saitut elakepisteet. El2ike-edut olisivat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja

perhe-eldke.

LisiieliikejArjestelmiin rahoitus perustuisi komitean enemmiston ehdotuksen mukaan jakojiirjestelmrihn, vaikka vakuutuksen voimaantulovaiheen aikana keriittiiisiin merkittiirvii eldkerahasto. Enemmiston esittiimdn suurimman vaihtoehdon mukaan rahasto kasvaisi 45 miljardiin
kruunuun vuoteen 1990 mennessii. Ekikejrirjestelmdn kustannuksista
vastaisivat kokonaisuudessaan tyonantajat. Niillii ryhmilki, jotka eiviit
olisi oikeutettuja pakolliseen lisiieliikkeeseen, olisi mahdollisuus vapaaehtoiseen eldkevakuutukseen. Vapaaehtoinen vakuutus ei perustuisi jakojiirjestelmddn vaan rahastoivaan iiirjestelmiiiin (SOU 1957:7. 184189).

Pziiivaihtoehdon komitean enemmiston kannoille esittivdt tyonantajien, oikeiston ja kansanpuolueen edustajat. Heidiin mielipiteensii pohjautui pitkiille SAF:n toimikunnan vuoden 1954 ehdotukseen. Tydnantajien, oikeiston ja kansanpuolueen edustajien mukaan ansioeliikejiir.iestelmii toteutettaisiin kansaneliikkeen piiiille rakennettujen vapaaehtoisten, kollektiivisopimuksiin perustuvien elilkejiirjestelyjen avulla.
Tycimarkkinajiirjestojen viilisiin sopimuksiin pohjautuen perustettaisiin
yksi tai useampia vakuutuslaitoksia, jotka huolehtisivat vakuutusten toi-

meenpanosta. Myos nykyiset vakuutuslaitokset tulisivat kysymykseen.
Viihemmistcin ehdotuksen mukaan eliike-edut olisivat koskemattomia
ja eliikemaksut maksaisi kokonaisuudessaan tyonantaja. Jiirjestelmii perustuisi rahastointiin ja tydnantajilla olisi maksamiinsa vakuutusmaksui-

hin takaisinlainausoikeus. Ellikevakuutusmaksut sidottaisiin kuluttajahinta-indeksiin. Tyonantajien, oikeiston ja kansanpuolueen edustajien
eridvdssd mielipiteessii todettiin, ettA eldkevarojen rahastointi komitean
ehdottamalla tavalla edesauttaisi valtion valta-asemaa talouseldmdssd.
He huomauttivat mycis, ettzi heidiin ehdotuksensa poistaisi ne eliikkeiden yhteensovitusongelmat jo olemassa olevien eliikejiirjestelyiden
kanssa, joihin todenniikoisesti jouduttaisiin jos komitean enemmiston
pakollinen linja roteutettaisiin (SoU 1957:7, 189-192).
Talonpoikaisliiton edustaja kritisoi omassa eridvdssd mielipiteessiiiin
sekd komitean enemmiston etta vdhemmiston kantoja. Hdnen mukaansa ansioeldke tulisi jiirjestiiii vapaaehtoisten jiirjestelyjen pohjalta. Korotettua kansanelSkettii tiiydennett?iisiin vapaaehtoisilla eliikkeillii, joiden arvon valtio suojaisi rahanarvon vaihtelua vastaan. Niiiden vakuutusten ottaminen olisi mahdollista kaikille. Kuitenkaan vapaaehtoiset
ansioeldkkeet eiviit saisi olla suurempia kuin 3 000 kruunua. Jos pienituloiset eiv?it kykenisi maksamaan vakuutusmaksuja, osallistuisi valtio heidiin kohdallaan vakuutusmaksuun (SOU 1957:7, 192-193).
Yleisen elzikevalmistelukunnan mietinto liihetettiin lausuntokierrok62

selle eri intressiryhmille. Tyonantajat vastustivat lausunnossaan komitean ehdottamaa pakollista linjaa ja olivat komitean vdhemmiston
tyonantajajiisenen, oikeiston ja kansanpuolueen edustajien
kantojen
- muodosti
takana. Lo taas totesi, ettii komitean enemmiston ehdotus
hyviin pohjan lakialoitteelle, joka voitaisiin antaa vuoden 1957 valtiopiiiville. vapaaehtoisen eliikelinjan Lo katsoi mahdottomaksi. LO:n
mukaan pakollinen eliikejiirjestelmri ei huonontaisi niiden asemaa, joiden eldketurva oli jo jiirjestetty. Eliikerahaston hailintoa ja asemaa LO
vaati viela tutkittavaksi, jotta sen avulla voitaisiin lisiitii palkansaajien
vaikutusta pdaomamarkkinoilla. Lo totesi lausuntonsa lopuksi, etta ellei lisiieliikekysymystii ratkaistaisi pikaisesti, jiirjesto tulisi tarkistamaan
kantansa kansaneliikkeiden korottamiseen (Molin 1967, 62-63; Heclo
1974, 241.)

Akateemisten alojen keskusjiirjestd sACo hylkiisi lausunnossaan komitean kaikki kolme vaihtoehtoa ja ehdotti uutta valmistelutyot:i, jossa
jlirjestci myds voisi olla mukana.
TCo:n suhtautuminen komitean ehdotukseen ei ollut yksimielistii.
TCo:n edustaja ja sen jiisenliiton, Ruotsin tyonjohtajien liiton, edustaja olivat komiteassa eri kannoilla pakoilisen ja vapaaehtoisen linjan
suhteen. Tyonjohtajien liiton edustaja oli tyonantalien uapaaehtoisen
eliikelinjan kannalla, kun taas keskusjiirjeston edustaja oii sosialidemokraattien ja LO:n pakollisen linjan takana.
TCo;n lausunnossa kiinnitettiin huomiota eldkkeiden yhteensovitukseen, koska jiirjeston mielestd yksityisen sektorin vapaaehtoisten eldkejiirjestelyjen suhdetta ehdotettuun pakolliseen eliikejairjestelmiiiin ei ollut tarpeeksi tutkittu. Jiirjesto huomautti lausuntonsa lopuksi, ettei se
voinut ottaa periaatteellista kantaa ansioihin suhteutettuun lisiieliikkeeseen, koska toimihenkildiden intressit ja mielipiteet tiissd kysymyksessd
olivat hyvin erilaiset. Molinin (1967) mukaan vuonna 1957 TCCr:n jasenkunnasta noin 46 prosenttia vastusti pakollista eliikejiirjestelmiiii ja
30 prosenttia oli sen puolesta (Molin t967, 64-65). Eriis pikollirtu
kejiirjestelmiiii voimakkaimmin vastustaneista TCo:n jiisenliitoista"laoli
teollisuustoimihenkiloiden liitto sIF. sIF katsoi, ettd koska eliike oli
osa palkkaa, tulisi eliikejiirjestelyistri sopia tyomarkkinaosapuolten kes-

ken' (Molin 1961, 65).
Taulukkoon 4 on koottu eri intressiosapuolten ndkemykset ansioeliikkeest6. Se osoittaa, miten puolueiden ja etujirjestojen kannanotot nouI

Osittain tiimdn pakollisen linjan vastustuksen seurauksena voidaan niihd:i svntyneen yksityisen sektorin toimihenkiloiden vapaaehtoisen eliikejtirjestelman ITP:n. josta toimihenkilciliitot SIF ja SALF sekii tyonantajat pdiisiviit sopimukseen kesiikuussa 1960.
ITP:n kokoa kuvaa se, ettd jairjestelman kustannukset toimihenkiloiden palkoista olivat
9 prosenttia vuonna 1985 (Unneryd 1985, 167-170).
63

€
Ij\o

EO

e!

o
6

a'';>

o;

01

6

z
|:
r

o)4

o

C)
C)

&o
.v

d

()

()

6

o\l

(.)

AE
= 6?

o

d

4=

J

ES (
'=a'J
rdh G

?

6

6
6

C
o.

C)

E

a
J
o
o

:66

6

o

)o

;

-

i>
6

u2
ljj

a

-tr-6
O !-=.-r
aZd6=
)'=
6 j.g 8.9ay;:^d
+ F f ;{

d

-.1

d
6
6

6

o. o

G^
O

I!

E
d

c.)

E

6

;E

--r

H

o

a.
C)

.v

.tr
'-o

dE

o
.v

F
64

o

6

!

o

o

s
.v

o-

E

0

ql

6

r<

o

6

tr8.

C)

+

a
L

=n

'i>
orN

q)

u-

o

o
J

{

o
a
U)

o

6

O

d

.v

I
E

:o

s

-t

c

o.

c9

.l

o(

dtcd'

<dE:9

*6=^v

6v!d-

ao

sevat yhteiskuntarakenteen pohjalta. Tyontekijoitii edustavat intressi-

ryhmiit vaativat eliikejiirjestelmiin pakollisuutta ja valtion hallitsemia
eldkerahastoja. Maatalousvdestcid edustavat intressitahot kannattivat
el2ikejiirjestelmdh vapaaehtoisuutta sekd kattoa elikkeille ja valtion
osallistumista vakuutusmaksuun. Eliikejiirjestelmdn vapaaehtoisuus ja
elinkeinoeliimiin hallitsemat eldkerahastot olivat tiirkeimmiit seikat
tyonantajia ja ylempiii toimihenkilditA edustaville intressiryhmille.
Alempia toimihenkikiitd edustavalla intressiryhmiillii ei ollut selv6h kantaa eliikejiirjestelmiin pakollisuuteen, koska useat toimihenkiloryhmiit
olivat jo vapaaehtoisen elhketurvan piirissd. Vaatimuksena oli kuitenkin se, etta elakkeiden taso olisi viihintiidn 65 prosenttia palkasta.

2.2 Kohti yhteentormdystd
Kansaniinestys eliikevalmistelukunnan esittdmistii vaihtoehdoista
Sosialidemokraattien ja talonpoikaisliiton koalitiohallitus piiiitti toteuttaa kansandinestyksen lisiieliikekysymyksestii, koska talonpoikaisliitto
ja kansanpuolue olivat siti vaatineet ja koska intressiryhmien antamat
lausunnot erosivat toisistaan (Molin 1967, 63). Hallituksen esityksen
mukaan kansanddnestys koskisi seuraavia kansaneldkkeen perustalle rakennettavia lisrieliikevaihtoehtoj a
:

Ehdotus N:o

1

Palkansaajilla on oikeus lakis,iiiiteiseen lisieliikevakuutukseen, joka
on palkkaan suhteutettu ja rahanarvon vaihtelulta suojattu. Muilla
ansiotyotii tekevillii, yrittiijillii ym. on mahdollisuus rajoitetussa

mddrin vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joiden arvon valtio takaa ra-

hanarvon vaihtelua vastaan.

Ehdotus N:o 2
Palkansaajilla, yrittiijillZi ym. on mahdollisuus vapaaehtoisiin eliikejArjestelyihin, jotka valtio suojaa rahanarvon vaihtelua vastaan.
Ehdotus N:o 3
Palkansaajilla, yrittiijillii ym. on oikeus vapaaehtoisiin ansioekikkeisiin ilman valtion vaikutusta. Eliikejiirjestelyt tapahtuisivat sopimuskohtaisesti joko yksilokohtaisin tai ryhmilkohtaisin sopimuksin

(Broberg 1913, 63-64).

Lakis;i:iteisen vaihtoehdon takana olivat sosialidemokraatit ja LO sekd
osa TCO:n jrisenistostii. Ehdotuksen N:o 2 takana olivat talonpoikaislii5

-
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ton kannattajat ja sita lahella olevat tahot. Kolmannen ehdotuksen eli
puhtaan sopimuslinjan kannattajia olivat oikeisto, kansanpuolue, tyonantaiat ja TCO:n jiisenliitoista ainakin suurin liitto eli SIF (Molin
t967,77-78).
KansandAnestys pidettiin 13. lokakuuta 1957 ja siihen osallistui 72

prosenttia iiiinioikeutetuista. Sosialidemokraattien kannattama vaihtoehto sai 46 prosenttia annetuista aiinistii, talonpoikaisliiton vaihtoehto 15
prosenttia iiiinistti ja vaihtoehto 3 sai 35 prosenttia annetuista iiiinistii
(Broberg 7973, 64).
Puolueet arvioivat ddnestyksen lopputulosta eri tavoin. Sosialidemokraattiset lehdet katsoivat dinestyksen olleen pakollisen linjan voitto.
Porvarilliset lehdet taas huomauttivat vapaaehtoisen linjan (2+3) voittaneet pakollisen (Molin 1967, 79-80).
Hallituksen lisiieliike-esitys ja sen kaatuminen
Sosialidemokraateista ja talonpoikaisliitosta kootun hallituksen sosialidemokraattiset ministerit aikoivat antaa hallituksen esityksen lisdeliikkeistii valtiopiiiville linjan 1 mukaisena. Tiimii johti kuitenkin talonpoikaisliitosta keskustapuolueeksi nimensd muuttaneen puolueen liihtoon
hallituksesta lokakuussa 1957. Tiimin jiilkeen muodostettiin puhdas sosialidemokraattinen hallitus.
Sosialidemokraattinen hallitus antoi esityksen kansaneliikkeiden korottamisesta ja ansioihin suhteutetun lisiieliikkeen toteuttamisesta vuoden 1958 valtiopiiiville. Esityksen mukaan kansaneliikkeitd korotettaisiin voimakkaasti ja toteutettaisiin lakisiiiiteinen lisiieliikejiirjestelmii.
Eliikejiirjestelma koostuisi vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eliikkeistii. Lisiieliikkeen pohjaeliikkeenii olevaa kansaneldketth korotettaisiin
vuodesta 1958 liihtien niin, ettd se nousisi yksiniiisen elhkkeensaajan
kohdalla 2 400 kruunuun ja naimisissa olevien kohdalla 3 840 kruunuun
(Broberg 1973, 65-66).

Lisiieliikkeen suuruus laskettaisiin hallituksen esityksen mukaan
4 000 ja 30 000 kruunun viilisestii tulosta. Tiiysi vanhuuseldke olisi 60
prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta, joka laskettaisiin 15
parhaan vuoden perusteella. Kansanel5ke ja lisiieliike muodostaisivat
yhdessii 65 prosenttia 15 parhaan vuoden keskimiiiiriiisestd tyotulosta.
Tiiysi vanhuuselSke ansaittaisiin vakuutuksen voimaantulovaiheen aikana 20 vuodessa ja myohemmin 30 vuodessa. Ensimmiiiset lisiieliikkeet
maksettaisiin vuonna 1963. Lisiieliikkeet rahoitettaisiin jakojiirjestelmdn periaatteen mukaan, mutta kuitenkin keriittiiisiin huomattava eld-

kerahasto eliikejiirjestelmdn voimaantulovaiheen aikana. Lakisiiiiteinen
ansioeliikejiirjestelmii kattaisi kaikki ansiotyotii tekevdt: palkansaajat ja

itsendiset ammatinharjoittajat. Palkansaajien eldketurvan rahoittaisi
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tycinantaja ja muut ryhmiit rahoittaisivat itse oman eldketurvansa (Broberg 1973, 66-67).
Valtiopiiivillii hallituksen esitys liihetettiin yhdessii 26 rinnakkaisaloitteen kanssa erityisen valiokunnan kasiteltavaksi. Valiokunta muodostui
12 sosialidemokraatista, 6 kansanpuolueen edustajasta, 3 oikeiston
edustajasta ja 3 keskustapuolueen edustajasta. Valiokunta hyviiksyi
kansaneliikkeiden korotuksen hallituksen esityksen mukaisena, kuitenkin siten muutettuna, ettd leskeneliike korotettiin 2 400 kruunuun, hei-

ndkuun alusta 1960.
Ansioihin suhteutetun listieliikkeen toteuttamisen osalta valiokunnan

mielipiteet jakautuivat jyrkiisti. Kansanpuolue teki esityksen, jossa oli
siirrytty puolueen aikaisemmasta linjasta sosialidemokraattien kannan
suuntaan. Kansanpuolue ehdotti lakisiiiiteistii eliikejiirjestelmiiii, jossa
olisi mahdollisuus yksikillisiin tai kollektiivisiin el[kejiirjestelyihin.
Myris tyiinantajille tarjottiin huomattavia takaisinlainausmahdollisuuksia eldkerahastoihin (Molin 1967, 89). Kuitenkin hallituksen esitykseste
ddnestettdessii iiiinet jakautuivat tasan 12-12. Sosialidemokraatit tukivat hallituksen esitystd ja porvarilliset edustajat iiiinestiviit sita vastaan.
Arpaan turvautumalla valiokunta sai aikaan hallituksen esitystii puoltavan kannanoton ja lakiesitys l2ihetettiin valtiopiiivien kamareihin kiisi-

teltavaksi.
Ensimmdisessd kamarissa suoritetussa ddnestyksessii hallituksen esitys voitti Zi?inin 83-63 keskustapuolueen esityksen, joka oli hallituksen
esityksen vastaehdotus. Oikeiston ja kansanpuolueen esitykset olivat aikaisemmin hdvinneet ddnestyksessA keskustapuolueen esitykselle. Toisessa kamarissa suoritetussa piiii-ilanestyksessd oikeiston vastaehdotus
voitti halfituksen esityksen dhnin lI7-lll. Oikeiston esitys tipautti keskustapuolueen tukemana myos kansanpuolueen kompromissiehdotuksen (Molin 1967,92).
Ntiin valtiopiiiviit hyviiksyi hallituksen esityksen kansaneliikkeiden korottamisesta, mutta hylkiisi hallituksen lisiieliike-esityksen.

Valtiopiivien hajotus ja uudet vaalit
Koska hallituksen lisiieliike-esitys ei liiplissyt valtiop2iiviikiisittelyii, piiiitettiin sosialidemokraattisessa hallituksessa hajottaa valtiopiiiviit ja pitiiii uudet toisen kamarin vaalit (Molin 1967, 93). Toisen kamarin vaalit
pidettiin kesiikuussa 1958.
Vaaleihin osallistui 77 prosenttia iiiinioikeutetuista. Vaaleihin osallistumisaktiivisuus oli 5 prosenttiyksikkoh korkeampi kuin ansioihin suhteutetusta lisiieliikkeestd suoritetussa kansanddnestyksessl. Vaalien tulos oli ennenkaikkea kansanpuolueen tappio. Puolueen osuus annetuista iiiinistii laski 23,8 prosentista 18,2 prosenttiin. Sitii vastoin muut por67

lisiisiviit huomattaoikeisto ja keskustapuolue
varilliset puolueet
oli hyvii:
menestys
vasti kannatustaan. Varsinkin keskustapuolueen
Hallitusvuodesta
1956.
prosenttiyksikkoii
puolue lisiisi iiiiniosuuttaan 3
prosenttiyksikkoii
1,6
kannatustaan
puolue sosialidemokraatit lisasivdt
vuoden 1956 vaaleista. kun taas kommunistit menettivdt saman verran
kannatustaan. Sosialidemokraattien ja kommunistien yhteinen ddniosuus oli 49,6 prosenttia annetuista ilhnistii (Molin 1967, 93).
Vaalien tuloksena toisen kamarin edustajapaikkojen miiSrii jakautui
1.16-115 vasemmiston hyvdksi. Kuitenkin toisen kamarin sosialidemokraattiselta puhemieheltii puuttui iitinioikeus, jolloin voimasuhteet olivat
tasan 115-115.
Vuoden 1958 vaalien tulokset merkitsiviit sita, etta pyrkimykset mahdollisen kompromissin muodostamiseen lisiieliikejiirjestelmdstd olivat
kerralla menneet. Porvarillinen rintama oli tiivistynyt kansanpuolueen
menettdessd merkitystiiiin valittavana tekijrinii. oikeisto sekd keskustapuolue tiivistivAt rivejiiiin vastustaessaan sosialidemokraattisen hallituksen politiikkaa ja pakollista eliikelinjaa. Sosialidemokraatit taas pyrkivat vaalimenestyksensd ansiosta ajamaan pakollisen eliikelinjan liipi
ei vdhiten sen takia, ettii alempien toimihenkiloiden iiiinistii puolueen
kanssa kilpaileva kansanpuolue oli menettdnyt olennaisen osan kannatuksestaan (Molin 1967, 9+-95). Ristiriidat lisaeliikkeiden toteuttamisesta tiivistyiviit teolliselle luokkayhteiskunnalle tyypilliseksi oikeisto- ja
vasemmistopuolueiden viiliseksi vastakohtaisuudeksi.
Lisiieliketaistelun ratkaisu Yuoden 1959 valtiopdivillA
Ennen kuin sosialidemokraattinen hallitus antoi vuoden 1959 valtiopiiiville esityksen pakollisen lisiieliikkeen toteuttamisesta, tuli vuoden 1958
valtiopiiivien syysistuntokaudella toimihenkiloiden eliikekysymys esiin.
Tiimii voidaan niihdii niiden epiiilyjen heijastumana, joita varsinkin
TCO:n piirissii tunnettiin pakollista eliikejiirjestelmiiii kohtaan. Kun

valtiopiiiviit kokoontuivat lokakuussa 1958, teki TCO:n johtaja sosialidemokraatti Valter Aman sosiaaliministerille kyselyn siitii, aikoiko hallitus pakollisen lisiieliikkeen sddtdmisen yhteydessh puuttua yksityisten
eliikekassojen rahastoihin. Sosiaaliministerin vastaus kyselyyn oli kielt2ivii (Molin 1967, 105).
Sosialidemokraattisen hallituksen esitys ansioihin suhteutetun lis6eliikkeen siiiitiimiseksi ja yleistii eldkerahastoa koskeviksi siiiinnoksiksi
annettiin valtiopiiiville tammikuussa 1959. Hallituksen esitys erosi vain
pienien yksityiskohtien osalta aikaisemmasta hyltitystii esityksestii. Esityksessa oli yritysten takaisinlainausoikeutta laajennettu ja eliikeikiiraja
tehty valinnaiseksi vuosien 63-70 viilillii. Eliikejiirjestelmii ehdotettiin
voimaan tulevaksi 1.. tammikuuta 1960. Ensimmf,iset el2ikkeet makset-
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taisiin vuodesta 1963 liihtien. Muodostettavan eldkerahaston hallinto
koostuisi kolmesta erillisestti rahastohallituksesta, joihin tyonantajat,
tycintekijiit ja valtio saisivat edustuksen (Molin 1967, 106 Broberg
t973, 69).
Hallituksen esitys liihetettiin erityisvaliokunnan kiisiteltiiviiksi. Sen
puheenjohtajana toimi LO:n entinen puheenjohtaja Axel Strand. Valiokunnan dhnestdessl hallituksen esityksesta iidnet jakautuivat tasan
lZ-12 porvarien ja sosialistien viilillti. Arpa suosi kuitenkin porvarillisia edustajia ja valiokunta hylkiisi hallituksen esityksen. Valiokunnan
sosialidemokraattiset jiisenet jiittiviit valiokunnan mietintorin erilvdn
mielipiteen, jossa esitettiin hallituksen esityksen hyviiksymistii ja vaadittiin eliikerahaston hallintoon suurempaa palkansaajien edustusta (Mo-

lin

1967,107).

Vaikka porvarillisten puolueiden niikemykset lisiieliikejiirjestelmiistii
erosivat toisistaan, esitettiin oikeiston ja kansanpuolueen johdon taholta keskustapuolueen johdolle neuvottelutarjous. Neuvottelutarjouksen
tarkoituksena oli yhdistiiii porvarillisten puolueiden voimat yhteniiisen
Iis2ieliike-ehdotuksen taakse, jotta hallituksen esitys kyettiiisiin torjumaan valtiopiivillii. Keskustapuolueen johto totesi kuitenkin, ettd puolue pitiiii kiinni siitii linjasta, jonka se oli omaksunut kansanddnestyksen yhteydessd. Keskustapuolue osallistuisi porvarillisen vaihtoehdon etsintiiiin vain, jos kansanpuolue luopuisi kompromissiehdotuksestaan,
jossa oli hyviiksytty eliikkeiden lakisiiiiteisyys. Niiin keskustapuolueen
kielteinen vastaus heikensi olennaisesti yhtenhisen porvarillisen linjan
lciytiimistti ja samalla helpotti sosialidemokraattien pakollisen eliikelinjan liipimenomahdollisuuksia (Molin 1967, 106-107).
Ensimmdisessl kamarissa suoritetussa 6dnestyksessi sosialidemokraattien vastalause, jonka mukaan hallituksen esitys tulisi hyviiksyii,
voitti iiiinin 81-69. Koska edustajapaikat toisessa kamarissa jakautuivat vuoden 1958 vaalien jtilkeen tasan 115-115, oli lisiieliikeiiiinestyksestd odotettavissa ddrimm6isen tiukka. Sosialidemokraattien vastalause
eli hallituksen esitys voitti kuitenkin toisen kamarin ratkaisevassa idnestyksessd yhden ddnen enemmistollii, koska yksi porvarillisen rintaman
edustaja oli pidiittAytynyt aenestamhsrd. Adnestysnumerot olivat 115114. Kansanpuolueen edustaja Tor Konigson oli aikaisemman ilmoituksensa mukaisesti jiittiinyt ddnensd kiiyttdmiitt2i, vaikka porvarillinen oppositio oli painostanut hanta voimakkaasti (Molin 1967, ll3; Broberg
1973,69).

Sosialidemokraatit ja LO olivat ndin toteuttaneet valtiollisen lisiieliikejiirjestelmiin yhden ddnen enemmistollii, porvarilliseen rintamaan tul-

leen halkeaman avulla.
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Sosialidemokraattien menestYs
vuodqn 1959 pakollisen lisiieliikepiiiitoksen jiilkeen porvarilliset puolueet tekiviit vuoden 1960 valtiopiiivillii aloitteita, joissa vaadittiin lisSeliikepiiiitoksen purkamista ja asian ottamista uuteen kiisittelyyn. oikeiston ja keskustapuolueen aloitteissa vaadittiin vapaaehtoisuuteen pe-

rustuvan elikejiirjestelmdn toteuttamista sekii yrityksille laajempia takaisinlainausoikeuksia eliikevaroihin. Myos kansanpuolue vaati takaisinlainausoikeuden laajentamista, mutta totesi samalla, ettei puolueen tarkoituksena ollut vuoden 1959 ptiiitoksen romuttaminen. Kuitenkin lakivaliokunta hylkisi sosialidemokraattien enemmistcilld porvarillisten
puolueiden aloitteet ja piti kiinni vuoden 1959 piiiitdksestii (Molin

t967, t18)
Kun eld:keasia oli valtiopdivien kamareiden khsittelyssh, danestivdt sosialidemokraatit ja kansanpuolue nurin oikeiston ja keskustapuolueen
ehdotukset lakisiiiiteisen lisiieliikejiirjestelm6n purkamisesta.
Pakollinen lisiielzikeratkaisu niiytteli merkittiiviid osaa myris vuoden
1960 toisen kamarin vaaleissa. Oikeisto ja keskustapuolue vaativat eliikepiiiitciksen purkamista sekd vapaaehtoisen eliikelinjan toteuttamista.
Sosialidemokraatit taas puolustivat vuoden 1959 eliikepiiiitostii. Puolue
totesi myos, ettei kansanpuolueen myotdmielisyyteen pakollista linjaa
kohtaan kannattanut luottaa. Kansanpuolue kun oli muuttanut mieltiiiin tZissii asiassa useamman kerran (Molin t967,118-119).
Vuoden 1960 vaalit olivat oikeiston tappio. Puolue menetti ddniosuuttaan 3 prosenttiyksikkoii vuoden 1958 vaaleista. Porvarillisten puolueiden dlniosuus laski oikeiston tappion takia 47,6 prosenttiin annetuista
iiiinistii. Vaalien tulokset merkitsivdt vasemmiston vahvistumista. Toisen kamarin edustajapaikat jakautuivat vasemmiston hyviiksi ll9-1l3
vahvistaen sosialidemokraattisen hallituksen asemaa (Molin 7967, 120).
Vaalien tulokset olivat lakisiidteisen eliikeiSrjestelmin kannattajien
voitto. Eliikepoliittisen tappion takia porvarilliset puolueet menettivdt
huomattavan osan siit6 kannatuksen lisdyksestd, jonka ne olivat saavuttaneet heti toisen maailmansodan jiilkeen (Lewin t984, 282). Sen sijaan sosialidemokraateille eliikepoliittinen voitto merkitsi vaalimenestystii ja puolueen aseman vahvistumista ennen kaikkea toimihenkiloiden parissa.
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3. Ruotsin eliikejdrjestelmhn

kehityksen arviointia rakenteellispoliittisesta nzikdkulmasta

Rakenteellis-poliittinen niikokulma valottaa Ruotsin eliikejiirjestelmiin
rakentamisessa ilmenneitti konflikteja melko hyvin. Voidaan sanoa, etti kansaneldkejiirjestelmiiii ja ansioeliikejiirjestelmdh koskevat konfliktit ovat ankkuroituneet yhteiskunnan rakenteeseen ja intressiristiriidat
ovat seuranneet yhteiskuntarakenteen kehitystii. Kansanelhkejiirjestelmdd koskeva suurin konflikti oli sosialidemokraattien ja talonpoikaisliiton vdlinen kiista 1930-luvulla. Kyse oli kalleuspaikkaluokituksen kohtalosta. Talonpoikaisliitto vaati tasaeliikkeitii ja sosialidemokraatit paikkakuntaporrastusta. Ristiriidan perusta oli selvisti niihtiivissii Ruotsin
yhteiskuntarakenteessa, koska maatalousvdestd oli 1930-luvun Ruotsissa vield merkittiivii yhteiskuntaluokka. Kiista piiittyi sosialidemokraattien voittoon osoittaen puolueen hallitsevaa asemaa 1930-luvulla alkaneessa punamultayhteistycissii.

Tarveharkinnan poistaminen kansaneliikkeistii heti toisen maailmansodan jiilkeen tapahtui intressiryhmien vdlisessl yhteisymmiirryksessh.
Reformia voidaan pitiiii alkusoittona Ruotsin historian suurimmalle eldkepoliittiselle kiistalle, joka koski ansioeliikkeiden siiiitiimistii. Kiista
koski ennenkaikkea kansaneliikkeen piiiille rakennettavan ansioelAkkeen pakollisuutta ja elikejiirjestelmhn hallintoa. Ansioeliikejiirjestelm66 koskevat mielipide-erot tiivistyiviit 1950-luvulla teolliselle luokkayhteiskunnalle ominaiseksi oikeiston ja vasemmiston viiliseksi ristiriidaksi. Yhteiskunnallinen rakennemuutos oli olennaisesti heikentiinyt talonpoikaisliiton valittavad asemaa puoluenkentiiss[ ja liihensi puoluetta
oikeistoon. Oikeisto, kansanpuolue ja talonpoikaisliitto olivat vapaaehtoisen el5kejiirjestelmiin takana. Ammattiyhdistysliike ja sosialidemokraatit olivat lakisiiiiteisen valtiollisen eliikejiirjestelmin kannalla. An-

sioeliikejiirjestelmd hyviiksyttiin lopulta valtiopiiivillii sosialidemokraattien kannan mukaisena huolimatta porvarillisten puolueiden tiukasta vastustuksesta.
Siiiidetty eliikejiirjestelmii oli sosialidemokratian menestys. Se vahvisti sosialidemokraattien otetta talouden ohjailuun ja lujitti puolueen asemaa piiiihallituspuolueena. Ansioeldkereformi merkitsi sosialidemokraattien ja talonpoikaisliiton vdlisen yhteistyon loppumista ja edesauttoi
sosialidemokraattien vaalimenestystd toimihenkiltiiden keskuudessa.
Reformi loi myos pohjaa uudelle yhteistyolle tyontekijtiiden ja toimihenkilriiden viilillii (Esping-Andersen 1985, 762-163).
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Rakenteellis-poliittinen hypoteesi, joka korostaa sosialidemokratian
voiman merkitystA hyvinvointivaltion kasvulle (Korpi 1983; EspingAndersen 1985), pitee hyvin kansaneldkkeiden kalleuspaikkaluokituksesta kiiydyn kiistan ja ansioel5kereformin yhteydessii. Ndmd reformit
toteutuivat niiden tavoitteiden mukaisina, joihin sosialidemokraatit oli-

vat tlihdiinneet. Sen sijaan tarveharkinnan poistamista kansaneldkkeistd

on vaikeampaa pitiiii leimallisesti sosialidemokraattisena saavutuksena,
koska l?ihes kaikki intressiryhmiit olivat yksimielisiii reformin tarpeellisuudesta.

Castlesin (1978 ja 1982) esittiimii hypoteesi oikeiston hajanaisuudesta
soveltuu Ruotsin eliikejiirjestelmtin kehitykseen sikiili, etth sosialidemokraatit ovat hallitusyhteistycissii talonpoikaisliiton kanssa kyenneet
ajamaan reformeja liivitse. Talonpoikaisliitto ei ole liittoutunut oikeiston kanssa, jolloin sosialidemokraattien on ollut helpompaa toteuttaa
tavoitteitaan. Kuitenkin ansioihin suhteutetun lisiielikkeen sdithmisen
yhteydessii talonpoikaisliitto liittoutui oikeiston kanssa vastustaessaan
sosialidemokraattien pakollista eliikelinjaa. Lisiieliikereformi oli puhtaasti sosialidemokratian voiman osoitus, puolueen ajaessa omat tavoitteensa liivitse oikeistopuolueiden vastustuksesta huolimatta.
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IV Ekikepolitiikka Suomessa
L945-L97 6

I Eliiketurvan tilanne sotien
pziiittyessii

Valtion virkamiesten eldketurva on perdisin 1700-luvun lopulta. Virkamiehille tuli vuodesta ll78 liihtien valtion elatus, mikii merkitsi, ettd
eliikkeelle siirryttyiiiin virkamies sai t?iyden palkan edelleen. Vuonna
1922 valtion osalta siirryttiin lakisiiiiteisiin eliikkeisiin, joiden taso oli
aluksi 60 prosenttia palkasta. Syyskuussa 1950 valtion virkamiesten eldkeprosentti korotettiin 66 prosenttiin palkasta. (KM 1952:11, 12). Kuntien palveluksessa oleville ei sotien jiilkeen ollut mitiiiin yleisii koko
maata koskevia ellikesiiiinnciksiii. Eliikesaantoja oli noin 1 200-1 300
kappaletta ennen kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijiiin eliikelain
voimaantuloa vuonna 1964 (Jokelainen 1977, 32).
Maatalousvieston eliiketurva oli ennen vuoden 1937 kansaneliikelain
mukaisten eliikkeiden maksua piiiiosin syytinginr eli kiinteistoel5kkeen
varassa. Kuitenkin siirtyminen luontaistaloudesta rahatalouteen sekf,
maatilojen pirstominen merkitsi syytinkien varassa eldvien vanhusten
sosiaalisen turvattomuuden lisiiiintymistii (KM 1952:ll, 12). Turvattomin osa maatalousvdestciii oli ennen kaikkea maataomistamaton maalaisv6.-:stci, joka ei kuulunut syytinkijiirjestelmhn piiriin. Maaseudulla
vanhusten suhteellinen osuus kciyhiiinhoidon saannista olikin 1900luvun alkuvuosikymmeninh selvdsti kaupunkeja suurempi (Koskinen
1983, 53).

Tyrintekijriitd koskevat eliikej?irjestelyt ovat periiisin 1800-luvun loppupuolelta. Suurimmat tehtaat perustivat ns. tehtaankassoja, joista
maksettiin myris eliikkeitd. Kassojen toiminta yhteniiistettiin vuonna
t Syytinki on

kiinteistoeliike eli kiinteiin omaisuuden luovutukseen perustuva el6ke tai

elatus (Jokelainen

& Jiirvelii

1983, 93).

t3

1897 apukassa-asetuksella. Vuonna 1937 kassoja oli toiminnassa 104
kappaletta ja niiden piiriin kuului noin 30 000 henkeii (Laati 1942,81).
Avustuskassojen kautta tapahtuvat eliikejiirjestelyt tiismentyivdt, kun
apukassa-asetus korvattiin vuonna 1942 avustuskassalailla. Avustuskassa saattoi myontziii

eldkkeitii, jolloin niita nimitettiin eliikekassoiksi (Jo-

kelainen 1977, 3l).
Elatusteoriaan perustuva tydnantajan patriarkaalinen elatusvelvollisuus vanhaa ty<intekijiilinsd kohtaan sisiiltyi vuonna 1922 sdddettyyn
koyhiiinhoitolakiin. Se oli esiteolliselta laillisen suojeluksen ajalta periytynyt jo 1800-luvun vaivaishoitoasetuksiin. Tdmh velvollisuus oli kuitenkin ehdollinen monessa suhteessa. Omaisiin niihden se oli toissijainen, mutta kriyhiiinhoidon suhteen ensisijainen. Se antoi parhaimmillaankin vain koyhiiinhoidon tapaan minimiturvan (Koskinen 1983, 53).
STK:n mukaan tiimiin koyh2iinhoitolain 5 S:n perusteella maksettiin
vuonna 1952 eliikkeitii 7650:lle henkil<ille (KM 1952:11, 13).

Varsinainen tyoeliikevakuutuksen alku voidaan sijoittaa vuoteen
7926, lolloin Vakuutusyhtio Varma aloitti ryhmiielakevakuutuksen. Eliikejiirjestelyt oli suunnattu teollisuuden toimihenkiloille, jotta teollisuus
voisi kilpailla tyovoimasta valtion kanssa. Ryhmiieliikevakuutus oli voimakkaasti rahastoivaa, ja ennen eliikkeelle siirtymisti vakuutusmaksuja
rahastoitiin usean vuosikymmenen ajan. Varman ryhmiieliikevakuutuksen piirissii oli vuonna 1938 noin 9 000 henked. varman elakeosasto
sotavuosia seurannut inflaatio koetteli
lakkautettiin sotien jiilke
ja tilalle perustettiin keskindinen
ryhmiielilkevakuutuksen rahastoja
vakuutusyhtici Eliike-Varma (Kolehmainen 1976, 5; Jokelainen 1977,
30-31).
Erhdt suurtycinantajat olivat perustaneet myos siiiitioitii, jotka maksoivat eliikkeita. Saatioiden toiminta perustui vuonna 1930 annettuun
siiiitiolakiin, ja ne olivat oikeusministerion alaisia'. Siidtioiden maksamat eldkkeet riippuivat ensinnhkin siitii, halusiko tyonantaja pitaa elakelupauksensa, ja toisaalta siitii, jiiiko varoja siiiition muiden sitoumusten yli (Jokelainen 7917, 3l-32). SAatididen toiminta saatettiin eliikekassojen toiminnan tasolle joulukuussa 1955 annetulla el2ikesiiiitiolailla.
Eliikesiiliti<ilain laati vuonna 1952 asetettu komitea, jonka puheenjohtaja oli sosiaaliministeriostii ja jiiseninii oikeusministericin, STK:n,
HTK:n ja SAK:n edustajat (KM 1954:6, 1-2).
Uuteen siiiitiolakiin tuli takaisinlainausperiaate, joka myohemmin periytyi mycis tyontekijSin eliikelakiin. Tosin eldkesiiiitiot saattoivat lainaI

Ansaintaperiaatteesta on ensimmiiinen kirjallinen maininta 1950-luvun alkupuolelta, jol-

loin kasiteltiin eliikekustannusten suhteita yritysten tuotantokustannuksiin ja
den verotuskysymyksiii (Pentikiiinen 24.1.1985).
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eldkesiidtidi-

ta varat ilman vakuutta tyonantajille (Jokelainen 1977, 32). Eliikesiiiitiyli 400:n ja niissii vakuutettujen luku nousi yli 100 000:n. Kuitenkin on muistettava, etth eliikekassoihin, eliikesiiiitioihin ja tyonantajan elatusvelvollisuuteen perustuvat el2ikejiirjestelyt olivat yrityskohtaisia. Tydntekijiit olivat eliikejiirjestelyjen piirissii vain niin kauan kuin he tyciskenteliviit sellaisissa yrityksiss5, joissa oli eliikekassa tai eliikesiiiitio (Hiironen 1962,293).
Ensimmdinen nykyisillii perusteilla toimiva lakisiiiiteinen tyoeliikejiirjestely oli merimieselikelaki, joka siiiidettiin vuonna 1956. Merimieseliikkeet perustuivat ansaintaperiaatteelle, jolloin 50 prosentin eldke ansaittiin 25 vuoden purjehduksella. Tiihiin lakiin tuli myos lainsiiiidiinnon ensimmiiinen eliikkeiden yhteensovituspykiilii. Yhteensovitusrajaksi tuli 60 prosenttia palkasta; 60 prosentin kokonaiseliikkeen muodostivat merimieseliike ja kansanellke yhteens6.
Vuoden 1937 kansaneliikelaki oli ensimmdinen kaikkia kansalaisia
koskeva eliikelaki. Laki rakentui pakollisen sdf,stdmisen periaatteelle:
varat ker[ttiin 18 vuotta tiiyttiineiltii kansalaisilta heidiin henkilokohtaisille tileilleen. KansaneliikejiirjestelmA oli voimakkaasti rahastoiva, ja
eliikejrirjestelmii oli suunniteltu tulevaksi tiiysipainoisena voimaan vuonna 2020 eli 80 vuotta myohemmin (Jokelainen 1977, 32-33). Kansaneliikejiirjestelmdn etuudet tulivat maksuun asteittain siten, ettd tyokyvyttomyyseliikkeitii ryhdyttiin maksamaan vuonna 1942 ja vanhuuselAkkeitd vuonna 1949 (Louhelainen 1984, 73). Kuitenkin sotien jiilkeinen
inflaatio mursi tdmdn sddstcivakuutusperiaatteelle rakentuvan jiirjestelmdn perusteet. Muu jiirjestelmAiin kohdistunut kritiikki suuntautui jdrjestelmiin hitaaseen voimaantuloon, kaikkien lain voimaantulohetkellii
yli 55-vuotiaiden jiiiimiseen sen ulkopuolelle ja ensimmiiisten maksettujen eliikkeiden pienuuteen. Vakuutusmaksujen suorittamiseen ja eliiketurvan tasoon olivat tyytymattdmia ennen kaikkea luontaistaloudessa
eldvdt maanviljelijiit (Kuusi 1961, 212).
Vuoden 1937 kansaneliikelakia tiiydennettiinkin vuosina 1952 ja 1955
vanhuus- ja tydkyvyttomyysavustuksilla, joiden seurauksena kansaneldkejiirjestelmd menetti sddstovakuutusluonteensa. Vuotuisesta eliikekannasta maksueliikkeiden osuus vuonna 1956 oli vain 1/10, kun taas lisdeliikkeiden ja avustusten osuus oli 9/10 (H. Niemelii 1985, 63).
Seuraavassa esityksessd tarkastellaan Suomen eliikepolitiikkaa vuoden 1956 kansaneldkkeiden reformista vuoden 1976 kansaneliikkeiden
kokonaisuudistukseen eli eliikejiirjestelmien historialliseen kompromissiin asti. Keskeistii tiille periodille on ollut kahden eliikejiirjestelmdn
ja niiden kannattatyoeliikejiirjestelmdn ja kansanelSkejiirjestelmiin
jatahojen vdlinen taistelu. Tiimiin kauden merkittiivimmiit eliikepoliittiset reformit ovat olleet kansaneldkkeiden uudistus 1956, tyoeliikkeiden
ciiden lukumiiiirii kohosi varsin nopeasti
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Taulukko 5: Suomen eliikepoliittinen kalenteri toisen maailmansodan
jiilkeiseltii kaudelta
1945 lokakuu
1954 heiniikuu
1955 maaliskuu
1955 joulukuu
1956 toukokuu
1956 kesiikuu
1956 joulukuu
1960 elokuu
1961 helmikuu

l96L kesiikuu
1961 lokakuu
1964 heiniikuu
1964 joulukuu
1966
1966
1966
1966

helmikuu
helmikuu

maaliskuu
kesiikuu

1966 kes?ikuu
1966 heiniikuu
1967 tammikuu
1967 huhtikuu

1968 syyskuu
1968 joulukuu
1969 huhtikuu
1969 toukokuu
1969 kesiikuu
1971 heiniikuu
1972 toukokuu
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Suuri sosiaalivakuutuskomitea asetettiin
Suuren sosiaalivakuutuskomitean mietinto kansaneliikkeiden uudistamiseksi
Hallituksen esitys kansaneliikelaiksi
Eduskunnan kansanelSkevaliokunnan mietinto
Kansanelikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
Merimieseliikelaki voimaan

Eliikekomitea I 960 asetettiin
Eliikekomitea 1960:n mietinto tyosuhde-ellkkeistii
Sosialidemokraattien eduskunta-aloite tyontekijain
eliikelain siiiitiimiseksi
Tyontekijiiin eliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
Eliikesiiiintokomitea asetettiin
Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijiiin eliikelaki
Eliikesiiiintokomitean mietinto valtion virkamiesten
ja ty<intekijiiin eliiketurvan muuttamisesta ansioperusteiseksi

Hallituksen esitys valtion eliikelaiksi
Eliiketurvakomitea asetettiin
Valtion eliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
TyOmarkkinajiirjestojen sopimus perhe-eliikkeiden

liittiimisestii tyoel?ikkeisiin
Tyoeliikkeisiin liitettiiviit perhe-eliikkeet hyviiksyt-

tiin

eduskunnassa

Sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta asetettiin
Eliiketurvakomitean mietintd tyoeliikejlrjestelmidn
liitettavista yrittiijien eliikkeistii

Sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan mietinto kan-

saneliikejiirjestelmdln liitettavista yleisistii perheeliikkeistii
Hallituksen esitys yleiseksi perhe-eliikelaiksi
Yleinen perhe-eliikelaki hyviiksyttiin eduskunnassa
Tyomarkkinajiirjestojen sopimus yrittiijiieliikkeistii
Hallituksen esitys yrittiijiieliikelaeiksi
Yrittajaelakelait hyviiksyttiin eduskunnassa
Kuusen-Pajulan-Pentikiiisen tyciryhmiin suositus
eliikejiirjestelmien viilisestii tyonjaosta
Hallituksen esitys kansaneliikkeiden korottamiseksi

1972 kesiikuu
1972 elokuu
1972 syyskuu

1972 joulukuu
1973 marraskuu
1974 huhtikuu
1974 toukokuu
1974 kesiikuu
1976 maaliskuu

Kansaneldke-esityksen eduskuntakdsittely ja hyviiksyminen eli "elikepommi"

Tyomarkkinajiirjestcijen ehdotus "eldkepommin"

purkamiseksi

Hallituksen uudistettu esitys kansaneliikkeiden korottamiseksi ja kesiikuussa 1972 eduskunnan hyviiksymdn kansaneliikkeiden korotuksen vahvistamatta
jiittdminen
Uudistetun kansaneldkelakiesityksen hyviiksyminen

eduskunnassa

Tyomarkkinajirjestojen eliiketoimikunnan ehdotus
tydelakkeiden tason korottamiseksi ja kansaneliikkeen saattamiseksi eliikevdhenteiseksi
Hallituksen esitys tyoeliikkeiden tason korottamiseksi ja eliikkeiden yhteensovitusperusteen muutta-

miseksi

Tyoelikkeiden tasokorotuksen eduskuntakiisittely
Tyoeliikkeiden tasokorotuksen ja kansanelakkeen
elSkevdhenteisyyden hyviiksyminen eduskunnassa
Ns. historiallinen kompromissi eli puolueet ja elAkejirjestelmien asiantuntijat piizisevdt sopimukseen
kansaneldkeuudistuksen toteuttamisesta. Kansaneliikeuudistuksen tavoitteena tulisi olemaan vihimmiiiseliikejiirjestelmdn luominen, kuitenkin siten,
ettd kansaneldke on tyoeliikkeeseen nihden eliike-

vdhenteinen.

1980 tammikuu
1981 heiniikuu
1983 tammikuu
1984 tammikuu
1985 tammikuu

KansanelSkeuudistuksen I-A vaihe: kansaneldkkeen tukilisid korotettiin
Kansaneldkeuudistuksen I-B vaihe: tyotulojen vaikutusta kansaneldkkeeseen kevennettiin
Kansaneldkeuudistuksen II-A vaihe: vanha tuki-

osa

ja tukilisii yhdisteuiin

Kansaneldkeuudistuksen

II-B

vaihe: puolison tu-

lot lakkasivat vaikuttamasta lisdosan (entisen tuki-

osan) mddrddn
Kansaneldkeuudistuksen III vaihe: pddoma- ja yrittajatulot lakkasivat vaikuttamasta lisdosaan.
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synty 1961, perhe-eliikkeiden siiiitiiminen 1966 ja 1969, yrittajiieliikkeet
1969, tyc;elakkeiden tasokorotus I974 ja tarveharkinnan poistaminen
kansanel2ikkeistd vuoden 1976 historiallisen kompromissin tuloksena.
Taulukossa

5 on esitetty Suomen eliikepoliittinen kalenteri, johon on

koottu kokonaiskuvan saamiseksi tarkasteltavan kauden tiirkeimmiit
eliikepoliittiset tapahtumat.

2. Kansaneliikkeiden reformi 1956
Komiteanmietintd kansanelikkeiden uudistamiseksi
Suomen ammatissa toimiva vaesto jakautui 1950-luvulla kahteen piiiiryhmiian: itsendiseen maa- ja metsdtaloudessa tyciskentelevdin vdestoon ja palkansaajiin. Suurimman ryhmdn ammatissa toimivasta vdestcistd muodostivat maa- ja metsiitaloudessa ty6skentelevAt, joiden osuus
oli 46 prosenttia (Alestalo 1985, 104). Suomi oli tiiten 1950-luvulla viel5 osittainen agraariyhteiskunta. Tiimii yhteiskunnan rakenne on taustana, kun tarkasiellaan niitii tapahtumia, jotka johtivat kansaneldkkeiden
uudistamiseen vuonna 1956.
Ensimmdinen keskustan ja vasemmiston hallitus asetti 12.10.1945 komitean valmistelemaan ehdotusta uudeksi kansaneldkelaiksi. Tiimii ns.
suuri sosiaalivakuutuskomitea koostui 19 jiisenestd, joista 10 voidaan
luokitella asiantuntijajdseniksi, 7 edusti tyomarkkinajiirjestojii ja vain 2
oli kansanedustajia. Komitean puheenjohtajana toimi sosiaaliministerion kansliapiiallikko Niilo Mannio ja se tydskenteli jaostoihin jakaantuneena

(KM 1954:8,

l-7).

jiitti mietintonsi

valtioneuvostolle heindkuussa 1954. KomiKomitea
joskin ehdotuksessa oli
vakuutusperiaatteelle,
perustui
tean ehdotus
siirrytty huomittavasti jakojiirjestelmdn suuntaan (H. NiemelA 1982,
76).

Komitea ehdotti jiirjestelmiiii, joka muodostuisi vakuutusjiirjestelmiin ja yleisin varoin rahoitettavan, eliikkeiden viihimmiiistason takaavan jiirjestelmiin yhdistetmiistii. Ehdotetussa jiirjestelmiissii kaikilla
maan vakinaiseen vdesto<in kuuluvilla olisi oikeus saada toimeentuloaan turvaava, yleisin varoin rahoitettu vanhuus- ja tyokyvyttomyyselhke, riippumatta siita, olisiko vakuutusmaksuja suoritettu vai ei. Tulonsaajilli olisi ehdotetun jiirjestelmiin sisiillii oma vakuutusjlirjestelm?insii, joka muodostaisi kuitenkin koko jiirjestelmiin ydinosan (KM
1954:8,20).
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Jiirjestelmii muodostuisi siis vakuutusteknisestd osasta ja sitii tiiydentiiviistii tukiosasta. Vakuutusteknisen osan tulisi miiiiriiytyii periaattees-

sa elikkeensaajan tulojen perusteella. TZilloin se pyrkisi olemaan ansiotu-

lot korvaava eliike ansaintaperiaatteen mukaisesti (Pentikiiinen 1984,
43). Elakkeistd suoritettaisiin 75 prosenttia jakojiirjestelmiin tapaan ja
25 prosenttia rakentuisi rahastojen varaan siten, ettd se tasapainotilassa
suoritettaisiin korkotulosta (H. Niemelii 1992, 76). Komitean ehdotuksen tarkoituksena oli vakuutusperiaatteen ja tasaelakelinjan yhdistiiminen. Ehdotus erosi vakuutusperiaatteen kohdalla Ruotsin kansaneldkejiirjestelmristii, joka antaa eldkkeen kaikille vhestoryhmille tasasuuruisena. Komitean ehdotuksen tarkoituksena olikin yhdistiiii kahden suurimman vdestoryhmdn
palkansaajien ja maatalousvdeston
intressit
el6keturvan suhteen. Komiteanmietinto siszilsi viisi eriiiviiii mielipidettii. Ne olivat Maataloustuottajien, Kansaneliikelaitoksen, SAK:n ja tyonantajien eriiiviit
mielipiteet. Maataloustuottajat katsoivat, ettd omaisuutta ei tulisi ottaa
huomioon vuosituloina, kun arvioidaan eliikkeen suuruutta. Edelleen
he esittivdt, etta Kansaneliikelaitoksen lisiittyyn hallitukseen tulisi saada yhtii monta maatalouden edustajaa kuin tycinantajilla ja tyontekijoil16 on, koska maatalous muodostaa lain alaisen suurimman ammattikunnan (KM 1954:8, 80).
Kansaneldkelaitoksen edustajan mukaan komitean esitys sisiilsi heikkouksia, jotka voitaisiin valttaa vain ehdotetun jiirjestelmdn olennaiselIa muuttamisella. Ekikkeiden maksuosien pienuuden takia tuloarvioon
perustuvat eliikkeiden tukiosat jiiisiviit eliikejiirjestelmdn olennaiseksi
osaksi, ja t5llciin jiiisi saavuttamatta vakuutusperusteisen eliikejiirjestelmdn etu, kiinteat vanhuuselAkkeet. Sen sijaan tuloarvioon perustuvan
jiirjestelmiin haitat jiiisiviit vallitseviksi (KM 1954:8, 80-g1). Edustajan mukaan palkansaajien ja maatalouden harjoittajien sisdllyttdminen
samaan vakuutusperusteiseen jiirjestelmiiiin olisi mahdotonta. Vanhuus- ja tycikyvyttdmyysjiirjestelmaA voitaisiin kehittaa kahta tietii:
1) joko jiirjestelmiind, jossa vakuutusperiaatteesta luovuttaisiin ja eliikkeen perusteena olisi toimeentulon takaaminen,
2) tai jarjestelmiinii, jossa vakuutusperuste siiilytettriisiin palkansaajien
osalta ja muille vziestciryhmille suoritettaisiin eliike toimeentuloperusteen mukaan.

Niiist2i tarkoituksenmukaisempi Kansanel6kelaitoksen edustajan mukaan olisi jiilkimmiiinen menettely (KM 1954:8, 82).
SAK:n eridviss6 mielipiteissii kiinnitettiin huomio siihen, ettd kansaneliikejiirjestelm6f, olisi uudistettava vakuutettujen oikeuksia eikii
rasituksia lisiiiviiltii pohjalta. Tyontekijoiden vakuutusmaksua ei saisi
korottaa, vaan tyonantajien ja yleisten varojen kiiyttOii olisi lisiittiivii
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kansaneliikkeiden rahoituksessa. SAK:n edustajien mukaan myos vuosttulojen yliirajaa olisi korotettava tukiosia myonnettdessii (KM 1954:8,

8s-87).
Tyonantajat katsoivat, ettii komitean ehdotuksen olisi omaksuttava
jak;jarjestelmhn periaatteet selvemmin. Edelleen STK:n edustaja oli
Lpiivarma siitii, olisiko rahastoinnissa menthvd niin pitkiille kuin komitea oli ehdottanut (KM 1954:8, 88-90).
Lain eduskuntakAsittelY
Urho Kekkosen johtama, sosialidemokraateista ja maalaisliittolaisista
muodostettu enemmistohallitus antoi maaliskuussa 1955 lakiesityksen
uudesta kansaneldkelaista. Hallituksen esitys noudatteli piiiiosin Mannion komitean ehdotusta (H. Niemel| 1982,76).
Lakiehdotuksen kiisittelyd varten perustettiin tilapiiinen kansanel6kevaliokunta, jolloin silloinen tyovdenasiainvaliokunta ohitettiin. KansanelSkevaliokunnan puheenjohtajaksi tuli Kansanelhkelaitoksen johtaja, sosialidemokraatti Onni Hiltunen, ja varapuheenjohtajaksi Kansaneldkelaitoksen paajohtajaksi hiljattain nimitetty maalaisliiton V.
J. Sukselainen. Valiokunnassa Sukselainen esitti lakiehdotuksen vakuutusteknisen osan korvaamista tasaeliikkeillii. Muutoksen pdhperusteluna
oli, ettii hallituksen esitys edellytti Kansaneldkelaitoksessa olevien yksilollisten eliiketilien siiilyttiimistii, jotka oli avattu kutakin vakuutettua
varten. Niiiden tilien ylliipithmisesti aiheutui Kansanelhkelaitokselle
hallintokustannuksia, jotka tasaeldkeratkaisussa voitaisiin kiiyttiiii eliikkeiden korottamiseen. Viitattiin mycis Ruotsin vuoden 1946 kansaneliikeratkaisuun, jossa eliikkeistii oli poistettu tarveharkinta (Pentikiiinen
1984, 47; H. Niemelii 1985, 75).
Valiokunnassa sosialidemokraatit asettuivat hallituksen esityksen vakuutusperiaatteen kannalle ja myos suomalainen kansanpuolue asettui
tamin vaihtoehdon taakse. Maalaisliiton johdolla tasael2ikelinjan taakse asettuivat kansandemokraatit ja kokoomus sekd ruotsalaisen kansanpuolueen edustaja (Pentikiiinen 1984, 47-49).
Valiokunnan tyri kesti yhdeksiin kuukautta ja ratkaisevassa hdnestyksessh tasaeldkevaihtoehto voitti iiiinin 9-8. Valiokunta sai mietintonsh
valmiiksi joulukuussa 1955.
SDP:ssa katsottiin, ettii eliikkeen suuruuden tulisi ainakin jossain
mddrin olla suhteutettu vakuutetun ja hdnen tyonantajansa suorittamiin
maksuihin. Tasaeliikkeet nahtiin voimakkaaksi tulonsiirtoksi palkansaajilta maatalousvdestrille (Kirkkiiinen 1981, 4). Tyomarkkinajiirjestoiltii
ratkaisu sai kielteiset kommentit, varsinkin tyontekijiipuolta edustavat
SAK ja HTK (TVK:n edeltiijii) olivat esittiineet syksyllii 1955 voimakkaan tuomion tasaeldkeratkaisulle. Tyomarkkinajiirjest<ijen huomio oli
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kuitenkin kiintynyt alkavaan yleislakkoon, jolloin niiden vaikutus asian
kiisittelyyn eduskunnassa ei ollut kovin voimakas (Pentikiiinen 1984,
50; H. Niemelii 1985, 85).
Kansaneldkelain eduskuntakiisittelyn aikana koko suomalaisen yhteiskunnan poliittinen tilanne vei tyomarkkinajiirjestojen huomion muualle. SAK oli antanut yleislakkovaroituksen, kun STK ei suostunut sen
vaatimuksiin palkkojen korottamisesta. Yleislakko alkoi lukkiutuneen
tilanteen seurauksena maaliskuun alussa 1956. Kun SAK oli piiiittiinyt
yleislakosta, MTK puolestaan ryhtyi maataloustuotteiden luovutuslakkoon. Samana pdivinh, kun yleislakko alkoi, astui entinen piiiiministeri
Urho Kekkonen uuteen virkaansa tasavallan presidentiksi. Presidentti
Kekkonen nimitti uuden hallituksen 3. piiiviinii maaliskuuta 1956. Tamii oli K. A. Fagerholmin johtama akselille maalaisliitto-sosialidemokraatit perustuva hallitus (Yrjdla D73,254 Myllymiiki 1979,26).
Lakialoitteen ollessa kiisittelyssii suuressa valiokunnassa joutuivat Fagerholmin hallituksen sosialidemokraattiset ministerit ja eduskunta vastakkain, kun kansaneliikkeen tukiosan miiiiriii ja siihen oikeuttavia tulorajoja korotettiin hallituksen esittdmiistii 20 miljardista markasta 42 m1ljardiin markkaan. Hallituspuolueiden ja eduskuntaryhmien kesken kiiydyissd neuvotteluissa haluttiin estiiii hallituksen hajoaminen, ja sen t6hden hallitus ei peruuttanut esitystddn vaan jiitti sen hyv?iksymisen eduskunnan ratkaistavaksi (H. Niemela 1982,77).
Kansaneldkelaki hyviiksyttiin toukokuussa 1956. Tiillciin myos sosialidemokraattiset ministerit iiiinestiviit lain hyviiksymisen puolesta,, koska
niiin haluttiin estdd hallituksen kaatuminen tilanleessa, jossa yleislakon
jiilkiseurauksia selviteltiin. Laki tuli voimaan I.1.1957.
Kansaneldkelain keskeinen sisilt0
Uusi siizidetty kansaneldkelaki poikkeaa vuoden 1937 kansaneliikelaista
siind, ettd se ei perustu sddstcivakuutusperiaatteelle. Eldke on riippumaton vakuutetun suorittamista kansaneldkemaksuista. Kaikilla on samansuuruinen peruseldke, jonka lisiiksi maksetaan huoltoperiaatteen
mukaista tukieliikettii tarveharkinnan mukaan. Kansaneldke jakaantuu
vanhuus- ja tydkyvyttdmyyseliikkeeseen, joiden suuruus on kaikille sama.

Vanhuuseldkkeeseen on oikeutettu jokainen henkilo tdytettyiiiin 65
vuotta (H. Niemelii 1982, 78). Rakenteeltaan sd6detty kansanelAkelaki
muistuttaa Ruotsin vuoden 1946 kansanelikejiirjestelmiiii. Kuitenkin siinli on joitain eroavuuksia. Ruotsissa vanhuuseliikkeet ovat tasaeldkkeiI Sosialidemokraattien kantaan vaikutti pienviljelijiiviieston vaikutus puolueen
sisiillii ja
kansandemokraattien painostus

6

Yhteiskunnan rakenne, politiikka ja

(H. Niemelti 1985, 82).

eliiketurva

8i

tii, kun sen sijaan Suomessa vain kansaneliikkeen

perusosa on tasasuu-

ruinen ja tukiosa miiiirAytyy huoltoperiaatteen mukaan.

KansanelAkeratkaisun arviointia rakenteellis-poliittisesta niikfikulmasta

Kansaneliikkeiden muuttaminen eduskuntakdsittelyn aikana yksilollisten tilien jiirjestelmiistii tasaelikkeisiin perustuvaksi jiirjestelmiiksi voidaan arvioida maatalousvdeston intressejii edustavan maalaisliiton me-

& Flora & Uusitalo 1985, 208). Maalaisliitossa
niihtiin tasaeliikkeiden olevan edullisin vaihtoehto puolueen piiikannatmaatalousvdestolle. Myos vakuutusmaksun saattamisen
tajaryhmiille
yhteydessi samaksi kaikille viiestoryhmille niihtiin
lain voimaantulon
erityisesti pienviljelipuolueen piirissii hyodyttiiviin maatalousvdestoh
paineet
jdtti
poliittiset
ansioihin suhjciitii. Kuitenkin ratkaisu
sellaiset
sita voidaan
etta
jiirjestelmiin
palkansaajavdestolle,
luomiseksi
teutetun
(Pajula
195).
1981,
jopa
"loogisena
valttamattomyytenii"
pitiiii
ansioperiaatteeseen ja tasaEldketurvan miiiiriiytymisperusteisiin
ja
vhlinen rismaatalousvdeston
palkansaajavdeston
liittyv[
etuuteen
- selvhsti eduskuntakdsittelyssii sosialidemokraattien ja maatiriita ilmeni
laisliiton kesken. Palkansaajatahot katsoivat tasaeldkkeiden olevan voimakas tulonsiirto maatalousvaestolle, joka muodosti tuohon aikaan
melkein puolet ammatissa toimivasta vdestostd. Kuitenkin palkansaajavdeston vaikutusta eldkeratkaisun sisdltoon heikensi yleislakko sekd sosialidemokraattien ja ay-liikkeen jo 1950-luvun alkupuolelta alkanut hajaannus (ks. Soikkanen 1979, 18-21).
Suomalaiselle poliittiselle jiirjestelm6lle ominainen tyovdenpuolueiden kahtiajako ja kilpailu niikyi kansaneldkevaliokunnassa siten, ettd
kommunistit asettuivat kannattamaan tasaeldkkeitzi sosialidemokraattien kannan sijasta. Kommunistien kannanottoon vaikutti myos pienviljelijiiviieston edustus puolueen kannattajakunnassa.
Kokoomuksen edustajan irtaantuminen puolueen eduskuntaryhmdn
piiiitoksestii asettua vakuutusperiaatteen kannalle vaikutti melko ratkaisevalla tavalla tasaeldkeratkaisun syntyyn kansaneldkevaliokunnassa.'
Myos ruotsalaisen kansanpuolueen edustajan asettuminen tasaeldkkeiden kannalle poikkeaa puolueen myohemmistd kannanotoista eldketurvan mAdrdytymisperusteisiin.
Vuoden 1956 kansaneliikkeiden uudistamisesta k[ytyii kiistaa voidaan verrata Ruotsin kansaneliikkeiden uudistamiseen vuonna 1935.
Ruotsissa oli tiilloin kysymys ennen kaikkea kansaneldkkeiden kalleusnestykseksi (Alestalo

r Tyonantajien edustaja oli informoinut kokoomuksen eduskuntaryhmiiii

elhkeasiassa ja
vaikuttanut puolueen myonteiseen kannanottoon vakuutusperiaatteen puolesta (Virkkunen 7.2.1985).
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paikkaluokituksen kohtalosta. Sosialidemokraattien ja LO:n kannan
mukaan elZikkeiden suuruuden tuli olla erilainen eri paikkakunnilla,
kun taas talonpoikaisliitto ja maataloustuottajien etujiirjesto ajoivat tasasuuruisia eliikkeitii koko maahan. Maatalousv6estcid edustavat intressiryhmiit niikiviit tasasuuruisten eliikkeiden hyodyttiivdn eniten pienviljelijdviiest<iii ja arvostelivat myos ehdotettua vakuutusmaksua liian raskaaksi maatalousvdestolle. Ruotsin valtiopiiiviit ratkaisi kysymyksen
aluksi talonpoikaisliiton kannan mukaisena, mutta hyviksyi hiukan
mycihemmin kansaneldkkeiden kalleuspaikkaluokituksen sosialidemokraattien vaihtoehdon mukaisena. Tiihiin vaikutti se, etta vuoden 1936
valtiopiiiviivaalit, jossa kalleuspaikkaluokituksen toteuttaminen oli sosialidemokraattien erds keskeinen vaatimus, piiiittyiviit puolueen voit-

toon.
Suomessa taas sosialidemokraatit hiivisiviit taistelun kansaneliikkeiden uudistamisesta. Maatalousvdestod edustavat intressitahot kykeniviit
liittoutumalla toisen tycivdenpuolueen kanssa ajamaan liipi tasaeliikelinjan. Voidaan todeta, ettd Suomen vuoden 1956 kansaneliikkeiden uudistuksen lopputuloksen ja Ruotsin vuoden 1936 kansaneliikkeiden uu-

distamisen lopputuloksen vertaaminen kuvastaa maatalousvieston poIiittisten ja taloudellisten organisaatioiden suurempaa voimaa 1950luvun Suomessa, kuin mikd vastaavilla organisaatioilla oli 1930-luvun
Ruotsissa.

Kansaneldkkeiden muuttaminen tasaeliikkeiksi jatti sosiaaliturvajdrjestelmiiiin aukon palkkatuloillaan eldvien, toimihenkiloistii ja tyovdestcistd koostuvien ryhmien kohdalle. Valtion virkamiehilld oli tuolloin,
1950-luvun puolivdlissd, melko hyvii eliiketurva ja ylemmille toimihenkil6illii joitain vapaaehtoisia eliikejiirjestelyjii. Kuitenkin palkansaajien
enemmistdlld tyosuhteeseen perustuvat eliikejiirjestelyt olivat huoltoapulain mukaisia ja pelkiistiiiin tyonantajakohtaisia.

3. Tyoeliikereformi 1961
Eliikekomitean asettaminen laatimaan ehdotusta tydsuhde-eliikkeiksi
Sqsialidemokraattiset puolueet ja ammattiyhdistysliike olivat muualla
Euroopassa tdhddnneet toiminnassaan sellaisten sosiaalipoliittisten reformien luomiseen, joissa marginaaliset ja tarveharkintaan perustuvat

koyhiiinhuolto-ohjelmat korvattaisiin ansioihin perustuvilla, sosiaalisilta
riskeiltii suojaavilla jiirjestelmillii (Esping-Andersen & Korpi 1984,
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184). Strategian piiiimiiAriinii oli mobilisoida mahdollisimman suurt
joukko kansalaisia kollektiiviseen toimintaan ja muutokseen (vrt. esim.
Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka). Ruotsissa tyoviienliikkeen
strategia oli yhdistelma Keynesin ja Beveridgen ajatuksia. Keskeisena
piirteenii tiille hyvinvointipolitiikalle oli selvien raja-aitojen puuttuminen sosiaalipolitiikan ja yleisen talouspolitiikan viililtii (Esping-Andersen & Korpi 1984, 186-187).
Ruotsissa kansanelhkkeet oli reformoitu tarveharkinnasta vapaaksi,
kaikkia kansalaisia koskevaksi peruseliikkeeksi vuonna 1946. Trimiin
jiilkeen keskeiseksi tavoitteeksi nousi tasaeliikkeiden antaman riittiimiittcimiin turvan tiiydentiiminen ansioeldkkeillii. Ruotsin tyoviienliikkeen
ansioeliikejiirjestelmiiiin kohdistuvat vaatimukset koskivat seuraavia
seikkoja a) eliikkeiden tulisi olla universaaleja, yhte peittaviii kaikille
ammattiryhmille ja b) rahastoivasta eliikejiirjestelmlstii muodostuvien
siiastojen tulisi olla julkisen kontrollin alaisia eikii yksityisissd khsissh
(Esping-Andersen & Korpi 1984, 187-188). Piiikysymykseksi Ruotsissa nousi yksityisen ja valtiollisen omistuksen ristiriita eliikejiirjestelmiissd.

Suomessa kansaneliikkeiden muuttaminen eduskunnassa ansaintaperiaatteesta tasaeliikkeiksi sekii merimiesten ansioelAkelain sddtdminen

vaikuttivat siihen ilmapiiriin, joka johti komitean asettamiseen laatimaan ehdotusta tyosuhde-eliikkeiksi (KZirkkiiinen 1981, 3). Komitea sai
alkusysiiyksensd vuosien 1952-1954 eliikesiiiitiokomiteasta, joka laati
joulukuussa 1955 annetun eliikesiiiitiolain. Toimihenkiloitd edustavan
HTK:n (nykyinen TVK) edustaja oli tiilloin sopinut SAK:n edustajan
kanssa siita, etta HTK:lta tulee aloite sellaisen komitean perustamisesta, joka laatisi eliikelain, jolla tyonantaja velvoitettaisiin jiirjestiimiiiin
eliketurva tyosuhteessa oleville (Halsas 1971, 23; Jokelainen 1977, 33).
Komitean asettaminen on tullut esiin Fagerholmin toisen hallituksen
muodostamisneuvotteluissa, joita kiiytiin helmikuussa 1956 maalaisliiton, kansanpuolueen ja sosialidemokraattien kesken (Salminen 1982,
43). Fagerholmin hallituksen tyoohjelmassa, joka on piiiviitty
30.3.1956, on kohta jossa mainitaan komitean asettamisesta tutkimaan
yksityisoikeudellisissa tyosuhteissa olevien toimihenkil<iiden eliikekysymystii. Piiiiministeri on kuitenkin vetanyt yli sanan "toimi", jolloin toimeksianto on laajentunut koskemaan kaikkia yksityisoikeudellisia tyosuhteita (Kiirkkiiinen 1981, 2). Kun alkuperdinen esitys on koskenut
vain toimihenkiloitii, viittaa timii siihen, etth asiaa hallituksen ohjelmaan on ajanut kansanpuolue (Pentikiiinen 1984, 55)' Tiimii on loogista sikiili, ett6 kansanpuolue voidaan niihdii toimihenkiloitd edustavan
HTK:n tukipuolueena (ks. Huuska 1968).
SAK:n entinen puheenjohtaja Vihtori Rantanen on kertonut tyoelii84

kekomitean asettamisen olleen esillii myos yleislakon lopettamisneuvotteluissa 18.3.1956. SAK:n edustajat olivat ilmoittaneet piiiministeri Fa-

gerholmille, ettii heidiin mielestddn tycinantajat saivat valtiolta niin
suurta apua, etta tyontekijciiden hyvittiiminen muuten kuin palkankorotuksin oli kohtuullista. Yhtenii mahdollisuutena SAK:n neuvottelijat
mainitsivat tyoeliikkeet, ja piiliministeri lupasi asettaa komitean miettimAdn asiaa. Tiistii lupauksesta ei mainittu STK:n neuvottelijoille,
(Mansner 1984, 460). Piiiiministeri on ilmeisesti taman seurauksena
yliviivannut sanan "toimi", jolloin komitean toimeksianto on laajentunut koskemaan kaikkia yksityisoikeudellisessa tycisuhteessa olevia.
Viimeiset sysiiykset komitean asettamiselle olivat kansanpuolueen kirjelmii valtioneuvostolle ja TVK:n kirjelmii sosiaaliministeri Tyyne
Leivo-Larssonille 26.I1.1956 (Pentikiiinen 1984, 55).
Eldkekomitean alkuvaihe
Sosiaaliministeridn osastopii2illikko Pentikiiisen johtama komitea asetettiin joulukuun 5. pAiviinii 1956 toimeksiantonaan tutkia yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa olevien henkiloiden eliikekysymysta seka tekemdhn asian johdosta tarpeelliseksi havaittavia ehdotuksia (KM 1960:11,
5). Komitean jiiseninii olivat sosiaaliministerion osastopiiiillikon lisiiksi
kuusi tycimarkkinajiirjestojen edustajaa sekii kolme hallituspuolueiden
kansanedust ajaa ja Kansanel6kelaitoksen edustaja., Tycimarkkinajbrjestiijen edustajista kolme edusti palkansaajajlirjestojii, kaksi tyrinantajajiirjestojii ja yksi maataloustuottajia. Eliikekomitean tyo kesti liihes neljii vuotta. (Virkkunen 7971,30-31; Jokelainen 1977,34).
Komitean tyoskentely muodostui kaksivaiheiseksi. Se kokoontui vuoden 1957 alkupuolella vain muutaman kerran, minkii jiilkeen komitean
tyoskentely keskeytyi eldketurvan rahoituskysymyksen ollessa auki
(Virkkunen 1971, 30; Virkkunen 7.2.1985; Ahtola 6.3.1985). Alkuhan-

kaluuksien syynii olivat tyonantajien ja tyontekijoiden nikemyksiin liittyvdt vastakkaisuudet (Pentikiiinen t971, 27). Tyonantajapuolella suhtauduttiin tuolloin kielteisesti kaikkiin sosiaaliuudistuksiin, koska uudis-

i

Tycinantajat saivat tietaa komitean asettamisesta vasta TVK:n kirjelmiin yhteydessii.
Asian ottaminen esiin ty<inantajien ja tydntekijoiden viilisissii yleislakon lopettamisneuvotteluissa ei olisi helpottanut lakon pAattamista (Virkkunen 7.2.1985).
2 Eliikekomitean 1960:11 kokoonpano
oli:
Valtiovalta:1 jiisen
Tyrinantajajiirjestot: 2 jasentii (STK, LK)
Tyrintekijtijiirjest6t: 3 jAsenra (SAK 2, TVK 1)
Maataloustuottajat: 1 jiisen (MTK)
Poliittiset puolueet: 3 jiisentii (ML, SDP, KP)
Kansaneliikelaitos: 1 edustaja
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tusten katsottiin rasittavan korkeiden kustannusten muodossa kansalnv2ilistri kilpailukykyii (Virkkunen 7.2.1985; H. Niemel2i 1985, 91). Tyo-

nantajat katsoivat, etta elakkeiden tulisi perustua vapaaehtoisiin eikii
lainsiiiidiinnollisiin j iirj estelyihin.
Ammattiyhdistysliike ajoi voimakkaasti lakisiiiiteistii el6keturvaa ja
esitti, ettii tyonantajien tulisi yksiniidn kustantaa tyontekijoiden eliiketurva. Tyonantajat taas pyrkiviit jakamaan kustannukset tyontekijoiden
ja tyonantajien kesken. Tyontekijiipuolella nahtiin mycis, ettd kaikkien
tyontekijoiden tulisi ptiiistii samaan tasoon julkisella sektorilla tyoskentelevien eldketurvan kanssa. Epiikohtana pidettiin myos ns. koskemattomuusperiaatteen puuttumista, jolloin tyontekijii vaihtaessaan tyopaikkaa menetti ne eldke-edut, jotka hiin oli aikaisemmassa tyopaikassaan
ansainnut (Hiironen 1962, 293).

Komitean alkuvaiheen aikana oli muodostettavan jiirjestelmiin yleis-

linjoina seuraavat vaihtoehdot:
l) Yksityisten tyonantajien tyontekijoiden eliikkeiden jiirjestiiminen vapaaehtoisten jrirjestelyjen pohjalta.
2) Keskitetty, pakollinen jiirjestelmii ja sen liittiiminen uudistettuun
kansaneldke

j

rirj estel m iiiin.

3) Hajasijoitettu jiirjestelmd. jossa olisi lainszitidiinnollisesti jiirjestetty
pakollinen v6himmdisturva, mutta tyonantajille jiitettiiisiin vapaus

yrityskohtaisten eliikejiirjestelmien toteuttamiseen kdytt6en hyviiksi
jo olemassa olevia organisaatioita, vakuutusyhtioita, elakesAatioita
ja eliikekassoja (Pentikiiinen 1984, 58).
Komitea oli tiedustellut vakuutusyhtioiltii, antaisivatko ne suunnitteluapua elSkejiirjestelmdn toteuttamisessa. Suomen Henkivakuutusyhtioiden Yhdistys oli kuitenkin todennut 16 joulukuuta 1957 piiiviityssii
vastauksessaan', ettei pakollisen eldkevakuutuksen toteuttamiseen olisi
ldhivuosina mahdollisuuksia (Kiirkkiiinen 1981, 4; Pentikiiinen 1984,

se).

Ratkaisu syntyy
Komitean tyciskentely oli liihes kaksi vuotta pysiihdyksissii tyonantajien
tiukan vastustuksen ja elAketurvan rahoitukseen liittyvien erimielisyyksien takia. Kuitenkin niiiden kahden vuoden aikana oli komiteassa istu-

nut STK:n edustaja pyrkinyt kiiiinnyttiimiidn tycinantajapuolen vuorineuvoksia muodostettavan eliikejiirjestelmiin taakse (Virkkunen
7.2.1985; H. Niemelii 7985, 92).
Tyonantajat suostuivat jiirjestelmiin toteuttamiseen eiviitkii jattaneet
komiteanmietintcion eriiiviiii mielipidettii, kun toteuttajaorganisaatiosta
I

Kielteisen vastauksen syynii oli vapaaehtoisen vakuutusturvan edullisuus henkiyhtioille.
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oli piiiisty yhteisymmiirrykseen'. Tyonantajien ndkemyksen mukaan el6kejiirjestelmdn organisaatio tuli muodostaa yksityiselle, hajautetulle

pohjalle. Tyonantajan maksaessa elSketurvan kustannukset kokonaisuudessaan ei valtiovallalla voisi olla jiirjestelmdn suhteen muuta intressid
kuin ettii a) eliikkeiden taso olisi hyviiksyttiivA ja b) elakkeet olisivat
kaikissa tilanteissa turvatut (Virkkunen 7.2.1985). Kun tyontekijoiden
osallistumisesta eldketurvan kustannuksiin ei SAK:n vastustuksen takia
tullut mitaan, katsottiin STK:n taholta, ettd eldkevakuutus tulisi organisoida kuten yksityisten vakuutusyhtirjiden hoitama tapaturmavakuutus.
Eliikkeistii kertyvien rahastojen tulisi myos olla yritysten khytossA automaattisen takaisinlainausmekanismin kautta, koska ty6nantajat eliiketurvan kustantaisivat.
Piiiiromakysymyksen ja organisaation merkitystd tyonantajille kuvaa
seuraava ote komitean tydnantajajiisenen esitelmistd vuodelta 1962:

"Eliikejiirjestelmiin liittyy yleensd voimakasta rahastoimista. Kysymys on siitd, tulevatko tiillaiset valtavat rahastot valtiovallan
miiiiriiysvallan ja sijoitustoiminnan alaiseksi, vai jiiiiviitko varat talouseldmdn omaan hallintaan ja kiiytettiiviiksi niiden yritysten rahoitukseen, joiden piiristii rahat on kerZittykin. Ulkomailla, jossa
vastaavanlaisia laajoja tyosuhde-eliikejiirjestelmid on toteutettu,
se poikkeuksetta on iapahtunut keskitetyiti. On olemassa Kansaneliikelaitoksen tapainen keskitetty laitos, jonka puitteissa eliiketurva toteutetaan. Se tulos, johon meillii on piiiidytty ja jonka
mukaan kertyneet varat ovat talouseldmdn omassa kdytdssd, on
vapaan talouseldm6n kannalta arvostellen niin suuri saavutus, ettA
se korvaa tiiysin hajajiirjestelmiiiin liittyviit kriytiinnolliset hankaluudet. Se on myos ollut ratkaiseva peruste tyonantajien myonteisessd kannanotossa tyontekijtiin eliikejiirjestelmdn luomiseen."
(Virkkunen 1962,3).
Ammattiyhdistysliikkeen piirissA oli niikemyksiii, joiden mukaan eliikejiirjestelmrin organisaatio olisi luotava valtiolliselle pohjalle kuten Ruotsissa oli tehty (Hamiiliiinen 1975; Virkkunen 7.2.1985; Hiimiiliiinen
6.3.1985). Ruotsissa LO:n edustajat olivat torjuneet tyonantajien ehdottoman hajautetun, kollektiivisopimuksiin perustuvan eliikejArjestelyn, koska yksityisellii pohjalla toimivia eldkerahastoja ei voida kiiyttiiii
talouspolitiikassa suhdanteiden tasaamiseen (Hyden 1979, 6). Kuitenkin kansaneliikkeiden reformointi vakuutuspohjaisista eliikkeistii tasaeliikkeiksi nahtiin SAK;ssa niin voimakkaana rulonsiirtona ja epiiluottaI Veikko Ahtolan mukaan puunjalostusteollisuuden taholta, Pdivio Hetemiien ja

Johan

Nykoppin toimesta, vaikutettiin tydnantajapuolen myonteiseen suhtautumiseen. jolloin
komitean tyd saatiin liikkeelle (Ahtola 6.3.1985).
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mus Kansaneliikelaitosta kohtaan oli niin suuri, ettd keskitetty Kansani:lakelaitokseen nojautuva organisaatiomalli jiii syrjiiZin (Pentikiiinen 1982, 25; Virkkunen 7.2.1985; H. Niemela 1985, 93). Ilmeistii on
mycis, ettei organisaatiovaihtoehtoa kiisitelty kovin tarkkaan SAK:ssa'
(Rantanen 1971, 29; Pentikiiinen 1984,79). Tyontekijnpuolella oli tuossa vaiheessa tirkeiimpiiii riittiiviin eliketurvan aikaansaaminen kuin organisaatiomuodosta piiittiiminen. On myds todettava, etta Suomen sosialidemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen valtaresurssit olivat
1950-luvun lopulla huomattavasti heikommat kuin Ruotsin sosialidemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen valtaresurssit.
Ty<inantajien myrinteiseen kantaan jiirjestelmiiii kohtaan vaikutti
Ruotsissa kiiyty suuri eliikekamppailu, josta STK oli saanut informaatiota sikiiliiisen eldkeasiantuntijan kautta2 (Kiirkkiiinen 1981, 4; Hyden 6.8.1985). STK:ssa katsottiin tiimiin perusteella, ettl ty<intekijiiin
eliikejiirjestelmd komitean kaavailemalta pohjalta olisi heille edullisempi kuin Ruotsin sosialidemokraattien toteuttama valtiollinen eliikejiirjestelmii. Myris keviiilla 1960 siiSdetty tydntekijiiin vuosilomalaki, jossa lakialoitteen pohjana oli SAK:n kanta ja joka oli tyonantajille suhteellisen kallis, kypsytti tydnantajia yksimieliseen mietintoon (Kiirkkiiinen
1981, 4; H. Niemelii 1985, 93).
Pdivi<i Hetemaki kuvaa vuosilomalain vaikutusta tyonantajapuolen
kantoihin seuraavaan tapaan;

"Huhtikuun 30. phiviinii 1960 annetun vuosilomalain valmistelussa tycimarkkinajiirjestoill6 oli varsin huomattava osuus. Tiimiin
lain komiteavaiheessa esiintyneillii tapahtumilla oli varsin huomattava merkitys my<is myohempiin tapahtumiin vastaavanlaisen lainsiiiidiinnon osalta. Mainitussa komiteassa niiet SAK:n ja STK:n
edustajat eiviit piiiisseet tiiysin yksimielisiksi vuosilomalain sisiillOst6. Kun asia ndin riitaisena joutui eduskuntavaiheeseen, ei hallituksen esitys mennytkiiiin ltipi siellii komitean valmistelemassa
muodossa. Siihen tehtiin muutoksia, minkli vuoksi eduskuntakdsittely viiviistyi, ja laki voitiin vahvistaa vasta 30. piiiviinii huhtikuuta, vaikka sitii lain miiiiriiyksen mukaan tuli soveltaa jo seuraavana piiiviinii eli 1. piiiviinh toukokuuta. Kun lakiin eduskuntavaiheessa oli kiireessii tehty muutoksia, ei laki kaikilta osin tullutkaan tiiytiintdcinpanokelpoiseksi. Sen vuoksi, samalla kun laki
vahvistettiin, taytyi antaa eduskunnalle muutosesitykset, jotta la-

I

Piiiit<iksen organisaation hyviiksymisestii teki SAK:n silloinen ylin johto, eika sita kasitelty SAK:n tycivaliokunnassa (Hiimiiliiinen 6.3. 1985; Ahtola 6.3. 1985).
2 Ruotsalaisen asiantuntijan kaynti sijoittuu helmikuuhun 1960, jolloin ratkaistiin komitean osapuolten lopullisia kantoja muodostettavaan jarjestelmean. Ruotsalainen asiantuntija oli voimakkaasti suositellut hajautettua jiirjestelmiii tyonantajille, jos sen liipi-

vieminen olisi vain mahdollista (Hyden 6.8.1985).
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kia olisi voitu soveltaa kiiytiinnossii. Tiimii aiheutti suuria hankaluuksia varsinkin vuosilomakauden alkuvaiheessa. Nriiden hankaluuksien opettamina ovat tyomarkkinajrirjestot sen jcilkeen pyrkineet jo lakien ja uudistusten valmisteluvqiheessa saavuttamaan miktili mahdollista tdyden yksimielisyyden niin, ettei tuollaisia ylltityksiri pririsisi encici syntymririn." (Hetemdki 1976,39
kurs. KS).

-

Merkittiivii tekijii oli myos tyonantajapuolella tapahtunut sukupolvenvaihdos: tyonantajaliittojen johtoon oli astunut sukupolvi, jonka asennoituminen sosiaalisiin uudistuksiin oli joustava. Vakuutusalalla tapahtunut sukupolvenvaihdos, sosiaaliministericin painostus ja tyomarkkinajiirjestcijen pdiseminen keskenddn sopimukseen aiheuttivat sen, ettA vakuutusyhticit suostuivat suunnitellun organisaation hoitajiksi alkuperiiisestii kielteisestd vastauksesta huolimatta (Pentikiiinen 24.1.1985).
Kun keskeisistii kysymyksistii oli piiiisty yksimielisyyteen komitean
tyci liihti liikkeelle ja tuloksena oli liihes yksimielinen mietinto.
Komiteanmietintti

ja eridvii

mielipide

Komitean ehdotuksen mukaan huoltoapulain 5. pykiiliin mukainen
tyonantajan elatusvelvollisuus korvattaisiin kiinteiden eliikkeiden jiirjestelmiillii. Tyonantaja velvoitettaisiin kustantamaan erillisellii lailla,
tyontekijiiin eliikelailla, tyontekijoilleen vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliike. Eliikkeen tulisi tiiyttiiii seuraavat vdhimmdisvaatimukset:
1) Taysi eliike olisi 30 prosenttia tyontekijiin palkasta. Eliike ei vaikuttaisi kansaneldkkeen tukiosan miiiiriiiin. Kansaneldke ja tyoeliike olisivat yhdessii enintiiiin 60 prosenttia palkasta.
2) Eliikett?i kertyisi yksi prosentti palvelusvuotta kohti.
3) Eliikkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otettaisiin huomioon kaikki tyosuhteet, jotka tyontekijan taytettyii 25 vuotta olisivat jatkuneet viihintiiiin vuoden ajan eli hyviiksyttiin koskemattomuusperiaate.

4) Yleinen eliikeikii olisi 65 vuotta ja laki koskisi vain ty6ntekijciitii,
jotka eiviit olisi tiiyttiineet 55:tii vuotta ensimmhiseen lain tarkoittamaan tycisuhteeseen tullessaan (KM 1960:11, 66).

Kustannukset pakollisesta viihimmiiiseldketurvasta suorittaisi ty6nantaja. Jiirjestelmii olisi rahastoiva ja muodostuvat varat olisivat tydnantajien kiiyttissd Iuottovakuutusta vastaan.
Tyonantaja voisi saada vakuutusmaksulainana eli takaisinlainauksena
2/3 TEL-vakuutusmaksuista. Vakuutusmaksun ottaisi ty6elakelaitos vastaan takaisinlainauksen osalta kiiteismaksun asemasta velkakirjana. Tiille lainalle maksettaisiin laskuperustekoron mukainen korko ja lainan ly89

hennys olisi tietty prosentti lainapddomasta'. Kaikkea tyoeliikelaitoksille tulevaa vakuutusmaksua sekd lainojen lyhennyksiii ja korkoja ei tarvittaisi vuosittain kustannettavien eliikkeiden maksamiseen. Osa varoista voitaisiin kiiyttiiii ns. sijoituslainaukseen ja vakuutusyhtioiden muuhun sijoitustoimintaan. Sijoituslainat myonnettdisiin kiiytiinncissd suu-

rimmille tyoeliikevakuutusmaksujen maksajille. Rahastojen kayttooi-

keus komitean ehdottamalla tavalla poikkeaa Ruotsissa noudatettavasta
kiiytAnntistS. Ruotsissa rahastojen kiiytdstii piiiittiiri valtion laitos ja lainoja on kohdennettu pdiiosin vuokra-asuntotuotantoon (Takaisinlainaustyciryhmdn muistio 1983, 16).
Tydeliikejiirjestelmiiii hoitava organisaatio olisi hajautettu, yksityisten vakuutuslaitosten, elAkesiiiitioiden ja eliikekassojen hoitama jiirjestelmd. Niiistii tyonantaja voisi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Komitean mielestd hajautetun jiirjestelmiin etuja olisivat varojen sijoituksen mutkattomuus ja tiillaisen jrirjestelyn vdhAinen hdirio tuotantoeldm6n tasapainolle

(KM

1960:11, 60___6l).

Komitea perusteli ekikejiirjestelmdn luonnetta mycis sillii, ettii eliikejiirjestelmiin suora vaikutus investointimahdollisuuksiin olisi tiirkeiimpi
asia talouseliimiille kuin el2ikkeiden kulutuskysyntiiii ja siten investointihalukkuutta lisiiiivii vaikutus. Tiimii johtui siitii, ettd pddoman puute oli
Suomessa vaikein este tuotantoeldmhn laajenemiselle (KM 1960l.ll, 34).'
Koska tyoeliikejiirjestelmdd hoitaisivat itsendiset eliikelaitokset, perustettaisiin komitean mukaan eldketurvakeskus, joka toimisi jiirjestelmdn keskuselimend ja jolla olisi myos valvonta- ja neuvontatehtavia.
Eliiketurvakeskuksen hallinnossa tyomarkkiniijiirjestoillii olisi pariteettiedustus, ja tAm?in lis?iksi hallinnossa olisivat edustajat sosiaaliministeriostii ja yksityisistii eliikelaitoksista. Tdten tyoelakejarjestelmiin johtaminen ja ohjaaminen tulisi tapahtumaan tydmarkkinajiirjestojen toiI

Laskuperustekorko oli 9,5 prosenttia vuonna 1983. Takaisinlainauksen velkakirjan vuotuinen kuoletus on 7 prosenttia jdljelldolevasta lainasaldosta, mikd merkitsee, ettd lainaaika on periaatteessa rajaton (Takaisinlainaustyoryhmzin muistio 1983. 6).
2 Ingvar S. Melinin mukaan tydeliikejiirjestelmiii suunniteltaessa kiinnitettiin erityista
huomiota jiirjestelmiille valittavan rahoitustavan merkitykseen elinkeinoeliimiille ja ty6llisyydelle. Tuolloin laskettiin, etta tydvoiman tarjonta teollisuudelle ja palveluille kasvaisi 1960-luvulla maaseudulta asutuskeskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen ja suurten
ikdluokkien tydikaan tulon johdosta vuosittain keskimiiiirin runsaat 40 000 henkiloii.
Ndin suuren tycillistiimistarpeen huomioon ottaen ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaa elinkeinoeliimiiltzi pysyviisti suuria pdiiomia pakollisina ekikemaksuina. El2ikkeinh
rahat hakeutuisivat kulutukseen ja siten mahdollisuudet uusia tyopaikkoja luoviin investointeihin viihenisivdt. Tiimhn vuoksi paadyttiinkin asteittain voimaan tulevaan, rahastointiperiaatteelle rakentuvaan eliikejdrjestelmddn, johon kuitenkin liittyy elinkeinoeliimiin investointitarpeita palveleva takaisinlainausmenettely (Melin 1969, 190-191). Yhteiskunnan rakennemuutoksen vauhdittamiseen ja teollistumisen rahoittamiseen kiinnitti huomiota myds vuonna 1960 istunut Talousohjelmakomitea (KM 1960:9).
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mesta Kansaneliikelaitoksesta erillisenii organisaationa. Komitean eh-

dotus poikkesi olennaisesti Ruotsin eliikejiirjestelmiin rakenteesta.
Ruotsissa sekd kansaneliikejZirjestelmiin ettii lisiieliikejiirjestelmlin hoitaa valtion laitos. Lisiielzikejiirjestelm6 on myos keskitetty.

Maataloustuottajat ja maalaisliiton edustajat jiittiviit mietintoon
eridvdn mielipiteen. He katsoivat, ettii vanhuus- ja tyokyvyttomyysturvan tulisi perustua universalistisille periaatteille eikii kohdistua vain
rajoitettuun edunsaajapiiriin. Edelleen heidiin mukaansa Suomessa oli
sosiaalista Iainsiiiidiintdii kehitetty niin voimakkaasti, ettei vzihiirin aikaan ollut taloudellisia edellytyksiii jatkaa toimintaa tiillii alueella (KM
1960:11, 80).

Ty0markkinajiirjesttijen lausunnot komiteanmietinnOstii
Komiteassa mukana olleiden tyomarkkinajiirjestojen
SAK:n, STK:n'
ja TVK:n
lausunnoissa mietinnon pZiiilinjat hyvaksyttiin. SAK kiireh- lyhytaikaisessa tydsuhteessa olevien tyontekijoiden el6keti kuitenkin
lain siiiitiimistii (SAK:n lausunto eliikekomitean mietinnostii). Henkivakuutusyhtiot totesivat lausunnossaan, ettd komitean ehdotus pakolliseksi eliikejiirjestelmiiksi oli riittiiviin varovainen ja toteuttamiskelpoinen.
Yhtiriiden mukaan eliikejiirjestelmiin hajaorganisaatio oli suurimerkityksinen, koska jiirjestelmddn siirrettdvdt varat jiiisiviit elinkeinoeliimiirr
kiiyttoon ja osittaiseen valvontaan (SHY:n lausunto 16.1.1961). Ainoastaan MTK:n lausunnossa vastustettiin komitean ehdottamia eliikejZirjes-

telyjii. Maataloustuottajien lausunto perustui

samaan nSkemykseen
kuin mietinnon eridvdssd mielipiteessii ilmaistu kanta.
Vuoden 1960 marraskuussa perustettu Suomen Ammattijiirjesto ei
hyviiksynyt lausunnossaan komitean organisaatioehdotusta, vaan ehdotti eldketurvakeskuksen tehtevien antamista Kansaneldkelaitokselle (Varoma 7972, 38). Varoman (1972) mukaan SAJ:n kannanottoa arvioitaessa on huomattava, ettii jiirjesto perustettiin vasta komitean mietinnon
ilmestyttyii. Koska komitean mietinncin piiiilinjat olivat ratkaisevasti
kahden suuren, STK:n ja SAK:n, kdsialaa ja koska SAK tyoskenteli
miiiirhtietoisesti SAJ:n edustuskelpoisuuden vdhentdmiseksi, voidaan

Wahlforss vastusti kiivaasti tydelakelain
saetamista. Hanen kasityksensd mukaan eliikelakiin sisiiltyvii koskemattomuusperiaate
lisaisi tyovoiman liikkuvuutta, jota oli osittain voitu viihentiiii siihen saakka vallinneilla
eldkejdrjestelyillii (Wiirtsilella oli maan vanhin eldkesdiitio). Wahlforss muutti kielteisen
kantansa vasta STK:n hallituksen kokouksessa tammikuussa 1961, kun keskusjiirjestossii laadittiin lausuntoa Pentikiiisen komitean ehdotuksesta. Keskeisenii syynd vuorineuvoksen kannan muuttumiseen oli se, ettd koskemattomuusperiaate takasi, ettei eliikkeensaajan viimeinen tyonantaja joutunut kohtuuttomasti rasitetuksi (Zilliacus 1984,

' Wiirtsiliin paajohtaja, vuorineuvos Wilhelm

2ss-2s7).
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SAJ:n lausuntoa pitii?i jonkinlaisena itseniiisyyden ja oman linjan korostamisena (Varoma 1972, 39).
Eduskunta-aloitteet tyOeliikelain sidtflmiseksi

Tyoeliikelain siiiitiimisen aikana maassa oli V. J. Sukselaisen johtama
maalaisliittolainen vdhemmistdhallitus. Eduskunnan oppositio suhtautui
varauksellisesti taman hallituksen halukkuuteen siiitiiii tyoelakelaki,
koska 30.8.1960 piiiviittyyn eliikekomitean mietintcicin olivat eridv6n
mielipiteensd sanelleet ainoan hallituspuolueen maalaisliiton ja sita lahellS olevan MTK:n edustajat. Syyskuussa 1960 sosialidemokraattien
kuusi edustajaa Veikko Kokkolan johdolla tiedusteli hallitukselta, aikoiko se antaa esityksen yksityisoikeudellisessa tycisopimussuhteessa
olevien tyrintekijriiden eliikekysymyksen jiirjestiimiseksi (Varoma 1972,

30).

Kun kiivi selville, ettei V. J. Sukselaisen maalaisliittolainen vhhemmistohallitus antaisi lakiesitystii, liihdettiin lakia valmistelemaan eduskunta-aloitteiden pohjalta. Maalaisliittolainen vdhemmistdhallitus ei antanut lakiesitystd, koska maalaisliitossa katsottiin eliikekomitean ehdotuksen muuttavan eldkevakuutuksen perussuunnan tasaeliikkeisth ansioihin suhteutetun turvan suuntaan. Lisriksi maalaisliitossa katsottiin
kansaneldkejiirjestelmiin rinnalle syntyvdn erillisen eliikejiirjestelmiin
ja komitean ehdotuksen ulkopuolelle jiiiiviin kausitycintekijiit ja suuri
osa viljelijiiviiestdii

(H. Niemelii

1985, 96).

Tyoeliikelain siiiitiimiseksi jiitettiin kaikkiaan kuusi lakialoitetta, joissa oli yhteensii 79 allekirjoittajaa (Varoma 1972,3I). Ensimmiiiseni jiitettiin sosialidemokraattien lakialoite, jonka allekirjoittajina oli 32 so-

sialidemokraattia Veikko Kokkolan johdolla. Lakialoitteen pohjana
oli Pentikiiisen komitean mietintci, johon oli tehty ammattiyhdistysliikkeen vaatimat muutokset niiden lausuntojen pohjalta, jotka ay-liike oli
antanut mietinncistii (Kiirkkiiinen 1981, 8; Salminen 1982, 45; H. Niemelii 1985, 96). Lakialoitteen laatija oli sosialidemokraattisen puolueen
eduskuntaryhmiin sihteeri Aaro Kiirkkiiinen', joka joulukuussa 1960
tehdyn eduskuntaryhmiin piiiitciksen pohjalta antoi lakialoitteen tekemisen Veikko Kokkolalle (Kiirkkiiinen 1981,7; H. Niemelii 1985,96; Pentikiiinen 24.1.1985). Tycieliikelakia koskevat muut eduskunta-aloitteet
olivat kokoomuksen, ruotsalaisen kansanpuolueen, kansanpuolueen,
TPSL:n ja SKDL:n lakialoitteet. Lakialoitteiden eriiiit keskeiset piirteet voidaan esittiiti seuraavan taulukon muodossa:
I Lakialoitteen teknisenh asiantuntijana oli Tauno

Suontausta, joka

oli tuolloin

Suomen

Vakuutusyhtididen Keskusliiton toiminnanjohtaja ja SDP:n puolueneuvoston puheenjohtaja (Jokelainen 1977,38; Kiirkkiiinen 1981, 8).
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Jokelainen 1977, 35

SKDL:n tekemd aloite erosi ratkaisevasti muista lakialoitteista siind, etsen mukaan eliikejiirjestelmiin hoito tulisi uskoa hajautetun, yksityisen jiirjestelmiin sijasta keskitetyn valtiollisen jiirjestelmiin hoitoon
(1961 vp. lakial. n:o 152,2).
Lakialoitteet olivat SKDL:n tekemdd lukuun ottamatta melko liihellii
toisiaan ja ne pohjautuivat piiiiosin Pentikiiisen komitean mietintoon.
Tyomarkkinajiirjestojen tukipuolueista sosialidemokraattien ja kokoomuksen aloitteet noudattelivat tarkimmin ammattiyhdistysliikkeen ja
tyonantajien niikemyksiii. Voidaan todeta lakialoitteiden tdhddnneen
tyomarkkinaosapuolten saavuttaman kompromissin tulosten siiilyttiimiseen ja sen turvaamiseen, ettei kompromissia endd lakialoitteiden pohjalta vaaranneta (Varoma 1972, 37-38; H. Niemelii 1985, 98).
Maalaisliitto jiitti myos tyoeliikkeiden jarruttamisen halustaan huolimatta 10.2.1961 toivomusaloitteen. Aloitteessa esitettiin elhkekomitean
mietinncin henkilopiirin laajennusta metsdhakkuu- ja ajotoihin osallistuvien sekd muiden lyhytaikaisemmassa kuin vuoden kestdvdssd tyosuhteessa olevien eldketurvan jiirjestiimiseksi ja saman lain piiriin sisiillytettiiviiksi mycis maatalousvdeston (1961 vp. toiv. al. n:o 464,2).

ti
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Lain eduskuntakisittely
Tyrieliikelain siiiitiiminen ja piiiitoksenteko ei kestiinyt eduskunnassa
kuin 2 kuukautta valtiopiiivien kevStistuntokaudella. Kiisittelyn nopeuteen vaikutti se, ettii ensimmdinen itseniiisyyden aikainen vasemmistoenemmistdinen eduskunta aloitti viimeiset valtiopiiiviinsii. Lain siiiitiiminen eduskuntavaalien jiilkeen olisi tuottanut vaikeuksia, koska vasemmistoa rasitti ammattiyhdistysliikkeen jakautumisen ohella myos sosialidemokraattien hajaannus (Varoma 1972, 32).
Eduskunta liihetti kansanedustajien tyoeliikkeistii tekemdt kuusi lakialoitetta ja niihin liittyviin maalaisliiton toivomusaloitteen tyovhenasiainvaliokuntaan, joka valitsi kiisittelyn pohjaksi sosialidemokraattien lakialoitteen. Se, etta tyovaenasiainvaliokunta valitsi juuri Kokkolan
aloitteen klisittelyn pohjaksi, perustui ns. Kiimpin kerhon toimintaan.
Kdmpin kerhoksi kutsuttiin eduskunnan tyovdenasiainvaliokunnan jiisenistd koostuvaa ryhmhd, joka kokoontui maalis-huhtikuun vaihteessa
1961 hotelli Kiimpissii. Kerhon kokoonkutsujana on todenniikoisesti ollut tycivdenasiainvaliokunnan jdsen Juha Rihtniemi (kok) tai kansanedustaja Piiivio Hetemaki (kok). Piiivio Hetemiiki oli tuolloin myos
Suomen Puunjalostusteollisuuden Tyonantajaliiton toimitusjohtaja ja
Juha Rihtniemi Suomen Teollisuusliiton johtaja. Hetemiiki oli toiminut
1950-luvulla mycis STK:n viiliaikaisena toimitusjohtajana (Laine 1978,
140). Sosialidemokraateista kerhon keskusteluissa olivat mukana Sulo
Hostila, Kalle Matilainen ja olavi Lindblom. Maalaisliiton edustajana
oli tuolloisen tyovdenasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Atte Pakkanen, joka osallistui kerhon toimintaan enemmhn ulkopuolisena tarkkailijana. Pakkanen piti yhteytta kuitenkin maalaisliiton johtoon ja hallitukseen (Kiirkkiiinen 1981, i3; Pentikiiinen 1984, 144; H. Niemelii
198s, e8).

Sosialidemokraattien edustajat olivat kerhon keskusteluissa todenneet, ettd valiokuntaan oli saatava sosialidemokraattisen ryhmAn aloite

kiisittelyn pohjaksi. Ryhmii ei olisi liihtenyt lain kiisittelyyn mukaan
minkiiiin muun aloitteen pohjalta (Kiirkkriinen 1981, 8-13; Salminen
te82, 4s).
Tyovdenasiainvaliokunnassa ratkaisuun piiiistiin maalaisliitolle tehdyn
myonnytyksen jAlkeen. Maalaisliitto asetti suostumuksensa ehdoksi lyhytaikaisessa tyosuhteessa olevien tyontekijoiden el6kelain sddtdmisen'
Tiihiin syynzi oli se, ettd maalaisliiton iiiinestiijistii pienviljelija/metsdtyomiehet muodostivat huomattavan osan. Edustaja Pakkanen ilmoitti
maalaisliiton kannan koko lakiin riippuvan Kokkolan aloitteen toisen
pykiiliin sisiilldstii (varoma 7912, 39). Valiokunta muuttikin pykiiliin
Pakkasen haluamaan muotoon, jolloin se kuului:
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"ElSketurvasta metsd-, uittotoissa, rakennustoissd, satamatycissh
kausiluonteisilla tyoaloilla, joilla
tyrintekijiit ovat saman tyonantajan palveluksessa vuosittain kuusi
kuukautta lyhyemmln ajan, sdddetdhn erikseen." (Yaroma !972,

tai muilla niihin verrattavilla
40).

Kansandemokraatit jattivat eridvdn mielipiteen tyovdenasiainvaliokunnan mietintoon. He arvostelivat sith, ettii laki jattaa ehdotetun
eliikejiirjestelmiin ulkopuolelle satoja tuhansia tyoliiisiii rajoittavien
sddnncisten takia. Vastalauseessa kiinnitettiin huomiota mycis siihen, ettd muodostuvat rahastot ovat tycinantajien vapaasti kliytettiivissii ja he
saavat varoista myds verovapauden. Kiiytiinnossii tiimii jArjestelmii merkitsi sita, ettd valtio, kunnat ja muut yhteisot joutuisivat saamatta jiiiineiden verotulojen muodossa maksamaan huomattavan osan yksityisoikeudellisessa tycisuhteessa olleiden tyoliiisten eliikkeistii. Kansandemokraatit ehdottivat kiisittelyn pohjaksi omaa aloitettaan, jossa organisoinnin hoitaisi Kansaneldkelaitos (1961 vp. tyov;ienasiainvaliokunnan mietintci n:o 11, 14-15).
Suuressa valiokunnassa kansandemokraatit yrittiviit hidastaa lain
eduskuntakdsittelyii ehdottamalla sen siirtdmistd valiokunnan jaostoon,
siinii kuitenkaan onnistumatta (Salminen 1982, 45 H. Niemelii 1985,
99). Yleiskeskustelussa TPSL:n ja SKDL:n edustajat arvostelivat sosialidemokraatteja oikeiston kanssa tehdystii sopimuksesta. Kritiikki
kohdistui eliikejiirjestelmdn organisaatioon, rahastointiin, vanhojen ikdluokkien ulkopuolelle jattamiseen ja ennen kaikkea siihen, ettei lyhytaikaisia tycisuhteita ollut sisiillytetty lain piiriin. Maalaisliitto kiiytti puheenvuoronsa liihinnii tukeakseen lakiehdotuksen toisen pykiiliin sisiiltciii, joka edellytti, ettii eliiketurvasta kausiluonteisilla tyoaloilla siiiidetddn erikseen. Sosialidemokraatit ja oikeisto tukivat puheenvuoroissaan
lakia (Varoma 1972, 4Hl).
Eduskuntakiisittelyssii Kokkolan aloitteeseen ei tullut huomattavia
muutoksia ja laki hyviiksyttiin 2. kesdkuuta 1961. Tyoeliikelaki tuli voimaan yhdessA lyhytaikaisessa tyosuhteessa olevien tyontekijoiden eliikelain kanssa, joka oli siiiidetty nopeassa tahdissa eduskunnan ponnen perusteella, 1. heiniikuuta 1962 (Salminen 1982, 46).
Tydeliikelain keskeinen sisiiltO
Vuoden 1961 ty6elakelain mukaan tyoeliike on tyosuhteeseen perustuva eldke, jonka tavoitteena on tyontekijiin entisen kulutustason s[ilyttiiminen eldketulon muodossa. TyoelAke on ansioihin suhteutettu etuus,
jonka tyonantaja maksaa tydntekijiin tilille eliikelaitokseen. ElAkkeen
suuruus miiiiriiytyy tyontekijiin tyoansioiden ja tyovuosien perusteella
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(Tyrieliikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja

I

1984,

-\7).
Tyoeliikejiirjestelmiin organisaatio on hajautettu. Eliiketurvaa hoitavat yksityiset vakuutusyhti6t, elakesiiiitiot ja eldkekassat'. Jiirjestelmiin
ylimpiinii valvojana toimii sosiaali- ja terveysministerio. Eliikelaitosten
7

toimii Eliiketurvakeskus. Eliiketurvakeskuksen hallintoon osallistuvat tyomarkkinajiirjestot pariteettiperiaatteen mukaan.

keskuselimenii

N?iin ollen tyoeliikejiirjestelmdn organisaatio eroaa Ruotsin lisiielikejiirjestelmiin organisaatiosta, joka on keskitetty, valtion hoidossa oleva
jirjestelmii.
Tyoeliikelaissa omaksuttiin rahastointiperiaatteelle rakentuva jiirjestelmii, jossa kuitenkin osa etuuksista kustannetaan jaotusperiaatteen
mukaisesti. Rahastoihin koottuja varoja ohjataan luottoihin elinkeinoeliimiille. Ruotsin eliikejiirjestelmi on voimakkaammin rahastoiva kuin
Suomen eliikejiirjestelmii, ja Ruotsissa lisiieliikej2irjestelmdn rahastopiiiiomia kohdennetaan valtion piiiitosten mukaan yhteiskunnan eri sektoreille.

Tydelikereformin arviointia rakenteellis'poliittisesta niiktikulmasta
Suomalainen yhteiskunta oli muuttumassa teolliseksi yhteiskunnaksi
1960-luvun alkuun tultaessa. Ammatissa toimivan maa- ja metsdtalous-

vdestcin miiiirii

oli viihentynyt

1950-luvun alun vajaasta 50 prosentista

35 prosenttiin 1960-luvun alkuun mennessd. Vastaavasti palkansaajaviiestcin mldrh oli teollistumisen ja palveluelinkeinojen ekspansion seurauksena kasvamassa. Tdmh rakennemuutos on taustalla niiden paineiden aiheuttajana, jotka johtivat tyoeliikelain syntymiseen.

Kansaneldkelain reformointi vakuutusperiaatteesta tasaeldkkeisiin perustuvaksi jirjestelmiiksi liihinnii maatalousvdeston intressejd edustavan
maalaisliiton toimesta jiitti palkansaajavdeston tyosuhteeseen perustuvan eldketurvan huoltoapulain mukaisen toimeentulon ja hajanaisten
vapaaehtoisten eliikejiirjestelyjen varaan. Tasaeliikkeiden ongelmallisuus palkansaajien kannalta liittyy seuraaviin kohtiin:
1) Suuren maatalousvieston mdhrdn takia yksilollisten eldketilien tasaaminen kansaneliikkeissii koettiin palkansaajien keskuudessa poliittiseksi tulonsiirroksi maatalousvdestolle. Tasaeltike ei myoskiiiin kyennyt takaamaan toimeentuloa kaupungeissa tyoskentelevhlle palkansaajaviiestcille.

2) Universaaliset tasaetuudet aiheuttavat sen, ett6 suurituloiset ostavat
itselleen korkeita lisiietuja vapaaehtoisten vakuutusten muodossa,
kun taas pienituloiset jiiiiviit pelkAn viihimmiiistoimeentulon varaan.
I Kolmen suurimman eliikevakuutusyhticin,
eliikevakuutuksen ensivakuutusmaksuista
12.6.1984).
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Ilmarisen, Eliike-Varman ja Kalervon osuus
vuonna 1983 (Kauppalehti

oli 80 prosenttia

Kun Suomen tyoeldkereformia verrataan Ruotsin ansioihin suhteutetun lisiieliikejiirjestelmiin sddtdmiseen, voidaan todeta, ettd ndmd prosessit heijastavat melko hyvin maiden vilisiii rakenteellis-poliittisia eroja. Ruotsissa, joka on teollistunut noin 40 vuotta aikaisemmin kuin
Suomi, kamppailu lisiieliikejiirjestelmdstl muodostui vasemmistopuolueiden ja oikeistopuolueiden viiliseksi ristiriidaksi. Ristiriita oli teolliselle luokkayhteiskunnalle ominainen. Sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike saivat toteutettua valtiollisen eliikejiirjestelmiin, jossa kertyvdt
eldkerahastot jiiiviit valtion hallintaan. Vapaaehtoisen eliikejiirjestelporvarilliset puolueet ja tyonantajat
mdn kannattajat
kokivat elii- ja tyonantaketaistelussa tappion.
Sosialidemokraattien linjan voitolla
jien linjan tappiolla oli merkittiivd vaikutus myos Suomen tyonantajien
suhtautumiseen Pentikiiisen komitean mietintoon. Ruotsin lisiieliikereformiin heijastuivat mycis toisen maailmansodan jiilkeen voimakkaasti
kasvaneiden toimihenkiloryhmien intressit. Osa toimihenkiloryhmistii
suhtautui epdluuloisesti ammattiyhdistysliikkeen ja sosialidemokraattien
ajamaan pakolliseen eliikejiirjestelmiiiin. Niimii ryhm[t pelkiisiviit, ettd
siiiidettiivii lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmii uhkaisi heidiin melko korkeatasoista vapaaehtoista eldketurvaansa. Tiimii epiluulo poiki myohemmin toimihenkiloiden vapaaehtoisen eliikejiirlestelmdn ITP:n, josta
tycinantajat ja eriiiit toimihenkikiliitot aloittivat neuvottelut valitto-

miisti pakollisen lisiieliikkeen sddtdmisen jiilkeen.
Vaikka Suomen tyoeliikejiirjestelmAn sddtdminen tapahtui suunnilleen samanaikaisesti Ruotsin lisiieliikejiirjestelmdn sddtdmisen kanssa,
olivat ristiriidat Suomessa erilaiset maiden elinkeinorakenteen erojen
takia. Suomessa tyoeliikejiirjestelmiin shdtdminen ei ollut puhtaasti oikeisto- ja vasemmistopuolueiden vdlisen taistelun tulos. Eik?i Suomen
reformin yhteydessii ole havaittavissa toimihenkilciiden erillistii intressid
kuten Ruotsissa. Tdmd voi johtua paitsi elinkeinorakenteen eroista
myds siitA, ettd Suomessa ei vaatimusta eldkekatosta nostettu esiin. Kysymys Suomen tyoeliirkejiirjestelmiin sdhtdmisestd sisiilsi paitsi oikeiston
ja vasemmiston vdlisen ristiriidan myos palkansaajien ja maatalousvdeston vdlisen konfliktin. Maatalousvdestoh edustava maalaisliitto vastusti
tycieliikejiirjestelmdn toteuttamista, koska puolueen piirissii lain siiiitiimisen katsottiin muuttavan elhkevakuutuksen perussuunnan tasaeldkkeisth ansioihin suhteutetun turvan suuntaan. Maalaisliitolla oli 1950luvulta l2ihtien ollut vahva ote valtiokoneistoon ja myos tyoeliikelain
sditdmisen aikana oli maassa vallassa maalaisliiton vdhemmistcihallitus.
Palkansaajien ja maatalousvdestcin vdlinen tulonjakoristiriita vaikutti
myds siihen, etta ammattiyhdistysliike hyviiksyi tyonantajien ehdottaman hajautetun ellikejiirjestelmiin. Ammattiyhdistysliikkeessa katsottiin

hajautetun vaihtoehdon olevan parempi kuin Kansaneldkelaitokseen
7

-
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keskitetyn jiirjestelmiin. on myos todettava, ettd Ruotsin mallisen valtiollisen eliikejiirjestelmiin liipivieminen Suomessa olisi ollut mahdotonta
ty<inantajien vastustuksen ja vasemmiston hajanaisuuden takia. Ty6nantajien kannalta Suomen tyrieliikejiirjestelmSn toteuttamismallia voidaan
pitiiii menestyksenii. Palkansaajajiirjesttijen ja ty<inantajien kompromissi Suomen tyoeliikejiirjestelmdn organisaatiomallista merkitsi itse asiassa, ettd Suomen tycinantajat toteuttivat sen mihin Ruotsin tyonantajat
pyrkiviit. Kuitenkin sill[ erolla, ettd Suomen tyoeliikejiirjestelmd on lakisddteinen, kun taas SAF:n linja perustui vapaaehtoiseen eliikejiirjestelmiiiin. Mycis Suomessa tydnantajat joutuivat ndin ollen hyviiksymiiAn
eliikejilrjestelmlin lakisAiiteisyyden. Suomen tyonantajien menestykseksi voidaan lukea myos se, ettei ansioeliikekysymys Suomessa polarisoitunut samalla tavalla kuin Ruotsissa, jossa ratkaisu tapahtui vasta pitkiillisen poliittisen taistelun jiilkeen.
Puolueiden ryhmitys tyoeliikekysymyksen ympiirille noudatteli melko
tarkoin niiden edustamien yhteiskuntaryhmien intressejii. Sosialidemokraatit ja kansanpuolueet suhtautuivat mydnteisesti reformiin, koska niiden kannattajakunnasta pddosan muodostavat palkansaajaryhmdt. Kokoomuksen taustavoimina ovat tyonantajat ja ylemmiit toimihenkilot,
joille ansioihin perustuvan, yksityiseltA pohjalta toimivan eliikejiirjestelmiin hyviiksyminen on helpompaa kuin valtiollisen eliikejiirjestelmiin.
Maalaisliiton, TPSL:n ja kommunistien vastahakoisuutta ansioihin suhteutetun turvan siiiitiimiselle selittiiii se, ettA niiiden puolueiden kannattajakunnassa oli 1950- ja 1960-luvun taiteessa merkittava pienviljelijiiedustus (Alestalo & Uusitalo 1986,255).
Niiiden puolueiden suhtautumisessa tyoelikkeisiin on otettava huomioon myos Suomen poliittisen eldmdn hajanaisuus yleislakon j2ilkeen.
Esimerkiksi tyoeliikkeiden synty lakialoitteen pohjalta selittyy sillli tosiseikalla, etth maalaisliitolla oli suomalaisessa poliittisessa jiirjestelmdssd
vastaava keskeinen asema ja yhtii vahva ote valtiokoneistoon kuin sosialidemokraattisilla puolueilla muissa Pohjoismaissa (Haataja ym.
1977, 305).

Tyoeliikejiirjestelmiin synty merkitsi erillisen hajautetun jiirjestelmiin

syntyii valtiollisen Kansaneldkelaitoksen rinnalle. Niiin Suomeen oli
muodostunut kaksi erillistii eliikejiirjestelmiiii, joista toinen oli valtion
laitoksen hoitama ja toinen yksityisten vakuutuslaitosten hoitama eliikejiirjestelmi. Tilanne oli Ruotsin lakisiiiiteiseen eliikejiirjestelm6dn verrattuna erilainen. Ruotsissa sekd kansaneliikkeen ettii lisiieliikkeen hoitaa keskitetty, valtiollinen Riksftirsiikringsverket.
Kahden eliikejiirjestelmiin viilisessii tyonjaossa keskeiseksi kiistanaiheeksi nousi eliikkeiden yhteensovitussd6nto. Yhteensovituksen mukaan palkansaajien ty<ieliike tuli kansanelikkeen tukiosaa myonnetthes98

sd tarveharkinnasta vapaaksi, mutta tarveharkinta jiii voimaan viljelijaviiestolle ja muille yrittiijille, jotka olivat pelkiin kansaneliikkeen varassa. Kysymykset eliikkeiden yhteensovituksesta sekii perhe-eliikkeiden
ja yrittiijiieliikkeiden puuttumisesta nousivat keskeisiksi ristiriidoiksi
kahden eliikejiirjestelmiin ja niiden kannattajatahojen viilillii 1960- ja
1970-luvulla.

4. Perhe-eliikkeiden saathminen
4.1 Perhe-eldkkeet tyoeldkejzirjestelm66n
Suomi koki 1960- ja 1970-luvulla yhteiskunnallisen rakennemuutoksen,
joka oli yksi nopeimpia OECD-maissa. Maatalouden osuus ammatissa
toimivasta vdestostd laski niiinli vuosikymmenind 25 prosenttiyksikkoa.

Vastaavasti palveluiden osuus nousi 34 prosentista 46 prosenttiin. Teollisuuden osuus pysytteli noin 30 prosenttina. Suomi muuttui teolliseksi
yhteiskunnaksi, jossa ammattiaseman muutokset voidaan tiivistAii sa-

naan palkkatyoliiistyminen (Kosonen 1981, 184; Alestalo 1985, 102107). Namii rakennemuutokset
toisaalta maatalousvdeston vdhentyminen, toisaalta lisiiiintyvii palkkatyoliiistyminen
voidaan niihdii taustatekijoinii kahden eliikejiirjestelmiin viiliselle kilpailulle.
Ennen keskitetyn tulopolitiikan alkua vuonna 1968 STK:n ja SAK:n
viiliset tyciehtosopimukset avattiin ns. ison metallin tyoehtosopimuksella, josta muodostui suuntaa-antava sopimus muille liitoille. Keviiiill2i
1966, jolloin SAK:ssa kiiytiin voimakasta taistelua TPSL:n ja SDP:n
kesken, neuvoteltiin metallin tyoehtosopimus pdhnavaajana valmiiksi.
Kuitenkaan SAK:n valtataistelun takia Metallityoviienliiton silloinen
johto ei saanut tyoehtosopimusta liipi liittotoimikunnassa, vaan se hyldttiin (Salminen 1982, 55).
Neuvottelut aloitettiin uudelleen ja tiilloin STK:n toimesta tuotiin
esiin, ettd perhe-eliikkeiden liitt:iminen tyoelAkejiirjestelmddn voisi
muodostaa lisiin metallin tyoehtosopimuksessa. Tiimii helpottaisi sopimusratkaisuun pA6semistii (ks. esim. H. Niemelii 1985, 141). Tyonantajapuolella oli pyritty jo 1960-luvun alkupuolelta l[htien keskusjiirjestojen vdlisen neuvottelumenettelyn vakiinnuttamiseen ja jiirjestojen keskiniiisten yhteyksien tiivistiimiseen silmiillii pitiien tulopolitiikan kiiyttoonottoa (Gronow ym. 1977, 396). Tyoehtosopimuksiin liittyvillii sosi99

aalipoliittisilla ratkaisuilla pyrittiin neuvottelukentin laajentamrseen.
Tiitii kehitystd kuvaa STK:n toimitusjohtajan Piiivio Hetemden lausunto vuodelta 1966:
"Neuvottelukentdn laajentuminen on viime aikoina ennen muuta
tapahtunut sen vuoksi, ettii tydntekijtiiden sosiaaliturvan parantumista koskevat kysymykset ovat tycimarkkinaosapuolten viilisissii
neuvotteluissa saaneet varsin merkittiiviin sijan. Viimeisten 6-7
vuoden aikana onkin tycimarkkinajiirjestcijen yhteisistii aloitteista
saatu aikaan monia sosiaaliturvan parantamista tarkoittavia uudistuksia. Jo vuonna 1960 sai laissa vahvistuksen nykyinen tyottomyysvakuutusjiirjestelmd. Vuonna 1962 tuli voimaan tyoeliikej iirjestelmii. Viime kesiinii syntyi tyomarkkinajiirjestojen kesken sopimus tyoajan lyhentiimisohjelmasta sekd sen yhteydessii ehdotus
Thnd vuonna syntyi keskusjiirty<iaikalakien muuttamisesta .
jestojen viilillii sopimus irtisanomissuojan parantamisesta yksityisoikeudellisissa tydsuhteissa. Kuluvan vuoden kevdiinii sovittaessa
kolmivuotisesta sopimussuosituksest a pcicistiin samalla periaatteelli-

seen yhteisymmrirrykseen perhe-ekikkeiden liittrimisestri tyontekijriin eldketurvajtirjestelmritin." (Kajaste 1975, 111
kurs. KS).

-

Saavutetussa tyoehtosopimuksessa oli kuitenkin vain maininta perheeldke-etuudesta ja jiirjestojen yksityiskohtaiset neuvottelut kdytiin Tyo-

eliikelaitosten Liiton' viilityksellii. Neuvottelujen aikataulua nopeutti se
seikka, ettii sosialidemokraatit halusivat sitoa perhe-eliikkeitZi koskevan
lakiesityksen eliikepaketiksi, jossa korotettaisiin myos kansanelhkkeen
tukilisiii. Tiillii haluttiin varmistaa ansioihin suhteutettujen perhe-eliikkeiden liipimeno eduskunnassa (Salminen 1982, 55 H. Niemelii 1985,
141). Paasion hallituksen ohjelmassa oli myos kohta, jonka mukaan
kansaneldkkeen varassa eldvien toimeentulon parantamiseksi ensimmiisessi vaiheessa korotettaisiin kansanelikkeiden tukilisiii. Myos perheeliike-jiirjestelmd toteutettaisiin yksityisessii tydsuhteessa olevien osalta
tycimarkkinajiirjestcijen sopimalta pohjalta (Hakovirta & Koskiaho
1973,308).

Etujiirjestot piiiisiviit sopimukseen perhe-eliikkeistii 9. kesdkuuta
LK:n, STK:n, Maaseudun
Tyonantajaliiton, SAJ:n, SAK:n ja TVK:n edustajat. Sopimuksessa hyviiksyttiin ehdotus, etta tyontekijiiin eliikelakia ja lyhytaikaisessa tyo1966. Neuvottelujen poytiikirjan hyviiksyiviit

I

Liitto eli TELA perustettiin vastatoimena eduskunnan vuonna 1963
hyviiksymiille ponnelle, jossa vaadittiin eliikelainsiiiidiinnon kodifioimista yhtenaiseen
eliikejiirjestelmiiiin. Ponsi aloitti myos suuntataistelun kahden eldkejdrjestelmdn vdlillii
(Kiirkkiiinen 1981, 17; Salminen 1982,48i H. Niemelii 1985, 125-126). TELA hoitaa
tydelakejarjestelmdn tiedotukseen ja yhteydenpitoon liittyvia tehtevia.
Ty<ieldkelaitosten
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suhteessa olevien tycintekijoiden eliikelakia muutettaisiin siten, ett2i niii-

den lakien pakollisiin elhketurvamuotoihin liitettAisiin

perhe-eliike.

Edunsaajia olisivat naisleski ja lapset. Perhe-eliike-etuus ulotettaisiin
myos sellaiseen lapseen, joka edunjiittiijiin kuollessa olisi tayttenyt 18
vuotta. Etuus koskisi mycis sellaista lasta, joka olisi tullut tyokyvytttimdksi ennenkuin olisi tiiyttiinyt 18 vuotta. Jlrjestot katsoivat aiheelliseksi tutkimuksen tekemisen siitd, olisiko eldke-etuus ulotettava myris
miespuoliseen leskeen, ja siitii, olisiko lapsettoman lesken 40 vuoden
ikiirajaa alennettava. Hyviiksyessiidn ehdotukset jiirjestrit totesivat, ettd
ne tulisivat vaikuttamaan kiiytettiivissddn olevin keinoin lakiehdotuksen
voimaansaattamiseen (Tydmarkkinajiirjestojen p<iytiikirja 9.6.1966).
Hallitus antoi samanaikaisesti kesdkuun lopulla 1966 esitykset sek6
tyoeliikejiirjestelmdhn liitettavista perhe-eliikkeiste etta kansaneldkkeen
tukilisien korottamisesta. Perhe-eliikelakiesitys oli sisiilloltiiiin tyomarkkinajiirjestojen viilisen sopimuksen mukainen (Varoma 1972, 58; H.
Niemelii 1985, 141-142). Perhe-eliikkeiden eduskuntaklsittelyssA keskustapuolueen edustajat arvostelivat lakiesitystii ja esittiviit, ett6 ensin
tulisi siiitiiii kansaneliikkeisiin yleinen perhe-eliike ja vasta tiimiin jiilkeen tulisi siiiitiiii ansioihin suhteutettu perhe-eliike.
Perhe-eliikkeet hyviiksyttiin eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisina lisiittynii keskustapuolueen lausumalla, jossa kiirehdittiin yleisen perhe-eliikelain aikaansaamista kansaneliikkeiden yhteyteen kuten
Ruotsissa

(H. Niemelii 1985, 145).

4.2 P erhe-eldkkeet kansaneliikejiirjestelmhrin
Sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan ehdotus yleiseksi
perhe-eliikelaiksi

Sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta asetettiin 1. helmikuuta 1966 sosiaaliministericin toimesta laatimaan toimintaohjelma tarpeelliseksi
katsottavista sosiaalipoliittisista toimenpiteistii. Sosiaaliministerici ilmoitti toimikunnalle heiniikuussa 1966, ette sen tulisi kiireellisesti kiisitellii
lapsilisiikysymystd, sairausvakuutuslain 2iitiys- ja pdivdrahan korottamista sekd perhe-eliiketurvan jiirjestiimistii kansaneldkejarjestelmaan liittyviinii niille viiestoryhmille, joilta se vielh puuttuu (KM 1967:B 23,

2-3).

Kirjelmiissdiin 11. heiniikuuta 1966 sosiaaliministericille toimikunta ilmoitti sairausvakuutus- ja lapsilisiikysymyksen jiilkeen laativansa esityksen yleiseksi perhe-eliikelaiksi. Toimikunta piti asiaa kiireellisend, koska tammikuun 1. pdiviina 1967 astuisivat voimaan tydsuhdeperhe-eliikkeet (KM 1967:8 23, 2-3). Toimikunta muodostui silloisten hallitus101

puolueiden edustajista ja sen puheenjohtajana oli Pekka Kuusi (sdp).
Toimikunnan vapapuheenjohtajana oli kuitenkin normaalista k[ytiinnostii poiketen KansanelAkelaitoksen johtaja Jaakko Pajula (kesk.).
Tydmarkkinajiirjestot SAJ, SAK, TVK, LK, Maaseudun Tyonantajaliitto sekii STK ilmoittivat 19. joulukuuta 1966 piiiviityssd muistiossaan

tyytymiittomyytensii siihen, ettii aikaisemmasta kiiytiinnostii poiketen
tyomarkkinajiirjestcijen edustajia ei ole otettu mukaan sellaiseen komiteaan, joka valmistelee myos jiirjestojen piiriin kuuluvien viestoryhmien sosiaaliturvan kehittamista. Jiirjestot totesivat jyrkiisti vastustavansa sellaisia suunnitelmia, jotka koskisivat palkansaajien elAkkeitii varten keriittyjen varojen siirtoa muille viiestopiireille. Jiirjestot ilmaisivat
myos vastustavansa sellaisia hallinnollisia ratkaisuja, jotka vaikeuttaisivat nykyisen tyoeliikeorganisaation toimintaa ja ehkii pyrkisiviit sen romuttamiseen. Tycimarkkinajiirjestot katsoivat myos olevan tdrkedtd, ettd sosiaalipoliittiseen ohjelmatoimikuntaan saataisiin riittiiva tyonantaja- ja tyontekijajarjestojen edustus. Myos tyoeliikejiirjestelmdn edustaja olisi otettava komiteaan tasapuolisuuden vuoksi, mikiili siihen jatkuvasti kuuluu Kansaneldkelaitoksen edustaja (SAJ:n ym. kirjelmii
t9.t2.1.966).

Sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta totesi mietinndssddn, ettd eri
perhe-eliikejiirjestelmien turvaamat etuudet vaihtelevat tuntuvasti. Tdmdn takia olisi siiiidettdvd sellainen yleinen perhe-eliikelaki, joka antaa
perusturvan jokaiselle lapsiperheelle (KM 1967 :B 23, 3). Ohjelmatoimikunnan mukaan leskien ja orpojen kulutustaso olisi turvattava yleisten
perhe-eliikkeiden avulla kansanelakejiirjestelmiissii. Toimikunta perusteli ehdotustaan silld, ettii elSkepolitiikassaan Suomeen verrattavissa
maissa kuten Ruotsissa ja Norjassa, joissa on sekd yleinen tasasuuruisia
elSkkeitii maksava peruseliikejiirjestelmii ettd ansioihin suhteutettu lisiieliikejiirjestelmd, on mycis perhe-eliikkeet jiirjestetty kaksiportaisesti.
Niiissii maissa yleinen perhe-eliiketurva kuuluu tasasuuruisena kaikille
ja lisiieliiketurva edunjdttiijiin ansioihin suhteutettuna tyoeliikejiirjestelman piiriin kuuluville (KM 1967:B 23,71). Mietinnossii todettiin lisiiksi, ettS yleisten perhe-eliikkeiden toteuttamiseen liittyviit perus- ja lisii-

eliikkeiden (tyoelakkeiden) yhteensovittamistoimenpiteet raivaavat

maaperdd yleiselle eliikepolitiikan rationalisoimis- ja yhteniiistdmisuudistukselle.
Toimikunnan ehdotuksen mukaan leskeneliikkeen osalta olisi luovuttava eldkkeen tarveharkintaisuudesta, jolloin lesken elhke muodostuisi
tiiyden kansaneliikkeen suuruiseksi eli kansaneliikkeen perusosan ja tukiosan suuruiseksi (KM 1967:B 23,71-J2). Toimikunta ehdotti yleisen
perhe-eliikelain tulevan voimaan kahdessa vaiheessa. Vuoden 1968 alusta yleinen perhe-elikelaki tulisi voimaan toissijaisena siten, ettd nykyi-
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set perhe-eliikkeet suoritettaisiin edunsaajille normaaliin tapaan. Vuoden l97l alusta yleinen perhe-eliikelaki tulisi voimaan ensisijaisena, jolloin se olisi peruseliike. Voimaantulovaiheen vdliaikana olisi nykyiset
lakisiiiiteiset perhe-eliikkeet tarkistettava tycisuhdeperhe-eliikkeiden tasoa vastaaviksi niin, ettii nykyisten perhe-el5kkeiden etuuksia voidaan
vuodesta 1971 kihtien suorittaa lisiieliikkeinii (KM 1967:8 23, 77). Tamd ratkaisu olisi kiiytiinnossd merkinnyt Ruotsin mallin mukaista perheeliikejiirjestelmiiii ja tydsuhdeperhe-eliikkeiden liittiimistii kansaneldkejiirjestelmiiiin. Toimikunnan ehdotuksen mukaan leskeneliike koskisi
alle 65-vuotiaita perheellisiii naispuolisia leskiii sekii 40-60 vuotiaita
yksiniiisiii leskiii.
Ty0markkinajiirjesttijen lausunnot sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan
mietinn0stji

Kaikki tyomarkkinajiirjestcit, MTK:ta lukuun ottamatta, vastustivat jyrkiisti ohjelmatoimikunnan mietintoii (H. Niemelii 1985, 148). SAJ totesi, ettd mietinnossd tehdyt johtopiiiit6kset perustuvat niukkoihin ja
puutteellisiin selvityksiin. Niimii puutteellisuudet koskevat ennen kaikkea tyosuhde-eliikejiirjestelmhn tarjoamia etuuksia ja tavoitteita. SAJ:n
mukaan komitean omaksuma tasaeldkeajatus, jonka mukaan kaikille alle 16-vuotiasta lasta huoltaville leskille maksettaisiin kansaneldkkeen
perusosa ja tukiosa tuloista riippumatta, johtaa sosiaalipoliittisiin viiiiristymiin. SAJ ehdotti, ettd leskenelaketta myonnettdessii tulot otetraisiin
huomioon kuten tiihiinkin asti kansaneliikkeissd. Lopuksi jiirjesto ilmoitti kantanaanl ettei yleinen perhe-eliike ole toteutettavissa sen
enempdd oikeudenmukaisella tavalla kuin kohtuullisin kustannuksinkaan ilman, ett?i yrittiijien tycisuhde-eliikejiirjestelmh siihen liittyvine
perhe-eliikkeineen toteutetaan kiireellisesti ja viihintiiiin samanaikaisesti kuin yleinen perhe-eliikelakikin siiiidetiiiin (SAJ:n lausunto
18.s.1967).

SAK:n lausunnossa todettiin, ettei jiirjesto voi yhtyii ohjelmatoimi-

kunnan ehdotukseen kansaneldkejiirjestelmiissii kiiytossii olevan tarveharkintaperiaatteen poistamisesta perhe-elZikkeen suuruutta mldrAtt6essd. Tarveharkinnan poistaminen johtaisi siihen, ettii kaikki muut tulot
kuin muihin perhe-eliikkeisiin perustuvat jiiisivdt huomioonottamatta
yleistii perhe-eliikettd mycinnettdessd. Tiilltjin viihiiistii tycisuhdeperheelZikettii saava palkanansaitsijaleski jiiisi ilman yleistii perhe-eliikettii,
kun taas hyviituloinen yrittiijiin leski ja oman ammatin harjoittaja saisivat sen suurten tulojensa lisiiksi. SAK:n mukaan tarveharkinta olisi
niiin ollen siiilytettiivii perhe-eliikkeissd. Lausunnossa todettiin edelleen, ettd ohjelmatoimikunnan esityksen tarkoituksena on ilmeisesti
mittavan tulonsiirron toteuttaminen palkansaajilta muille viiestoryhmil103

le, leskien ja orpojen hiit?iiin verhottuna, liittyviinii kahden eri eliikejiirjestelmiin vdliseen kamppailuun tulevaisuudessa harjoitettavan el6kepolitiikan suunnasta. Tiimii kiiy jiirjeston mukaan selville, kun tarkastelee
ehdotettua rahoitusjiirjestelyd, perhe-eliikkeiden yhteensovitusmenettelyii ja tarveharkintaperiaatteen hylkiiiimistA. SAK kiirehti lausunnossaan myds yrittiijien eliikelain saatamista (SAK:n lausunto 22.5.1967).
TVK esitti lausuntonsa yhteenvedossa seuraavaa: "TVK suhtautuu
toimikunnan mietinnossA esitettyyn kokonaisuunnitelmaan kielteisesti
sekA ehdottaa sen hylkiiiimistii." TVK esitti kantansa kiteytettynii:
1) Yrittiiiiieliikejiirjestelmd on toteutettava.

2) Kaikkien perhe-eliikejiirjestelmien ulkopuolelle jiiiivi5

sekA heikkoa

suojaa saavia varten jiirjestettiikoon "erityisperhe-elhketurva".
3) Tiimiin erityisturvan tulee olla muihin eliikejiirjestelmiin niihden toissijainen ja tarveharkintainen.
4) TVK ei vastusta sita, etta "erityisperhe-eldketurvan" toteuttaminen
annetaan Kansaneldkelaitoksen tehtiiviksi.
5) Lasten asema suositellaan hoidettavaksi lapsilisiijiirjestelmiin puitteissa.

6) Muiden avoinna olevien eliikekysymysten kiireellisti valmistelua varten tulisi asettaa "koordinoimiskomitea" (TVK:n lausunto sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan mietinnostii).
Maataloustuottajien Keskusliitto katsoi toimikunnan ehdotuksen oikeaan osuneeksi, koska yleisen perhe-eliikelain sddtdmisen jiilkeen voitaisiin jatkaa eldketurvan kehittiimistd Ruotsin mallin suuntaan siten,
ettd kansaneliikejiirjestelmasta tehtaisiin peruselSkejiirjestelmii (H. Nie-

melii 1985, 148).

Yleisen perhe-etiiketakiesityksen kiisittely hallituksessa ja eduskunnassa
Paasion kansanrintamahallitus asetti ministerivaliokunnan valmistelemaan esitystii perhe-eliikkeistd eduskunnalle. Ministerivaliokunta poikkesi Kuusen toimikunnan kannasta esittiimiillii eliikkeet myonnetthvhksi
tarveharkinnan perusteella vastoin keskustapuolueen ndkemystii (Varoma 1972, 71). Tiimii johti hallituksessa olevien vasemmistopuolueiden
ja keskustapuolueen viilisiin sovitteluneuvotteluihin, jotka kestiviit puoli vuotta. Tammikuussa 1968 Paasion hallitus antoi esityksensd, jossa se
ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Hallituksessa enemmistonh olleet sosialidemokraatit ja kansandemokraatit esittivdt, ettii lesken eliikettii olisi
maksettava ilman tarveharkintaa vuoden ajan, kun taas keskustapuolue
oli pelkiin tasaelikelinjan kannalla. Sosialidemokraattien ja kansandemokraattien kantaan vaikutti kirjelmii, jonka palkansaajajiirjestot SAJ,
SAK, TVK ja AKAVA jattivat vasemmistopuolueille 28.t2.1967. Kirjelmiissii vastustettiin Paasion hallituksen odotettavissa olevaa esitystii
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ja katsottiin palkansaajien kannalta ddrimmdisrajoina olevan 4 kuukauden tasaellke sekd perhetuen paikkakuntaporrastus (SAJ:n ym. kirjelma 28.12.1967). Ministerivaliokunta esitti vuoden tasaeliikettii ja tiimiin
jiilkeen tarveharkintaa (H. Niemel?i 1985, 149).
Eduskunnassa oli tehty myos hallituksen esitykselle rinnakkaiset kahdeksan lakialoitetta, jotka virkaanastuva Koiviston hallitus sai perin-

noksi Paasion hallituksen perhe-eliikelakiesityksen ohella. Hallitus asetti uuden ministerivaliokunnan, joka katsoi valtion kirediin rahatilanteeseen vedoten, ettd laki tulisi voimaan asteittain ja leskeneliikettii maksettaisiin ilman tarveharkintaa vuoden ajan. Sosiaalivaliokunnassa tasaeliikeaika viiheni kuitenkin ddnestyksen jrilkeen puoleen vuoteen, keskustapuolueen ddnestdessd vuoden tasaeliikeajan puolesta. Ammattiyhdistysliikkeen painostus vasemmistopuolueisiin tasaeliikeajan lyhentiimiseksi vaikutti tasaeliikeajan muuttumiseen vuodesta puoleen vuoteen
(Varoma 1972, 73-74; H. Niemelii 1985, 150). Yleinen perhe-eliikelaki tuli voimaan 1. lokakuuta 1969.

4.3 Perhe-elhkeratkaisujen arviointia rakenteellispoliittisesta ndkokulmasta

Ansioihin suhteutetut perhe-eliikkeet liitettiin tyoelakkeisiin tilanteessa,
jossa SAK:n sisiillii kiiytiin kamppailua liittojen johtopaikoista SDP:n
ja TPSL;n viilillii. Tassa tilanteessa tydnantajapuoli saattoi vaikuttaa reformin toteuttamiseen liittamalld sen osaksi vuoden 1966 HR-sopimuksen yleistd kolmivuotista kokonaisratkaisua. Perhe-eliikkeiden sisiiltci ei
kuitenkaan muotoutunut tyoehtosopimuksessa, vaan neuvottelut kiiy-

tiin

tycimarkkinajiirjestdjen v2ilillii myohemmin. Palkansaajavdesto6

edustavat sosialidemokraatit halusivat varmistaa ansioihin suhteutettujen perhe-eliikkeiden ldpimenon eduskunnassa ottamalla vuoden 1966
eliikepakettiin mukaan kansaneldkkeiden tukilisien korottamisen. Tiilki
toimenpiteellii oli tarkoitus heikentdl maatalousvdestoh edustavan keskustapuolueen odotettavissa olevaa vastustusta. Keskustapuolue kiirehti kuitenkin tyosuhdeperhe-elSkkeiden eduskuntakiisittelyssii yleisen
perhe-eliikelain siiiitiimistii peruseliiLkkeeksi Ruotsin esikuvan mukaan.
Yleistii perhe-eliikelakia valmistelemaan asetettu Pekka Kuusen johtama ohjelmatoimikunta oli sellainen kokoonpanoltaan, ettd se sai tycimarkkinajiirjestoiltii tuomitsevat kommentit. Sekii palkansaajapuoli ette tydnantajat kritikoivat sita, ettei komiteassa ollut yhtiiiin tyomarkkinaosapuolten eikii tyoeliikejiirjestelmAn edustajaa. Sosiaalipoliittisen
ohjelmatoimikunnan ehdotus, jossa perhe-eliikkeet olisi toteutettu
10.5

Ruotsin mallin mukaisena, kansaneliikkeiden perusosan ja tukiosan yhdisttiviinii el5kkeend, koettiin palkansaajajiirjestoissii tulonsiirtona muille viiestoryhmille. Varsinkin SAK oli sitii mieltd, ettd tarveharkinnasta
luopuminen johtaisi siihen, ettii viihiiistii ansioeliikettA saava palkansaajaleski jiiisi ilman yleistii perhe-eliikettii. Sen sijaan hyviituloinen yrittii-

jiin leski tai oman ammatin harjoittaja saisi yleisen perhe-eliikkeen

suurten tulojen lisiiksi. Maatalousyrittejia edustava MTK sen sijaan hyviiksyi ohjelmatoimikunnan ehdotuksen. Jiirjestti katsoi uudistuksen

niiyttiiviin tietii eliikejiirjestelmien yleiselle reformoinnille ruotsalaisen
eliikejiirjestelmiin malliseksi. Yleisen perhe-eldkelain kohdalla palkansaajien ja maatalousvaeston viilisessii taistelussa oli kysymys siitd, poistuuko tarveharkinta kansaneliikkeesta maatalousvdeston osalta.
Tarveharkinnasta kdytyii kiistaa voidaan verrata Ruotsin vuoden
1946 tarveharkinnan poistamiseen. Ruotsissa tarveharkinnan poistaminen tapahtui yhteisymmdrryksen vallitessa ilman suurempia ristiriitoja
eri yhteiskuntaluokkien viililla. Sekii tyonantajat ettii toimihenkilo- ja
tyontekijiijiirjestot tukivat tarveharkinnan poistamista. Palkansaajajiirjestojen erddnd keskeisenh motiivina tiissii kysymyksessh oli se, ettd tarveharkinnan poistaminen kansanelSkkeistii helpottaisi ansioeliikkeiden
toteuttamista. Ruotsin tyonantajat taas katsoivat, ettd tarveharkinnan
poistaminen tekisi tarpeettomaksi ansioeldkkeiden toteuttamisen. Koroiettu kansaneliike riittiiisi turvaamaan palkkatyontekijoiden vanhuuden.
Myos talonpoikaisliitto ja maatalousvdeston taloudellinen etujiirjesto
RLF tukivat tarveharkinnan romuttamista. Niiden mielesth tarveharkinta oli ollut liian ankaraa varsinkin maatilaomaisuuden kohdalla. Talonpoikaisluokan organisaatiot saavuttivat Ruotsissa vuonna 1946 sen, mihin vastaavat organisaatiot pyrkiviit Suomessa tyoelakkeiden shdthmisen jiilkeen. Ruotsissa myos sosialidemokraatit kannattivat tarveharkinnan poistamista, vaikka osa puolueen ministereisth suhtautui siihen
liihinnti reformin kalleuden takia. Oikeistossa kannatettiin
kriittisesti
tarveharkinnan poistamista jopa niin innokkaasti, ettd puolueen edustajat vaativat sitii voimakkaimmin sosiaalihuoltokomiteassa. Puolueen tarkoituksena oli vedota vanhuksiin iiiinestAjinii.
Ruotsissa tarveharkinnan poistaminen ei siten muodostunut eri vdestoryhmien viiliseksi tulonjakoristiriidaksi'
ylempiii toimihenSuomessa sen sijaan kaikki palkansaajajiirjestot
kiloita edustava AKAVA, alempia toimihenkiloita edustava TVK ja
vastustivat tarveharkinnan poistyontekijoitii edustavat SAK ja SAJ
tamista kansanelhkkeistd yleisen perhe-eliikelain siiiitiimisen yhteydessi. Tarveharkinnan poistamisen nahtiin uhkaavan tyoelSkejiirjestelmdn
itseniiisyyttii sekd merkitsevdn tulonsiirtoa palkansaajavdestolta maatalousviiestcille. Sen sijaan palkansaajajiirjestot painottivat lausunnois106

saan erillisen yrittajaelakejirjestelmiin siiiitiimisen kiireellisyyttii.

Palkansaajajiirjestcit pyrkiviit eduskunnassa vaikuttamaan tukipuoluja kommunistien, vdlityksellii siihen, ettii
tasaeliikeaika lyhenisi siiiidettiiviissii laissa. Tulopolitiikan kiiyttoonotto
ja ammattiyhdistysliikkeen eheyttdminen vaikuttivat olennaisesti siihen
painostusvoimaan, jonka palkansaajajiirjestcit kykenivdt suuntaamaan
eduskuntaan. Hallituksessa istuneet ammattiyhdistysliikkeen yhteistoimintapuolueet SDP ja SKDL tiukensivat suhtautumistaan tasaeldkkeisiin, joiden SAK:ssa nahtiin hyodyttiiviin maatalousvdestcid.
Tulopolitiikan ja alkaneen vasemmistoyhteistyon tulokset niikyiviit
SKDL:n kannanotoissa. Puoluehan oli aikaisemmin ollut tasaeliikkeiden kannattaja. Nyt SKDL esiintyi yhteniiisesti toisen tyovdenpuolueen
SDP:n rinnalla eliikepolitiikassa. SKDL:n kannanottoihin vaikutti myos
se, ettd yhteiskunnan rakennemuutoksen seurauksena pienviljelijiiviieston osuus sen kannattajakunnasta oli viihentymiissii ja palkansaajien
osuus lisddntymzissii. Lisiiksi puolueen kantoja miedonsi se, ettd puolueen johtoon oli noussut vuonna 1966 ammattiyhdistyssiipi, johon
SAK:n tiukka kanta vaikutti. SKDL:n muuttuneesta kannasta esimerkkinii voidaan esittiiii Koiviston hallituksen sosiaaliministerin Anna-Liisa
Tiekson puheenvuoro yleisen perhe-eliikelain eduskuntakiisittelyn aikaeidensa, sosialidemokraattien

na:

"Enemmdn kuin minkiiiin muun eliikelain tai yleensii sosiaalisen
lain yhteydessd on eduskunnassa perhe-eliikelaista kdydyssii keskustelussa puhuttu painostusryhmien roolista ministereitten ja
kansanedustajien mielipiteen muovaajina. Painostusryhmillti lienee talla kerralla tarkoitettu liihinnii tyomarkkinajZirjestojii, jotka
kieltiimiittii ovat aktiivisesti lain valmisteluun eri vaiheissa osallistuneet. Pidiin hieman outona sita, etta painostusryhmien toiminnasta on puhuttu kielteisin ddnenpainoin sielldkin, missii tiihiin
ja joukkojiirjestojen voimaan.
saakka on nojattu joukkojen
Kiisitykseni on, ett6 monta yhteiskunnallista
edistysaskelta olisi
jiiiinyt ottamatta, elleiviit painostusryhmiit olisi tarttuneet asiain
kulkuun."' (Varoma 1972, 75).

Anna-Liisa Tiekso lakkauttikin ilman tyomarkkinj?irjestojen edustusta
olleen sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan ja nimitti tilalle etujiirjestopainotteisen eliikejiirjestelmiikomitean, (Pentikiiinen 1984, 223). Niiin
osittain yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja osittain alkaneen vaI Tiekson puheenvuoro oli suunnattu liihinnii

hdnen oman puolueensa viihemmistolle.
puheenjohtajaksi nimitettiin Jussi Linnamo (sdp). Komitea
koostui kahdestakymmenestiikahdeksasta jiisenestii, joista kaksitoista edusti tyomarkkinajiirjestcijii (KM I9b9:B 33. l-2).

2 Eliikejiirjestelmiikomitean
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semmistoyhteistyon vuoksi SKDL oli siirtymiissh Ruotsin mallin mukaisen eldketurvan kannattajien piiristii. Tiimiin vaihtoehdon taakse jiiiviit
liihinnii maanviljelij[intressejd edustavat MTK ja keskustapuolue (H.
Niemelii 1985, 153).

5. Yrittiijdeldkereformi
Eldketurvakomitean mietintti yrittdjien elAkelaiksi
Sen jiilkeen kun perhe-eliikkeet oli liitetty sekii tydeliikejiirjestelmiiiin
ettd kansaneliikejirjestelmiiiin, yrittaja- ja maatalousyrittiijiiviiesto olivat pelkiistZidn kansaneldkkeen antaman turvan varassa. Palkansaajien
ty<ieliike oli etuoikeutettua tuloa kansanelSkkeen tukiosaa myonnettdessii (jolloin tyoeliike ei ollut tarveharkintainen), kun taas maatalousvdestrin kohdalla tarveharkinta oli voimassa syytingin ja tyotulon osalta kansaneldkkeen tukiosaa mycinnettdessd. Maatalousvdestcin intressejd edustavat katsoivat, etta tarveharkinnan poistaminen tydelakkeistii oli johtanut epiioikeudenmukaisuuksiin, jotka voitiin korjata vain poistamalla
tarveharkinta kansaneldkkeen tukiosasta ja liittamalle tyoeliikejiirjestelmii tiihiin peruseldkkeeseen Ruotsin esikuvan mukaan (Sukselainen

t971, r42).
Valtioneuvosto asetti 3. helmikuuta 1966 komitean selvittamaan tyoja virkaeliikejtirjestelmiin ulkopuolelle jiiiineiden kansalaisten eldketurvan tarvetta sekd tekem5in ehdotusta siit6, miten niiille henkiloryhmille voitaisiin jiirjestiiii tyydyttiivii eldketurva. Komitean tuli ottaa huomioon jo olemassa olevien eliikejiirjestelmien tarjoamat mahdollisuudet
sekii kiinnittaa erityista huomiota pienyrittiijien esittiimiin niikokohtiin
(KM 1967:B2, 5-4). Eliiketurvakomitean puheenjohtajaksi nimitettiin
tuolloinen sosiaaliministeri Juho Tenhiiilii, joka aluksi kuului liberaaliseen kansanpuolueeseen, mutta siirtyi komitean tyciskentelyn aikana
keskustapuolueeseen. Komitean muut jdsenet olivat Teivo Pentikiiinen
TELA;sta, Jaakko Pajula Kansaneldkelaitoksesta (kesk.), Bruuno Mattila MTK:sta (kesk.) sekii Raimo Lehtinen pienyritt?ijien edustajana.
Komiteassa olivat niiin ollen edustettuina sekd tyoeliikejiirjestelmdn
ettl kansanel[kejiirjestelmin kannattajien esittiimiit vaihtoehdot koko
elaketurvan kehittiimisestd, joten komitean tyo muodostui kaksijakoiseksi. Komiteassa esitetty tyriel2ikevaihtoehto, josta muodostui lopulta
myds komitean kanta, oli laadittu Maatalousalan tyoeliikekassan piirissii. Vaihtoehto laadittiin kassan asettamassa toimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimi Teivo Pentikiiinen. Muuta jiisenet olivat Torsten
Muren MTK:sta, Viljo Sirkiii Maatalousalan tydnantajaliitosta, Niilo
Hiimiiliiinen Maaseututyoviienliitosta ja Maatalousalan tyoeliikekassan
108

toimitusjohtaja Erkki Halme' (Pentikiiinen 1984, 257).
Tycieliikelinjan mukaan koko tyovoima, mycis omaa tyotd tekevdt,
olisi saatava ansioihin suhteutetun jiirjestelm?in piiriin. Tyoeliikevaihtoehdossa yrittiijien el2ikejiirjestelmii liitettiiisiin voimassa olevaan tyoeliikejiirjestelmiizin. Koskemattomuus- ja yhteensovitusperiaate ulotettaisiin koskemaan myos yrittiijiiel2ikeita. Nain siis yrittiijien ja maatalousyrittiijien elAkkeet liitettiiisiin ansioihin suhteutetun eliikejiirjestelmiin piiriin. Ansioihin suhteutetun eliikkeen pitiiisi olla niin suuri, etth
se yksin riittiiisi takaamaan eliikekiisille tyciaikaisen kulutustason. Niille, joilla ei olisi oikeutta ansiosuhde-elSkkeisiin, maksettaisiin viihimmdistoimeentulon turvaamiseksi kansaneldkettd. Tarveharkinta siiilytettdisiin kansaneliikkeissii (H. Niemelii 1985, 162). Tyoeliikejiirjestelmiin
kannattajat puolustivat tarveharkinnan sAilyttiimista elakepolitiikassa,
koska sen avulla voitaisiin tasoittaa eliikettii saavien tulotason eroja ja
samalla rajoittaa tarkoitukseen kiiytettiivien julkisten varojen miiiirii,ii.
Niiin ollen tarveharkinta kansaneldkkeiden kohdalla soveltuisi alkavaan
tulopolitiikkaan, jossa tarkoituksena oli julkisen menotalouden vakaannuttaminen sekd eri viiestciryhmien tulotasojen tasoittaminen nk. pennilinjan avulla (Salminen 1968, 79). Tyoeliikevaihtoehto olisi seuraavan

kuvion mukainen:

Elake

tarveharkintainen
kansaneldke

tyoel6ke

Aktiiviaikaiset tulot
1

Torsten Muren oli MTK:n edustajana Pentikiiisen johtamassa eliikekomitea
joka laati vuonna 1962 voimaan tulleen tydelekelain.

1960:ssri,
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Tydeliikevaihtoehdon mukaan maatalousyrittiijien el6keturvasta stiiidet-

tiiisiin maatalousyrittijien eliikelaissa, jonka piiriin tulisivat kuulumaan
mycis ammattikalastajat. Muiden yrittiijien eldketurvasta siiiidettiiisiin
yrittiijien eliikelaissa. Elike-edut olisivat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eliike. Maatalousyrittiijien eliikelain piiriin tulisi kuulumaan noin
200 000 tilan isiintiiii ja 170 000 emiintiiii sekii noin 60 000 avustavaa
perheenjdsenti. Yrittiijien eliikelain piiriin tulisi kuulumaan noin
65 000 miespuolista ja 25 000 naispuolista muuta yrittiij[ii.
Jos tilan muunnettu peltoalar olisi alle 4 hehtaaria tai muun kuin
maatalousyrittajan yrityksestiiiin saama tyotulo olisi arvioitava pienemmiiksi kuin 180 mk/kk, jiiisi tiillaisessa yrityksessii tehty tyo lakien ulkopuolelle. Eliikkeiden suuruus olisi tyontekijiiin eliikelain ellkkeiden tasoa vastaava. Tiiyden vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliikkeen miiiirA olisi
42 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Vanhimpien ikiiluokkien eliikkeet olisivat noin 20 prosenttia. Perhe-eliikkeen suuruus
mdiiriiytyisi edunjiittajiin ellikkeen mukaan kuten tycintekijriin eliikelaissa. Eliikkeet olisivat indeksiin sidotut.
Eliikkeen perusteena oleva tyotulo miiiiriittiiisiin niin, etta se vastaisi
yrittiijiin tyostiiiin saamaa arvioitua tycituloa. Maatalousyrittiijillii arviointi suoritettaisiin tilan pelto- ja metsdalan perusteella. Kustannukset, jos lait tulisivat voimaan vuoden 1968 alusta, olisivat vuonna 1970
maatalousyrittiijien eliikkeistii noin 17 miljoonaa markkaa ja muiden
yrittiijien el5kkeistii noin 15 miljoonaa markkaa. Vuonna 1980 vastaavat luvut olisivat 75 miljoonaa ja 70 miljoonaa markkaa.
Eldketurvan rahoitus tapahtuisi vakuutettujen suorittamin vakuutusmaksuin. Maksu olisi samaa tasoa kuin tyontekijiiin eldkevakuutuksessa eli aluksi 5 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Maatalousyrittijien osalta maatalouspoliittisten jiirjestelyjen yhteydessh maatalouden saamasta tulosta tai mhdrdrahasta osa kiiytettiiisiin maatalousyrittiijien elf,kevakuutuksen tukemiseen. Tiillii edellytyksellii voitaisiin
maatalousyrittiijien maksua alentaa niin, ettd se tilan koosta riippuen
olisi 2---4 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Valtion tuki
olisi kuitenkin miiiiriiaikainen.
Organisaatio liitettdisiin tyoelikejiirjestelml6n. Maatalousyrittiijien
eldketurvan hoitaisi maatalouden eliikelaitos ja muiden yrittiijien eliikevakuutus olisi otettava tyontekij2iin eliikelain mukaista toimintaa harjoittavasta eliikelaitoksesta (KM 1967 :B 2, 68._.f9).
I Maatilan tyotuloa ei arvioida

suoraan pinta-alasta vaan muunnetun maatalousmaan,
MYEL-hehtaarien, perusteella. MYEL-hehtaareiksi lasketaan pelto ja puutarha todellisina hehtaareina sekii kasvullisesta metsamaasta Etela-Suomessa 1/10, Keski-Suomessa
1/15 ja Pohjois-suomessa l/20 (Jokelainen & Jiirvelii 1983, 7l).
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Kansaneldkevaihtoehdon komiteassa esittivat maatalouden intressejii
ja Jaakko Pajula Kansaneliikelaitoksesta. Heidiin mukaansa ensin olisi toteutettava Ruotsin eliikejiirjes-

edustavat Bruuno Mattila MTK:sta

telmdn mukainen, tasaeliikkeelle perustuva peruseliikej?irjestelmii, johon myohemmin olisi liitettavh ansioihin suhteutettu lisiieliike. Malli oli
keskustapuolueen vuonna 1966 esittiimiin kokonaiseliikejiirjestelmiivaatimuksen mukainen.
Peruseliikejiirjestelmdvaihtoehto olisi seuraava:

Eldke

lisdeldke

peruseldke

=

kansaneldkkeen perusosa +
tukiosa

Aktiiviset tulot

PeruselSke muodostuisi kansaneldkkeen perusosan ja tukiosan suurui-

jolloin tarveharkinta poistuisi kansaneliikkeen tukiosasta. perheeliike tulisi jiirjestiiii yleisella perhe-eliikelailla, ja vanhuus- ja tyokyvytseksi,

trimyyseliikkeiden perustana tulisi olla kansaneliikejiirjestelmiiii kehittiim2illii aikaansaatava tasaeliikejiirjestelmii. Tiihiin liitettiiisiin myohemmin ansioihin suhteutetut lisiieliikkeet. Sekii tasaeliikejiirjestelmiin ettii
ansioihin suhteutetun lisiieliikejlirjestelmdn organisoisi Kansanel6kelaitos. Tasael5kejiirjestelmii ja lisdeliikejiirjestelmii olisivat perustuneet jakojiirjestelmiiiin eiviitkii rahastointiin kuten tyoeliikevaihtoehto. Kustannuksista olisivat vastanneet valtio, vakuutetut ja tyonantajat. Johtaja
Pajulan mukaan kunnat olisi voitu vapauttaa joko kokonaan kansaneldkekustannusten suorittamisesta tai joka tapauksessa tasoittaa niiden
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osuus samaksi veroiiyriii kohti, jottei rasitus riippuisi kunnan vhestcin
ik6rakenteestar (KM 1967 B 2, 121-207).
Tiissii ehdotuksessa, josta muodostui komitean vhhemmiston eriiivii

mielipide, katsottiin perhe-eliikkeiden sisiillyttdmisen komitean ehdotuksein olevan turhaa, koska sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta valmisteli samanaikaisesti ehdotusta kansanellkkeisiin liitettavesta yleisestii perhe-elakelaista (KN{ 1967:B 2, l5l ja 199). MTK:n edustaja totesi
myos komitean ehdottaman rahoitusjiirjestelyn olevan epdoikeudenmukaisen, koska maatalousyrittiijiit velvoitettaisiin kustantamaan oma e16keturvansa (KM 1967:8 2, 195).

Tyoeliikevaihtoehto muodostui komitean ehdotukseksi, kun komitean puheenjohtaja, liberaaleista keskustapuolueeseen siirtynyt Juho
Tenhilla asettui kannattamaan Tyoeliikelaitosten Liiton ja pienyrittiijien
edustajia. Kansaneliikejiirjestelman kannattajat, Jaakko Pajula ja
-B.uuno
Mattila, jiiiviit tiiten vdhemmistcion. Keskustapuolueen kanta
komitean eri linjojen suhteen ratkaistiin neuvottelutilaisuudessa marraskuussa 1966, jossa olivat lhsnd keskustapuolueen silloinen puheenjohtaja Johannes Virolainen, keskustapuolueen silloinen sosiaaliminsteri Esa
Timonen, elhketurvakomitean puheenjohtaja Juho Tenhiiili ja
TELA:n edustaja Teivo Pentikdinen (Pentikdinen 1984, 263; Pentikiiinen 24.1.1985; H. Niemelii 1985, 163).
Tiimiin neuvottelutilaisuuden tuloksena, jossa alunperin piti vertailla
sekd kansaneldkevaihtoehtoa ettd tyoelikevaihtoehtoa, keskustapuolue

asettui tyoeliikevaihtoehdon taakse.
Keskustapuolueen kantaan vaikutti se, etta tasaelakevaihtoehdon toteuttamista olisivat varmasti vastustaneet tyOmarkkinaosapuolet sekd
sosialidemokraatit ja kokoomus. Niiinhiin oli kiiynyt puolueen aikaisemman Ruotsin mallisen kokonaiseliikejiirjestelmdvaatimuksen kohdalla
(H. NiemelA 1985, 164 Pentikiiinen 24.1.1985).
Tytimarkkinajiirjest0jen lausunnot komiteanmietinntistii

TVK, SAK ja SAJ antoivat yhteisen lausunnon valtioneuvostolle eliiketurvakomitean mietinnosta tammikuun viimeisenii piiiviinii 1967. Lausunnossaan jirjestot ilmoittivat suhtautuvansa myonteisesti yrittiijien lakisiiiiteisen eliiketurvajiirjestelmhn aikaansaamiseen. Jhrjestot edellyttiviit kuitenkin, ettd luotava eliikejiirjestelmd perustuisi omavastuuperiaatteelle, eikd nykyisia tyoelakejiirjestelmiii loukattaisi eikii eliiketurI

Kuntien vapauttaminen kansaneliikkeiden rahoituksesta olisi siirthnyt painopistette valtion rahoituksen.ja palkansaajien harteille. Kustannuspaine olisi siirtynyt siten maaseudulta kaupunkilaisviieston kannettavaksi. Paikkakuntaryhmityksen poistamista esittivet
keskustapuolueen edustajat
vastusti sita kiivaasti.

112

vtonna

7972 ns. eliikepommin yhteydessd,

jolloin ay-liike

7

Ruotsin suuri ansioeltikeratkaisu tehtiin jrirjesttimtillti kansanricinestys kolmen vaihtoehdon vrililki yuonna 1957. Eri vaihtoehtoja mainostettiin mm. julistein. Ykkonen oli sosialidemokraattien ja LO:n kan-

nattama lakisririteinen ansioelcike. Kakkonen oli talonpoiknisliiton
vaihtoehto: ansioelcike vapaaehtoisena, mutta yaltion suoja ekikkeen
rahanarvon sriilymiselle. Kolmonen oli tycinantajien, oikeiston ja kansanpuolueen tarjoama ansioekikevaihtoehto, joka perustui vapaaehtoisuuteen ja toteutettaisiin ilman valtion vaikutusta. Kuvat: Svenskt

Pressfoto Ab.

rffYin$ pfl{s|&l-

K.A. Fagerholmin johtama maalaisliiton, kansanpuolueen ja sosialidemokraat tien hallitus ( 3. 3. I 956 - 27.5. I 957), joka asetti komitean tutkimaan
yksitt isoikeudellisessa tyr)suhteessa olevien ekikekysymystri. Kuva: Yhtyneitn Kuvap alve lu/ Kosonen.

te

Vuoden 1956 yleislakko jcitti varjoonsa kansanelcikeuudistuksen eduskuntakrisittelvn. Lakon luomaa ilmapiirici voidaan luonnehtia sosiaalisesti uudistushakuiseksi. Trihcin vaiheeseen liittyvrit myds ty(;ekikejcirjestelmrin syntyyn johtaneet aloitteet. Kuva: Lehtikuva/Loppinen.

Yleislakon lopettamissopimus allekirjoitetaan LK:n STK:n, SAK:n ja valtiovallan edustajien kesken I 9.3. 1956. Lakon lopettamisneuvottelujen yhteydessci tulisi esille myds ajatus tydel(ikekysymyksen selvittcimisestci komiteiatvcinci. Kuva: Lehtikuva.

V.J. Sukselaisen johtaman maalaisliittolaisen vrihemmistrihallituksen
(12.1.1959-14.7.1961) odotettiin antayan eduskunnalle lakiesityksen tyr)elcikkeistri. Sitri ei kuitenkaan annettu, ja tristci syystri kriynnistyi laaja eki-

kepoliittinen uudistus oloissamme harvinaisella tavalla, muodollisesti yl<sittciisen eduskunta-aloitteen pohjalta, mutta tosiasiassa laajaan neuvotteluyksimielisyyteen nojaten. Kuva: Yhtyneitten Kuvapalvelu.

Tyrimarkkinajtirjestt)illci oli tydeldkei(iriestelmrin kaavailuvaiheessa avainrooli. STK:n ja SAK:n edustajat Johan Nykopp, Vihtori Rantanen ja Olavi
Saarinen priciministeri V.J. Sukselaisen luona. Kuva: Lehtikuva.
Tyt)eldkelakien syntyyn johtanut melko yl<simielinen komiteatydn tulos
ja taivutteluja. Eltikekomitean puheenjohtajalla osastopricillikkri Teivo Pentikriiselki ja hrinen
tydtovereillaan oli paljon muuta kuin teknisen valmistelijan osa. Elcikekomitean mietintti luovutetaan ministeri Eeli Erkkilcille 20.9.1960. Kuva prof.
Pentikriisen arkistosta.
vaati synty(ikseen runsaasti valmistelua, neuvotteluja

Niin ikcicin Teivo Pentikciisen johtama kausilydlciisten ekikekomitea (LEL-

komitea) luovuttaa mietintcinsci sosiaaliministeri Mauno Jussilalle 5.9.1961.
Kuva: Lehtikuva.

Kysymyl<set elcikejrirjestelmcin edelleen kehittrimisestri liittyivrit toistuvasti

sekri hallitusneuvotteluihin ettri tycimarkkinaneuvotteluihin. SAK j(ittdd
16.8.1966 kirjelmrin kevcicin 1966 vaalien jrilkeen muodostetunyasemmiston
ja keskustan yhteishallitul<sen pririministerille Rafael Paasiolle. Kuva: Lehtikuva.

WlUu,u--

ja

maanvitietijdiden eltikktitci koskeva komiteanmietintri valmistui tammikuussa t967 ia luovutetaan sosiaaliministeri Esa Timoselle' LuonoUitusneuvis Olof Oi ala, komitean puheeni ohtai a ka.ns.anedustaiino riihidlci, kansliaptnti1 t o Aarne Tarasti ia osastopririllikkd Erkki
Pesonen. Kuva: Lehtikuva.
Yrittcijien

iitii iii
ii

Ministeri Timonen tutustuu ajan AV-tekniikkaa hyvdksi kiyUtien havainnollist ettuun yritt

cij

rieltikej riri estelmtitin. Kuva : Le htikuv a'

Loppukevciristd 1972 eduskunnassa kriyty, hallitsemattomaksi rydstriytynyt
ns. elcikepommikeskustelu sai aikaan sen, ettri kescillci hyvciksytyn elcikepaketin rahoittamisesta tai purkamisesta tuli kynnyskysymys Sorsan enemmisttihallitusta alkusyksyllci muodostettaessa. Lr)ytyykd ratkaisu Sorsan vai
Virolaisen salkusta? Kansanedustaja Erkki Haukipuro, pririministeri Rafael
Paasio, kansanedustaja Pekka Tarjanne ja valtiosihteeri Paul Paavela odott av at. Kuv a : Le ht i kuva/ H iet arant a.

Vuoden 1974 tulopoliittinen kokonaisratkaisu sisrilsi tydelcikkeiden tason
korottamisen 40 prosentista 60 prosenttiin palkasta. SAK, STK ja LTK allekirjoittavat sopimusasiakirjan 19.3.1974. Trihrin voidaan katsoa tydeldkej rirj e s t e I m ri n r a ke n n u s kaud e n p (idt t y n e e n. Kuv a : Le ht i kuv a / P N.

Ihmeelliset ovat lainstiridcinncin tiet. Tasokorotus, josta tydmarkkinairirjestdt kevcirillri 1974 pcirisivrit ratkaisuun, kytkeytyi kescilfti eduskunnassa peruskoulu-uudistukseen ja pitkitti istuntokautta. Keskusteltiin kansanekjk'
keen elrikevdhenteisyidesia ja ryr;elakeuudistuksesta tulopoliiltisen kokonaisratkaisun osana. Kokoomulcsen j a S A L: n kansanedustaj at neuvott ele'
val istunnon aikana. Kuva: Lehtikuva.
Tasavallan presidentti ottaa vastaan juuri muodostetun Miettusen hallituksen 1.12.1975. Miettusen hallituksen ohjelmaan kirjauiin kansaneltikejtirjestelmcin kokonaisuudistus, joka liittyi kansanelcikkeen ja ty(iel(ikkeen teh"trivien
jakoon eli ns. ekikepolitiikan historialliseen kompromissiin. Kuva:
Lehtikuva/Klemetti.

van jarjestamistd suoritettaisi palkansaajien etuja loukaten. Jiirjestojen
mukaan komitean enemmistcin ehdotukset olivat hyviksyttavia muutoin
paitsi maatalousyrittdjien eliikejiirjestelmdn rahoitustavan kohdalla, joka ei ollut tasapuolinen. Komitean ehdotus, jonka mukaan valtio maksaisi puolet maatalousyrittiijien eliikejiirjestelmdn kustannuksista, oli
ristiriidassa omavastuuperiaatteen kanssa ja merkitsisi maatalousyrittiijien asettamista suosituimmuusasemaan muihin viiestoryhmiin verrattuna. Kun tycintekijiit, jiirjestojen mukaan, viime kiidessd vastaavat elhkevakuutusmaksuista ty6ntekijain eliikejiirjestelmiissii, merkitsisi erityisen valtion tuen antaminen maatalousyrittiijien eliikejhrjestelmhn menoihin olennaista yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamista. Niinikiiiin
tapahtuisi viilillinen tulonsiirto palkansaajilta, jotka huomattavalta osalta vastaavat verotuksen avulla kertyvien varojen suorittamista (TVK

ym. 31.1.1967).
Palkansaajajiirjestot katsoivat komitean vdhemmistcin (MTK, Kela)
ehdotusten olevan yksipuolisia ja tiettyjii viiestciryhmid suosivia. Tdmd
niikyi mm. kansaneliikkeen tukiosan myontamisessii kaikille varallisuuteen katsomatta, paikkakuntaporrastuksen poistamisessa kansaneldkejiirjestelmiistii ja yleisen perhe-eliikelain sddtdmisen kiirehtimisessii.
Myos viihemmiston ehdottamalla yrittiijien lisiieliikejiirjestelmiillii oli
olennaisia tulonsiirtopiirteitii. Niiiden seikkojen perusteella jiirjestot
katsoivat, etteivzit komitean viihemmiston ehdotukset merkitsisi juuri
minkiiiinlaista eldketurvan parantumista tycintekijdille. Tyontekijoiltii
perittiiisiin kuitenkin sangen huomattavassa mdarin korotetut ellkevakuutusmaksut, tai he joutuisivat muutoin osallistumaan yrittiijien eliiketurvan rahoitukseen. Tiillaisia varsin suuria tulonsiirtoja merkitseviii
yrittiijien eliiketurvajiirjestelmiin ratkaisuehdotuksia ei voida pitiiii milldtn perusteella hyviiksyttf,vind, ja jiirjestot ilmoittivat vastustavansa
erittdin jyrkiisti komitean vahemmistcin tekemii ehdotuksia yrittiijien
lakisiiAteiseksi eliikejiirjestelmiiksi (TVK ym. 3L1.1967).
Myds Suomen Tyonantajien Keskusliitossa vastustettiin komitean vdhemmiston ehdotusta ja kannatettiin komitean enemmistcin tyoeliikelinjaa. Tydnantajat katsoivat kuitenkin, ettei valtion pitiiisi osallistua tietyn ryhmiin elakkeisiin, koska periaate oli vieras ty<iellkejiirjestelmdlle.
Tyonantajat vastustivat tarveharkinnan poistamista kansaneliikkeiden
tukiosasta, joka Ruotsissa oli tehty, ja painottivat, ettd kansaneliikkeiden tulisi olla tarveharkintaisia (Virkkunen 7.2.1985).
Maataloustuottajien Keskusliitto kannatti komitean vihemmistcin ehdotusta ja sen edustajat kiiviviit asiasta myos sosiaaliministerin luona.
MTK;n mukaan peruseldketurva olisi toteutettava uudistamalla kansaneliikejiirjestelmiiii ja siidtiimiillii yleinen perhe-eliikelaki. vasta kun
olisi toteutettu peruseldketurva Ruotsin mallin mukaisena, voitaisiin
8
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MTK:n mukaan luoda ansioihin suhteutettu lisiieliiketurva (H. Niemelii
1985,165).

Tyoeliikelaitosten Liiton lausunnossa todettiin komitean ehdotuksen
merkitsevan johdonmukaista valtakunnallisen kokonaiselSkejiirjestelmdn rakentamista tiiydentiimillii tyo- ja virkaeliikejiirjestelmiii yrittiijiieliikejiirjestelmiillii. Tiimii merkitsisi ennen kaikkea yrittiijien saattamista samaan asemaan eldketurvan osalta kuin muut kansalaisryhmiit. TELA katsoi mycis, etteivdt komitean ehdotukset estiiisi kansaneliikejiirjestelmiissii esiintyvien puutteiden korjaamista ja kansanelakkeen kehittamista entistii sosiaalisempaan suuntaan. Komitean vdhemmiston ehdotuksen TELA tuomitsi ja katsoi, etta sen reformiehdotuksesta hyotyisiviit liihinnii hyviissii taloudellisessa asemassa olevat. Yleisenii arviona
vdhemmiston kannoista TELA esitti, etta ne olivat sosiaalipoliittisesti
seka kansantaloudellisesti epiitarkoituksenmukaisia (TELA:n lausunto
22.2.re67).

Keskustapuolue ja kansandemokraatit olivat komitean vhhemmiston
tasaeliikelinjan takana. Keskustapuolue piti komitean vdhemmiston ehdotusta sosiaalisempana (huolimatta puolueen johdon ja Tenhiiiliin kannoista), mutta katsoi komitean enemmiston ehdotuksen olevan "parem-

pi kuin ei mitaan", jos vasemmisto olisi tiukasti
takana (H. Niemelii 1985, 165).

tyoelakevaihtoehdon

Yrittiijneliikeneuvottelut ja sopimuksen syntyminen
Eliiketurvakomitean mietinnon valmistelu ei sujunut eri intressitahojen
ndkemysten ristiriitaisuuden takia. ongelmien taustana oli kysymys koko tulivan eliikepolitiikan linjasta: kehitetiiiinkti eldketurvaa Ruotsin
mallin mukaiseen eliikejiirjestelmiiiin vai tyoelakelinjan mukaisesti tarveharkintaa kansanelakkeissd painottaen. Eliikepoliittiset rintamat jakaantuivat samanlaisesti kuin tyoelakkeiden synnyn yhteydessii 196l ia
keskustapuolueen kokonaiseliikejiirjestelmivaatimuksen kohdalla vuonna 1966. Maatalouden intressejii edustavat ryhmittyiviit tarveharkinnasta vapaan kansanelhkemallin taakse ja palkansaajatahot tyoeliikemallin
taakse.

Yrittiijiieliikkeiden kohdalla ongelmat liittyivat liihinnii kustannuskysymyksiin, koska palkansaajajiirjestot olivat katsoneet komitean ehdotuksen valtion tuesta mahdottomaksi hyviiksyii. Kuitenkin omavastuuperiaatteen ortodoksinen soveltaminen maatalousyrittiijien osalta olisi
johtanut, yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja maanviljelijoiden ikerakenteen huomioonottaen, ylikorkeisiin maksuprosentteihin nuorten
viljelijciiden kohdalla. Nuoret viljelijiit olisivat joutuneet maksamaan
ylisuurten vanhojen maanviljelijiiikiiluokkien aiheuttamat elhkekustannukset (Pentikiiinen 1984, 264-265).
t14

Tyoeliikelaitosten Liiton toimesta alettiin tammikuussa 1968 kiiydii
neuvotteluja eri intressitahojen kanssa sopimukseen pddsemiseksi yrittiijiieliikekysymyksessd. Neuvotteluissa olivat mukana SAK, SAJ, TVK,
STK, LK ja MTK (Salminen 1982, 52). Neuvottelujen tarkoituksena
oli alustavasti selvittaa ne edellytykset, joilla yrittiijiieliikelainsiiiidiinto
saataisiin eteenpdin. Kiiydyissii neuvotteluissa kiisiteltiin myos kysymystd kansanelAkejiirjestelmiistii, jolloin vastakkain olivat MTK:n ajama
Ruotsin mallin mukainen kansanelhkelinja ja ns. Liukkosen linja', jossa koko kansaneldke olisi tarveharkintainen. MTK:n kantana neuvotteluissa oli, ettd ensin olisi piiiistiivii yksimielisyyteen kansanelhkejiirjestelmdn kehittiimisestd, ennen kuin jiirjesto voisi maaritella kantansa
yrittiijiieliikkeisiin. Neuvotteluissa MTK:n edustaja Martti Rahnasto
katsoi suurimman epiikohdan yrittiijiieliikkeissd olevan sen, etth kaikki

viljelijit, jopa pienetkin, joutuisivat itse

kustantamaan elhketurvansa.

Viljelijiiviiestdn ikiirakenne oli epiiedullinen, koska aktiiviviiesto vhhentyi koko ajan eikii jaljelle jiiiivii osuus kykenisi rahoittamaan omaa elhketurvaansa. Tiissii suhteessa eldketurvakomitean ehdottama valtion
osuus maatalousyrittiijien eliikkeistii oli MTK:n mielestii vain ndennhinen. Neuvottelut paattyiviit tuloksettomina toukokuussa 1968 kaikkien
jiirjesttijen pysyessii aikaisemmissa kannoissaan, joskin MTK:n osalta
yrittiijiieliikkeissii oli tapahtunut hieman liihentymistii (TELA-MTK
neuvottelut 23.3.1968 ja 28.3.1968). Kesii ja alkusyksy 1968 olivat hiljaiseloa yrittrijiieliikekysymyksessd, mutta TELA:n piirissii oli hahmoteltu kompromissia eri intressitahojen niikemysten perusteella yrittiijiielAkejiirjestelmiistii. Teivo Pentikiiinen laati niiiden pohdintojen perusteella muistion tulevan yrittiijdeliikejiirjestelmiin piiiikohdista. Muistio
on piiiviitty 5. Iokakuuta 1968 ja se pohjautui olennaisin osin eldketurvakomitean mietintcicin (Salminen 1982, 52). Jotta neuvotteluja jiirjest6jen kesken olisi voitu jatkaa, tarvittiin riittiiviin arvovaltainen henkilo
vetdmddn nditd neuvotteluja. Tiimiin takia oli TELA:n toimesta otettu
yhteys vakuutusyhtio Auran silloiseen toimitusjohtajaan J.E. Niemeen2 (kesk.), jotta hiin kutsuisi silloisen Koiviston hallituksen ministerin J.E. Partasen (kesk.) vetdmddn neuvotteluja.
Partanen suostui vethmddn neuvotteluja syyskuussa 1968 (Salminen
1982, 53; H. Niemelii 1985, 167). Ministeri Partasen suostuminen neuI

2

Kauno Liukkonen oli SAK:n sosiaalisihteeri, joka edusti SAK:ta neuvotteluissa. Hhnen
ehdotuksensa eliikkeiden yhteensovitukseen oli, etta tydeleke olisi ensisijainen ja koko
kansanel?ike tarveharkintainen (ks. Liukkonen 1968; SAK:n lausunto sosiaalipoliittisen
ohjelmatoimikunnan mietinncistii). Samanlainen yhteensovitus tuli myohemmin Kuusen

klubin eliikepoliittiseen osaan.
J.E. Niemi oli Eliiketurvakeskuksen edustajiston puheenjohtaja ja TELA:n hallituksen
jiisen.
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vottelujen vetiijiiksi viittaa siihen, ettii keskustapuolue oli jo siirtynyt
tycieliikevaihtoehdon taakse. Mytis MTK:ssa oltiin kesdn aikana kypsytty mycinteisemmiksi, tiihiin viittaa se, etta neuvotteluissa ennen mukana ollut Bruuno Mattila (joka esitti eridvdn mielipiteen elaketurvakomitean mietintdon) oli vaihdettu toiminnanjohtaja Heikki Haavistoon (H.
Niemelii 1985, 167; Pentikiiinen 24.1.1985).
Ministeri Partasen vetdmissd neuvotteluissa hyviiksyttiin 29. lokakuuta 1968 pohjaksi Pentikiiisen tekemd muistio' Paikalla olivat SAK:n
edustajina Niilo Hiimiiliiinen ja Arvo Hautala, MTK:n edustajina Veikko Ihamuotila, Heikki Haavisto ja Martti Rahnasto, TELA:n edustajina Teivo Pentikiiinen ja Juhani Salminen. Muistion piilikohdat olivat:
1) Yleisperiaatteena olisi saattaa maatalousyrittajat elaketurvansa suhteen samaan asemaan kuin tyontekijat. Tamen takia eliike-edut olisi
mtiiiriittiivti soveltaen TEL:n siiiinnciksiii, kuitenkin ottaen huomioon
erindiset maataloudelle ominaiset olosuhteet. Myos kansanelakelakia olisi korjattava viljelijoille edulliseen suuntaan.
2) Laki koskisi maatalousyrittajia ja maatilatalouden tytitii tekeviii perheenjiiseniii. Kaikki pienimmiit tilat jiiisiviit jlirjestelmiin ulkopuolelle, jolloin rajana olisi 4 muunnettua peltohehtaaria.
3) Eliike-edut miiiiriiytyisivdt soveltaen TEL:n siiiinnoksiii. Edut olisivat vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja perhe-eliike saman tasoisina kuin
tyrintekijoilliikin. Ellikeikii olisi normaalisti 65 vuotta, mutta eliikkeen voisi saada alennettuna jo 55 vuodesta alkaen. Vapaaehtoiset
elzike-edut olisivat mahdollisia. Eliike-edut olisi sidottu TEl-indeksiin.

4) Vakuutusmaksu olisi tyotulon 5 000 markkaan saakka 2/5 siitii mak-

joka vastaa tyonantajan tyontekijoittensd

puolesta
vaihtemaksu
Laskettava
keskimiiiirin suorittamaa vakuutusmaksua.
perusteeprosenttiin
eliikkeen
prosentista
3,1
lisi siiiinnon mukaan 2
na olevasta tulosta. valtio suorittaisi alkuvaiheessa puolet eliikejiirjestelmiin menoista sekii myrihemmin, kun maksu ei eniiii riita jaljelle jiiiiviin osan kustantamiseen, mycis vajauksen. Valtion osallistumista voidaan perustella sillii, ettii maatalouden ikiijakauma on niin
vanhusvoittoinen, etti vakuutusmaksut ilman valtion tukea muodos-

suprosentista,

tuisivat huomattavasti TEl-maksuja korkeammiksi. Pientilojen liukuvan asteikon mukainen maksu edistiiisi maatalouden rakennerationalisointia ja sukupolvikiertoa. Eliikevakuutusmaksu olisi v[hennyskelpoinen viljelijiin verotuksessa.
5) Maatalousyrittiijien eliikevakuutusta hoitaisi erityinen maatalouden
eliikelaitos. Laitoksen hallintoelimet muodostettaisiin maatalousyritttijien esittiimist2i henkiloistii. vakuutusmaksuista kertyvet varat sijoitettaisiin samalla tavalla kuin maataloustydntekijiiin maksut eli
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maatalouden tuotannollisiin investointeihin.

6) Lyhytaikaisessa tyosuhteessa olevien eliikelakiin tehtiiisiin korjaus,
jossa ansioraja, jota ei oteta huomioon LEl-el2ikkeiti laskettaessa,
alennettaisiin 1 200 markasta esim. 300 markkaan. LEl-maksuja ei
perittiiisi alle 18-vuotiailta tyontekijoilta.

7) Kansaneliikejiirjestelmiitin tehtiiisiin seuraavat muutokset:
a) Syytingit, tai jos sama henkilo saa syytinkiii ja maatalousyrittiijii-

elhkettd, niiiden summa katsottaisiin etuoikeutetuksi tuloksi kan-

saneldkkeen tukiosassa miiiiriiiin saakka, joka olisi 40 Vo maatalousyrittiijien eliikelain mukaisen eliikkeen perusteena olevan tycitulon miiiiriistii.
b) Tyokyvyttomiin eldkkeensaajan puolison tyotulosta enint?iiin 250
mk katsottaisiin kansaneldkkeen tukiosaan vaikuttamattomaksi
tuloksi kuukautta kohti.
c) Kansaneliikelain soveltamisessa omaisuuden arvioimisperusteita
olisi helpotettava siten, etth omaisuus arvioitaisiin enintiiiin tulo- ja omaisuusverotuksessa noudatettavia omaisuusvaroja vastaavasti.

d) Tilasta luopuneen viljelijiin tyotulon kohdalla olisi varmistauduttava sellaisesta kansaneliikelain soveltamisesta, jonka mukaan
eliikkeelle siirtyneelle viljelijiille tai maatilatalouden tyohon osallistumattomalle leskelle ei tyotuloa laskettaisi lainkaan (TELA,
MTK, SAK muistio 2g.l0.lg6g).

Tiimiin muistion pohjalta etujiirjestot jatkoivat keskiniiisiii neuvottelujaan. Samanaikaisesti oli sosiaaliministerioon perustettu osastopliiillikko Erkki Pesosen vetdmd tydryhmii, jonka tarkoituksena oli valmistella
yrittiijiieliikelain lakiteknist6 osuutta. Pesosen tyoryhmiin jiiseniii olivat
hallitusneuvos Alanko, ETK:n toimitusjohtaja Kaikkonen, johtaja
Sundberg, toimitusjohtaja PentikAinen

ja

maanviljelijii

Rahnasto.

Heistii Pentikiiinen osallistui jiirjestojen neuvotteluihin TELA:n edustajana ja Rahnasto MTK:n edustajana, joten tyoryhmiit olivat yhteydessii
kesken56n (Salminen 1982,53 H. Niemelii 1985, 168).
Etujtirjestiit pAiisiviit neuvotteluissaan sopimukseen Pentikdisen muistion pohjalta 8. huhtikuuta 1969. Myos Pesosen tyoryhmii sai lakiluonnokset valmiiksi huhtikuun aikana. YrittajaelAkesopimuksen solmivat
seuraavat jiirjestot ja niiden edustajat: Erkki Oinas LK:sta, Veikko
Ihamuotila ja Heikki Haavisto MTK:sta, Olavi Jiirveld SAJ:sta, Arvo
Hautala, Kauno Liukkonen ja Ahti Fredriksson SAK:sta, Tapani Kahri
STK:sta, Aarne Vdlikangas, Matti Kaukoranta ja Bjarne Lindholm
TVK:sta ja Juhani Salminen TELA:sta. Sopimuksessa hyviiksyttiin pesosen tyciryhmdn laatima luonnos hallituksen esitykseksi maatalousyrittiijien ja yrittiijien el2ikelaiksi. Sopimuksessa todettiin, etta tilan luovul17

tuksessa sovittu kiinteistoeliike eli syytinki katsotaan etuoikeutetuksi tu-

loksi kansanelakkeen tukiosaa mycinnetthessii. Syytinki saisi olla etuoikeutettua tuloa korkeintaan 40 prosenttiin asti maatalousyrittajien elakelain mukaisen eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Jiirjesttit sopivat
myris, ertd ne hyviiksyviit eliikej2irjestelmiikomitean tyovaliokunnan ehdotuksen komitean II osamietinnon tarkoittamaksi asumistukijiirjestelmiin ja puolison tyotulojen arvioimisperusteiden muutoksiksi. Nhmd uudistukset pyritiiiin saattamaan voimaan samanaikaisesti. Maatilaomaisuuden, sen tuoton ja tyotulon arviointiperusteet, mddrdttiessd oikeutta kansanelhkkeen tukiosaan, otetaan eliikej2irjestelmdkomitean tutkittavaksi. Tiimiin lisiiksi jiirjest6t sopivat, ettei kokoukseen osallistuneilta
jarjestoilte tarvitse erikseen pyytiiii lausuntoa sosiaaliministerion esityksestd maatalousyrittiijien ja yrittiijien eliikelaiksi (LK:n, MTK:n ym'
poytiikirja 8.4.1969).
YrittiijdeHkepaketin hyviiksyminen eduskunnassa

Viilittomiisti etujiirjestcijen neuvottelujen jiilkeen huhtikuussa 1969
TELA;n edustajat informoivat Mauno Koiviston hallituksen ministereit6, valtiovarainministeri Esko Rauniota (sdp) ja suunnitteluministeri
Jussi Linnamoa (sdp) yrittiijZieliikeratkaisun sisiillostii. Niimii ministerit
olivat hallituksessa avainasemassa yrittiijiieliikejiirjestelmdn eteenp6in

viemiselle: valtiovarainministeri valtionosuuden osalta sekd Linnamo
suunnirteluministerind ja el2ikejiirjestelmdkomitean puheenjohtajana.
jonka mietintodn asumistuki perustui (Salminen 1982, 54). Molemmat
ministerit asettuivat tukemaan ratkaisua. Yrittiijbeliikepaketti esiteltiin
myds opetusministeri virolaiselle Pentikiiisen ja Tenhiriliin toimesta. virolainen hyviiksyi paketin ja niiin keskustapuolue asettui paketin taakse
(Salminen 1982, 54 H. Niemelii 1985, 169). Ennen hallituksen esityksen antamista sopimuksesta tiedotettiin myos kansandemokraattien, kokoomuksen ja molempien kansanpuolueiden eduskuntaryhmille.
SKDL:n vaatimuksesta MYEL:n piiriin kuuluva peltohehtaarimahrd
alennettiin neljiistii kahteen (H. Niemelii 1985, 169)'
Hallituksen esitys toukokuussa 1969 sisiilsi esitykset maatalousyrittdjien ja yrittiijien eliikelaiksi, esityksen kansaneliikkeeseen suoritettavasta tukilisiistii ja asumistuesta sekd: esityksen lapsen hoitotuesta (HE 83/
7969: H. Niemelii 1985, 169). Hallituksen esitys vastasi sisdlloltiiiin etujiirjestdjen sopimaa yrittiijrielakepakettia, joskaan se ei sisaltdnyt sovittua syytinkien etuoikeuttamista kansanelakkeen tukiosaa myonnettdessd.

Sosiaalivaliokunnan mietinto yrittajaelakkeistii sisiilsi kaksi eriiiviiii
mielipidettii. Niimii olivat kokoomuksen Pekka Haarlan ja liberaalien
Pirkko Aron yhteinen sek6 Pirkko Aron yksiniiiin esittiimii vastalause.
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Haarla ja Aro katsoivat yrittAjiiel5kejiirjestelmien suurimman heikkouden olevan sen, etth lain voimaan tullessa jo eliikeiiin saavuttaneet jdisiviit lain ulkopuolelle. Pirkko Aro totesi omassa vastalauseessaan ndkyvimmdn ep?ikohdan yrittiijiieliikkeissd olevan perhe-eliikkeiden kohdal-

la, koska edunsaajat jakautuivat kahteen ryhmiiiin sukupuolen perus-

teella. Hallituksen esityksessd vain naisleski voi olla edunsaajana (1969
vp. sosiaalivaliokunnan mietintci n:o 11, 6-7).
Kansaneldkelakiin liitettdvdn asumistuen eduskuntakiisittelyn aikana
Kansanelikelaitos esitti, ettii hallituksen esittdmd asumistukijiirjestelmii
olisi viihiiisempiinkin kustannus- ja tuloeriin ulottuvaan tarveharkintaan
perustuvana paremmin toteutettavissa vuokra-asuntokomitean ehdottamalta hallinnolliselta pohjalta. Tdmd vastaisi mm. Ruotsissa noudatettua kdytiint<i5. Jos kuitenkin asumistukijiirjestelmii toteutettaisiin kansanelikejiirjestelmln yhteydess6, olisi edunsaajapiiriii laajennettava
ja tarveharkintaa lievennettdvd. Kansanelikelaitos kiinnitti huomiota
myos siihen, ettd kansaneliikejiirjestelmdn tulisi muodostaa eliikejiirjestelmdn perusta siten, ettd se takaisi viihimmiiistoimeentulon. Kuitenkin
kansaneldkejiirjestelmiiiin tehtyjen osaratkaisujen tuloksena oli huoltoajatteluun perustuva tarveharkinta lisAiintynyt ja kansaneliikej2irjestelmii rikkoontunut (Kelan lausunto 19.5.1969). Kansanelhkelaitoksen ja
keskustapuolueen edustajat jrittiviit myds eriiivln mielipiteensii eliikejiirjestelmiikomitean II osamietintoon, johon asumistukijiirjestelmii perustui. Eriiiviissii mielipiteessii todettiin, ettd kansaneliikejiirjestelmii olisi kehitettiivd peruseldkejiirjestelmiiksi ja siihen lisiittiivii ansioihin suhteutetut lisiieliikkeet kuten Ruotsissa. Asumistuesta olisi siiiidettiivii
yleisellii asumistukilailla, eikii sita olisi liitettavii kansaneldkejiirjestelmiiiin (KM 1969:B 33, 142-147).
Eduskuntakiisittelyssii lakiesityksiin ei tullut olennaisia muutoksia ja
yrittiijiieliikepaketti hyvaksyttiin 17 .6.1969. YrittiijiielSkkeet tulivat voimaan 1.1.1970 (Varoma 1972,80; H. Niemelii 1985, 169).

Yrittnjiielikeratkaisun arviointia rakenteellis-poliittisen ndkOkulman

kautta

Yrittiijrieliikeratkaisun keskeisend kysymyksenh oli, rakennetaanko yrittiijien eliiketurva Ruotsin mallin mukaan kansanelikejiirjestelmiin yhteyteen vaiko tyoeliikejiirjestelman yhteyteen. Kysymys oli myos tulevan eldkepolitiikan suunnasta ja siitii, siiilyyko tydeliikejiirjestelmdn
omintakeinen suomalainen ratkaisu vai ei. Maatalousvdestod edustavat
MTK ja sen tukipuolue keskustapuolue ajoivat eldketurvan kehitthmistd kansaneldkemallin suuntaan, mikii olisi samalla merkinnyt tyoeliikejiirjestelmiin liittemista Kansaneldkelaitokseen. Palkansaajajiirjestot
vastustivat voimakkaasti viljelijiitahojen ehdotusta ja katsoivat sen mer119

kitseviin voimakasta tulonsiirtoa palkansaajilta maatalousyrittajiUe.
Myris tyonantajat vastustivat kansaneliikemallia, koska se olisi ollut
kustannuksiltaan kallis ja merkinnyt tyoelekejarjestelmiin romuttamista.

SAK, SAJ ja TVK katsoivat eltiketurvakomitean tyoelZikevaihtoehdon olevan hyvZiksytt?ivii kaikilta muilta osin paitsi valtion tuen osalta
maatalousyrittajille. Maataloustuottajat taas pitiviit valtion tukea tiiysin
riittemattdmdnii. Niiistii eri luokkien viilisistii ristiriidoista liihtiviit yrit-

tiijiieliikeneuvottelut liikkeelle komitean mietinnon ilmestyttyii. Tyoeliikelaitosten Liitolla oli neuvotteluiden eteenphin viemisessd merkittava
rooli, sillii olisihan kansanelikevaihtoehdon toteuttaminen merkinnyt
tycieliikejiirjestelmdn lakkauttamista nykyisen muotoisena. Kysymys oli
mycis kahden eliikejiirjestelmin viilisestii taistelusta.
Tyomarkkinajiirjestrit piiiisiviit keskeniiiin sopimukseen puolitoista
vuotta kestdneiden neuvotteluiden jiilkeen. Neuvottelutulosta voidaan
pitiiii kompromissina maatalousvdeston ja palkansaajien viilillii. MTK
joutui neuvotteluiden kuluessa periiiintymiidn vaatimuksestaan Ruotsin
mallisen eldketurvan toteuttamisesta, mutta se sai l2ipi pysyviin valtion
tuen muodostettavaan eliikejiirjestelmiiiin ja syytinkien etuoikeuttamisen kansanel2ikkeen tukiosassa. Myos viljelijiiviieston intressejii edustavan maatalouden eliikelaitoksen perustaminen voidaan lukea MTK:n
menestykseksi. Palkansaajajiirjestdjen kannalta yrittiijdel2ikeratkaisu oli
menestyksellinen, koska se merkitsi tyoel2ikelinjan vahvistumista ja
Ruotsin mallisen kokonaiseliikejiirjestelmiivaihtoehdon heikentymistii.
Kuitenkin palkansaajajiirjestrit joutuivat periiiintymiihn vaatimuksestaan, jonka mukaan viljelijiiviieston eliiketurvan olisi perustuttava ortodoksiselle omavastuuperiaatteelle. TZimii olisi ollut ilmeisen mahdotonta jo yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja viljelijavdestcin vanhusvoittoisen ikhrakenteen takia. SAK asetti kuitenkin sopimuksen hyviiksymisen ehdoksi kansaneliikkeisiin liitett2ivdn asumistuen, joka suuntautui liihinnii kaupunkilaisviiestolle.
Tyomarkkinajiirjestcijen keskenddn neuvotteleman sosiaalipaketin hyviiksyiviit hallituspuolueista SAK:n tukipuolueet SDP ja SKDL sekii
MTK:n tukipuolue keskustapuolue. SKDL vaati kuitenkin kannattajakuntansa pienviljelijiisiipeli silm?illiipitiien, ettii tilakoon alarajaa alennetaan 4 hehtaarista 2 hehtaariin. Kommunistit ja keskustapuolue siirtyiviit siis ratkaisun aikana Ruotsin mallisen tasaeliikelinjan takaa tyoeliikemallin hyviiksyjiksi.
Tiimti voidaan tulkita keskustapuolueen kohdalla poliittiseksi tilannearvioksi, jossa se katsoi Ruotsin mallisen eliketurvan toteuttamisen
mahdottomaksi odotettavissa olevan vastustuksen takia (kuten oli kiiynyt aikaisemmin puolueen Ruotsin mallisen kokonaiseliikejiirjestelmii120

vaatimuksen kohdalla). SKDL:n kohdalla tyoeltikemallin hyviiksymistii
selittiivat alkanut vasemmistoyhteistyo, liihinnii SDP:n kannanotot, sekii puolueen kannattajakunnassa tapahtuneet muutokset yhteiskunnan

rakennemuutoksen seurauksena. SKDL:n kannattajakunnassa oli pienviljelijiiviiesto viihentymiissii ja 82 prosenttia sen kannattajista lukeutui
tyciviiestoon vuonna 1966 (Luokkaprojekti 1984, 492).
Jos yrittiijiiel6kereformia ja kamppailua eliikdpolitiikan suunnasta
verrataan Ruotsin eliikejiirjestelmiin kehitykseen, huomataan, etta elakepoliittiset ristiriidat muistuttavat enemmin vuoden 1935 tilannetta
kuin vuoden 1946 tarveharkinnan poistamista. Yrittejaelakeratkaisussa
ristiriidat olivat maatalousvdestcin ja palkansaajien viilisiii kuten myos
Ruotsin vuoden 1935 reformissa. Kuten Ruotsissa 1930-luvulla kykeniviit palkansaajia edustavat tahot Suomessa yrittiijiieliikeratkaisun yhteydessi torjumaan tasaeldkkeiden toteuttamisen. Siten yrittiijiieliikereformi kuvastaa sosialidemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen suurempaa voimaa keskustapuolueeseen ja kommunisteihin niihden kuin vuoden 1956 tasaelhkeratkaisu. Tiilloinhiin keskustapuolue ja kommunistit
ja
ajoivat oman kantansa liipi. Palkansaajajiirjestot
- SAK, SAJ TVK
vastustivat tiissiikin reformissa tarveharkinnan poistamista kansan-eliikkeistii, kuten ne olivat tehneet mycis yleisen perhe-eliikereformin
yhteydess2i. Niiin ollen palkansaajajiirjestojen kannanotot erosivat
Ruotsin palkansaajajiirjestojen kannoista vuonna 1946, jolloin ne hyviiksyiviit tarveharkinnan purkamisen. Mielenkiintoista SAK:n, SAJ:n
ja TVK:n vaatimuksessa omavastuuperiaatteen toteuttamisesta yrittiijien ansioel?ikejiirjestelmdssd on se, ettd tdml sama periaate toteutettiin yrittiijien kohdalla Ruotsin ansioihin suhteutetussa lisiiel5kejiirjestelmiissii. Palkansaajajiirjestot eiviit kuitenkaan saaneet vaatimustaan
ldpi, vaan Suomessa valtiovalta joutuu osallistumaan yrittiijien ansioeliikkeiden rahoittamiseen. Tdmd kuvastaa maanviljelijciiden voimakkaampaa asemaa Suomessa 1970-luvun alussa kuin mikii tiillii yhteiskuntaluokalla oli 1950-luvun lopun Ruotsissa.
Yrittiijiieliikeratkaisun seurauksena ansioperiaatteinen eldketurva alkoi vahvistua eliikejiirjestelmien kehityksessi
- ansioeliikejiirjestelmtit
ja Ruotsin
mallin mukainen
kattoivat jo ltihes kaikki viiestdryhmiit
kansaneldkevaihtoehto alkoi j?iZidii taka-alalle. Tiihiin vaikuttavina tel<ijriinii olivat suomalaisen yhteiskunnan palkkatyciliiistyminen ja palkansaajajiirjestojen voimistunut ote yhteiskunnan ohjauksessa sekd poliittisella tasolla vasemmiston yhteisty<i.
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6. Eleikkeiden yhteensovitus
Kuusen tydryhmiin suositus elflkejiirjestelmien tydnjaosta
Sekii keskustapuolueen ettii sosialidemokraattien taholta

oli

arvosteltu

harjoitettua sosiaalipolitiikkaa ja kokonaiseliikejiirjestelmdn puuttumista 1960-luvun lopulla. Pekka Kuusi oli ilmaissut erimielisyytensd tavasta, jolla sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta oli lakkautettu heti Linnamon komitean nimittdmisen jiilkeen. Myos keskustapuolueen KatriHelena Eskelinen ilmaisi huolestumisensa tavasta, jolla etujiirjestot vaikuttivat piiiitosten teon valmisteluun (Varoma 1972, 87).
Myos tyoelakejiirjestemiin piirissii nahtiin, ettei eliikejiirjestelmien vdlinen kilpailu hyodytZi kumpaakaan eliikejiirjestelmiiii, ja olisi tarkoituksenmukaista pyrkiii valtakunnalliseen kokonaiseliikejiirjestelmhdn. Kokonaiseliikejdrjestelmdn tulisi olla mahdollisimman vaivaton ja tehokas
eliikejiirjestelmien kiiyttiijille: tyOnantajille, yrittiijille ja tyontekijdille.
Eliikejiirjestelmien yhteensovittamisesta oli Teivo Pentikiiisen aloitteesta alustavasti keskusteltu Kansaneliikelaitoksen johtajan Jaakko Pajulan kanssa syyskuussa 1970 (Pentikiiinen 1984, 282). Ellkkeiden yhteensovitusta luonnosteltiin talven 1971 aikana Pajulan ja Pentikiiisen viilillii, jolloin ndkemykset yhteensovittamisesta alkoivat liihestyii toisiaan.
Kun kokonaiseliikejiirjestelmdn puuttumista arvostellut Pekka Kuusi nimitettiin Karjalaisen II-B hallituksen sosiaali- ja terveysministeriksi
26.3.1977, esitti Pentikdinen Kuuselle neuvotteluja eliikejiirjestelmien
ja koko sosiaalivakuutuksen nykytilanteesta (Pentikiiinen 1984, 283). Ja
kun Karjalaisen hallituksen toisena sosiaali- ja terveysministerinii oli
keskustapuolueen Katri-Helena Eskelinen, joka myos oli arvostellut sosiaalipolitiikan suunnittelemattomuutta, auttoivat niiiden molempien ministereiden ndkemykset Kuusen tyoryhmiin perustamista.
Pentikiiinen oli pyytiinyt Kuusta viilittiijiiksi eliikejiirjestelmien viilisessd kiistassa. Pekka Kuusi oli ottanut tdmdn perusteella yhteyden
Jaakko Pajulaan, jolloin Pentikiiinen ja Pajula olivat laatineet keskeniiiin paperin, joka perustui olennaisilta osiltaan talvella kiiytyihin neuvotteluihin. Ministeri Kuusi neuvotteli asiasta mycis piiiiministeri Karjalaisen kanssa, ja hiin sai piiiiministeriltii toimeksiannon eliikepoliittisen
tyciryhm?in perustamiseksi (Pentikziinen 1984, 283). Ministeri Kuusen
tyciryhmiin toimeksiantona oli selvittiiii eliikejiirjestelmien yhteistyon
kehittamista ja eriiitii muita siihen liittyviii kysymyksiii (Ministeri Kuusen tyoryhmdn suositus 19.7.I971).
Tyciryhmii laati suositukset eliikejiirjestelmien yhteensovittamisesra,
Kansaneldkelaitoksen hallituksen jiisenmiiiiriin lisiirimisestii ja sosiaalipolitiikan suunnittelun jiirjestiimisestd. Suositukset tyciryhma jatti 19.
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heiniikuuta 1971 piiiiministeri Karjalaiselle. Suosituksien mukaan eliikejiiriestelmiii kehitettiiisiin niin, ettd syntyisi tarkoituksenmukainen valtakunnallinen kokonaiseliikejiirjestelmii. Tiimiin runko-ohjelman piiiikohdat olivat: Tyoeliikkeitii kehitettiiisiin niin, etth ne takaisivat eliikkeensaajille kulutustason sAilymisen. Kansaneliikkeiden tehtiiviinii olisi taata
elikkeensaajille kunnolliseen toimeentuloon riittavii elhkkeen taso.
Tyrieliikkeiden ja kansaneliikkeen yhteensovitus tapahtuisi seuraavalla tavalla:
1) Pienten tyoeliikkeiden saajat saisivat lyhentAmiittcimiinii tyoeliikkeen

ja kansaneliikkeen.
2) Kansaneliikettii ei annettaisi lainkaan niille, joiden tycieliike vastaisuudessa muodostuisi niin korkeaksi, ettA se jo yksin riittiiisi antamaan hyvdksi katsottavan eldketurvan.

3) Keskisuurten eldkkeiden osalta sovellettaisiin sddntoA, jonka

mu-

kaan tyoeliikkeen kasvaessa oikeus kansaneliikkeeseen asteittain alenisi siten, ettd kansaneliike lakkaisi kokonaan tultaessa tycintekij2in

keskimiiiiriiistii tuloluokkaa vastaavan tdyden tavoitteen mukaisen
tyoeliikkeen tasolle' (Kuusen tyoryhmiin suositus 19.7.19'71).
Kokonaiseliikejiirjestelmii olisi seuraavan kuvion mukainen
Eldke

tarveharkintainen
kansaneldke

tydelake

Akliiviaikaiset tulot

I

Kansaneliikelaitoksen eldkkeelle jiiiivii piiiijohtaja V.J. Sukselainen ei tiennyt klubin
tyoskentelysta ennen kuin suositus tuli julkisuuteen. Sukselaisen mukaan suositusta ei
otisi pitiinyt allekirjoittaa, koska se oli kansaneliikejzirjestelmdn kannalta epiiedullinen
(H. Niemelii 1985, 180).
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Yhteensovitussidnncin mukaan tyoeliikkeestd muodostuisi peruselike ja
kansaneldkkeesta elakevdhenteinen huoltoeliike. Tlimii oli tdysin vas-

toin maanviljelijiiintressitahojen ja SKDL:n ajamaa Ruotsin eliikejiirjestelmiin mallia, jossa kansaneliike olisi peruseliike, jota tiiydentiiisi
valtion laitoksen hoidossa oleva ansioihin suhteutettu lisiielAke. Nliin ollen Kuusen tyriryhmiin suositus oli tiiysin vuoden 1967 tyrielSkevaihtoehdon mukainen.
Tyriryhmii suositteli myris el2ikkeiden verotuksen jiirjestdmistd siten,
etta elakkeiden verovapaus poistettaisiin ja korvattaisiin riittiivan suurilla vanhuus- ja tycikyvyttrimyysperusviihennyksilld. Sairausvakuutuksen
ja ty6elakkeen vhlinen yhteistyo tapahtuisi siten, etta sairausvakuutus
olisi ensisijainen. Kansaneliike- ja sairausvakuutusorganisaatio yhdistettiiisiin ja tdmh organisaatio ottaisi vastaan myos tydelakehakemuksia.
Tytieliikejiirjestelmiin ja kansaneliikejiirjestelmiin viilistii tietoliikennetta kehitettaisiin joustavaksi ja tehokkaaksi. Kuntoutus toteutettaisiin
piiiillekkiiisyyksiZi viiltttien. Ty<iryhmdn suosituksen mukaan eliikejiirjestelmien tiedotustoiminta synkronisoitaisiin ja viiltettiiisiin toista jiirjestelmiiii loukkaavaa tai haittaavaa tiedotusta. Tyriryhmii suositteli mycis
Kansaneliikelaitoksen hallituksen jiisenmiiiirdn lisiiiimistii SAK:n ja
STK:n edustajilla. Sosiaalipolitiikan koordinointia varten ehdotettiin
perustettavaksi sosiaalipoliittinen "klubi", joka koostuisi eri intressiryhmien edustajista ja asiantuntijoista. Linnamon eliikejiirjestelmiikomitean tyciryhmii ehdotti lakkautettavaksi sen jiilkeen, kun komitean selvitykset osaeliikejiirjestelman toteuttamisesta ja liukuvasta eliikeiiistii oli
tehty (Kuusen tyriryhmiin suositus 19.7.L971).
Kuusen klubin suositus ja poliittiset intressit
Kuusen tyoryhmiin suositus oli tarkoitus esittiiii tyrin piiiittymisen jiilkeen eri poliittisille tahoille ja tydmarkkinajiirjestoille arvioitavaksi
(Pentikiiinen 24.1.1985). Kuitenkin suositukseen kielteisesti suhtautuneet tahot jattivat Helsingin Sanomiin uutisen, jossa "klubi" leimattiin
salaseuraksi (ks. HS 28.8.1971). Piiiiosin suhtautuminen tyoryhmiin suositukseen oli uutisesta huolimatta mydnteistd, joskin asian kdsittelyn salaperiiisyyttii arvosteltiin (H. Niemelii 1985, 182).
Kokoomuksen Uuden Suomen mukaan suosituksessa oli kysymys
kansaneldkejtirjestelmin ja tycieliikejiirjestelmiin yhteisty<in kehittamisesta eika jommankumman eliikejiirjestelmin alistamisesta niinkuin oli
viiitetty. Lehti arvosteli mycis "vasemmistoradikaalien" hankkeita, joiden tarkoituksena oli tehdii Kansaneldkelaitoksesta valtio valtiossa.
Lehti viittasi myds hankkeisiin tyontekijliin tapaturmavakuutuksen keskittiimiseksi Kansaneldkelaitoksen hoitoonr (Varoma 1972, 90; H. Niemel2i 1985, 182). Keskustapuolueen Suomenmaa tervehti ehdotettua uu-
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distusta ensimmiisend askeleena kohti puolueen vaatimaa kokonaiseltikeuudistusta, jonka puitteissa Suomen kansalaiset lopultakin saatettaisiin samanlaiseen asemaan eldketurvan suhteen (Varoma 1972, 91). Sosialidemokraatit arvostelivat Kuusen klubin suunnitelman valmistelutapaa ja katsoivat, ettii eliikejiirjestelmiii olisi yhdistettiivti ja koordinoitava mutta menettelytapojen tiiytyisi olla julkisia. Suunnitelman sisiiltciii
pidettiin oikeansuuntaisena (H. Niemela 1985, 183). TPSL suhtautui
kielteisesti suositukseen ja katsoi kokonaiseliikejiirjestelmSn olevan tarpeellinen, muttei tyoeliikejiirjestelmiiii hoitavien vakuutusyhtioiden vaikutusvallan kasvuna kansaneldkejiirjestelmAn kustannuksella (Varoma
1972, 90). Kansandemokraatit katsoivat tyoryhmiin suosituksen merkitseviin ty<ieliikkeen muuttamista peruseliikkeeksi ja siten vallan ja varojen siirtoa yhteiskunnan omistamalta kansanelhkejiirjestelmiiltii yksityisten vakuutusyhtioiden hallitseman tyoeliikejiirjestelmdn kisiin (H. Nie-

melii 1985, 183).

Ty<ieliikelaitosten Liitossa oltiin tietoisia Kuusen klubin tyoskentelystii ja tydryhmhn ehdotuksia pidettiin tyoeliikejiirjestelmiin kannalta pe-

rusteltuina ja tarkoituksenmukaisina (TELA:n vuosikertomus 1971).
Vakuutusyhtioiden Keskusliitossa niihtiin tyoel2ikkeen tekemisen ensisijaiseksi aiheuttavan paineita tyoellkejiirjestelmien hallinnollisen kehyksen tarkistamiseen. Tyoeltikkeen merkityksen lisiiiiminen voimistaisi
vaatimuksia lakisiiiiteisen palkansaajaedustuksen ottamisesta yksityisten
eldkevakuutusyhtioiden ylimpiiiin toimeenpanevaan johtoon. Myos ajatus tyontekijriiden oikeudesta tyopaikoillaan itse saada valita eliikelaitoksensa voisi eliikejiirjestelmien sisdisen reformin tuloksena saada uutta pontta. Niiihin tulisi vakuutusmaailman huolellisesti varautua (Vakuutussanom at

9

I 197

1).

SAK:ssa todettiin eliikejiirjestelmien selkeyttdmisen olevan oikea oivallus. SAK:n sosiaalivaliokunnan lausunnossa suhtauduttiin myonteisesti sosiaalipolitiikan kehittamiseen Kuusen klubin pohjalta (H. Niemelii 1985, 184). Kansaneldkkeen ja tyoeliikkeen yhteensovitukseen ei
otettu selvdd kantaa, vaan korostettiin, ettei yhteensovittamisessa saisi
tapahtua uutta tulonsiirtoa palkansaajien kustannuksella. Yhteensovituksessa tyrieliikkeiden tekemisen ensisijaiseksi olisi kytkeydyttiivii ammattiyhdistysliikkeen lishdntyneeseen valvontaan tyoeliikerahastoissa
(Savola 6.3.1985). SAK:n puheenjohtaja Niilo Hiimiiliiinen viittasi Kuu-

I

Kansanelzikelaitoksen valtuutettujen kokouksessa, jolloin kasiteltiin Kelan paajohtajanimitysta, esitettiin vasemmiston taholta paperi, jossa se oli valmis kannattamaan Jaakko
Pajulan piitijohtajaehdokkuutta, jos keskustapuolue asettuisi kannattamaan tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen keskittamista Kansaneliikelaitoksen hoitoon (Vakuutussanomat

81197 1).
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sen klubin suosituksen osalta SAK:n uuteen sosiaalipoliittiseen ohjelmaan, joka hyviiksyttiin heiniikuussa 1971.

"Eldketurvan parantamisen ohella on kiinnitett6vd huomiota eliikejiirjestelmiemme hallinnon ja rakenteen kehittiimiseen. Eliiketurvajiirjestelm6t on demokratisoitava. Eliiketurvan rahoittamista
varten keriittyjen varojen tulee olla kansalaisten demokraattisessa
valvonnassa. Kansaneldkejiirjestelmiin hallinnossa ovat edustettuina eri poliittiset ryhmiit. Ty<imarkkinajiirjestot ovat mukana tyoeliikejiirjestelmien hallinnossa. Suunta on oikea, mutta toistaiseksi mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia eri jiirjestelmissd ovat olleet
phdasiassa niienniisiii. Osallistuminen on vietdvii voimakkaasti lii-

vitse niin hyvin kansaneliikejiirjestelmhssd kuin ty<ieliikejiirjestelmdssdkin kaikissa portaissa keskushallinnosta paikallishallintoon."
(Hiimiiliiinen 1971, 8).

SAK:ssa Kansaneldkelaitoksen hallituksen lisiiiimistii tyomarkkinaedustuksella pidettiin oikeana. Sekd sairausvakuutuksen ensisijaisuuteen
tyoeliikkeisiin nihden ettii eliikkeiden verotuksen yhtendistdmiseen suhtauduttiin myonteisesti. SAK katsoi myos, ett6 perustettavassa sosiaalipoliittisessa klubissa jiirjestollii tulisi olla pysyvZi edustus (H. Niemelii
198s, 18s).
Suomen Tyonantajien Keskusliitossa suhtauduttiin myonteisesti Kuusen klubin suunnitelmaan ja siellii oltiin tietoisia klubin tyoskentelystii.
STK:n mielesth kansanelhke olisi tehtiivii kokonaan etdkevihenteiseksi
eli kansaneliikkeen perusosaa ei tulisi maksaa niille, joille tyoel5ke ta-

kaisi 60 prosentin elhketurvan. STK:n sosiaalijohtaja Tapani Virkkunen oli jo vuonna 1968 asetetun eliikejiirjestelmiikomitean alkuvaiheessa ollut sillii kannalla, etta perusosaa oli turha siiilyttiiii kansaneldkkeissd (Virkkunen 7.2.1985). STK:n mielestd tyoryhmiin suunnitelma selkeyttiiisi eliikejiirjestelmien tyonjakoa: tyoeliikkeestii tulisi peruseliike
ja kansaneliike antaisi minimiturvan niille, joille eliikettd ei ansaintaperiaatteen mukaan karttuisi (H. Niemelii 1985, 185).
Kuusen-Pajulan-Pentikiiisen suunnitelmaa kasiteltiin myos UKKsopimuksen mukaan perustetussa tyomarkkinajiirjestcijen eliiketoimikunnassa. Eliiketoimikunnassa katsottiin, ettii KPP-tyoryhmiin tyo ei
vaikuta eliiketoimikunnan tyoskentelyyn ja se keskittyy tycieliikejiirjestelmdn kehittamiskysymyksiin. Kuitenkin eliiketoimikunnassa todettiin,
ettii kontaktia KPP-ty<iryhmiiiin pidetii5n, koska erddt henkikit kuuluvat kumpaankin tyriryhmddnl (Ty<imarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnan kokous 15.10.197I; Salminen 1982, 60).
1

Teivo Pentikiiinen oli myos tyomarkkinajiirjestdjen el2iketoimikunnan jiisen.
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Karjalaisen hallituksen erottua vuoden 1971 lokakuun lopussa Kuusen tyciryhmiin tydskentely piiiittyi. Kuitenkaan se ei keskeyttiinyt sosi-

aalipoliittisen tyoryhmiin tyoskentelyii, joka jatkui aktiivisena puheenjohtajien vaihdoksesta huolimatta. Esim. kansanelAkejArjestelmdn kokonaisuudistus eli historiallinen kompromissi syntyi Kuusen klubin pohjalta vuonna 1976 (H. Niemelii 1985, 185-186).
Paasion vihemmistdhallituksen esitys kansanelikkeiden korottamiseksi
Rafael Paasion sosialidemokraattinen vihemmistdhallitus nimitettiin hel-

mikuun lopulla 1972. Hallituksen ohjelmassa oli kohta, jonka mukaan
eliikejiirjestelmien jiirkevaa kehittamistd varten aloitettaisiin kiireellinen selvitysty6 (Hakovirta & Koskiaho 1973, 323). Osittain tiihiin pohjautuen alettiin Paasion hallituksen sosiaali- ja terveysministerin Osmo
Kaipaisen' johdolla kiiydii eliikepoliittisia keskusteluja kevailla 1972.
Keskusteluihin osallistui edustajia valtiovarainministeriostii, sosiaali- ja
terveysministeriostd, SAK:n, STK:n, MTK:n ja TVK:n edustajia sekii
kansanelikejiirjestelmiin ja tyoeliikejirjestelmiin edustajia (H. Niemelii
1985, 190).

Kaipainen kuten useat muutkin sosialidemokraattisen puolueen vasemmistosiipeen lukeutuneet nuoremmat poliitikot ja ty<imarkkinamie-

het eiviit olleet hyviiksyneet Kuusen tyoryhmiin eliikepoliittista

osaa,

vaan arvioivat suosituksessa sekd keskustapuolueen eliikepolitiikan ettii
yksityisten tyoeliikelaitosten saaneen liikaa painoa. Toisaalta tiimii ryhmittymii ajoi samaan aikaan kansaneldkejiirjestelmiiii peruseliikejiirjestelmiiksi Ruotsin mallin mukaan, ja oli tavoitteen saavuttamiseksi valmis neuvottelemaan ja sopimaan eri tahojen kanssa2 (Salminen 1982,
3s).

Eliikepoliittisia keskusteluja kiiytiin kevidn aikana neljii kertaa. joskaan niissd ei tehty mitiiiin piiiitoksiii vaan selvitettiin eri toimintavaihI

Osmo Kaipainen

oli

asiantuntijalZiiikiirinli SAK:n sosiaaliosastolla

myos Kelan asiantuntijaliiiikiirin2i vuodesta 1966.

ja hiin oli

toiminut

2 Kaipainen oli kayttanyt tycimarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnassa 5.7.1971 puheenvuoron, jossa hiin katsoi eduskunnan olevan valmis toteuttamaan Ruotsin mallisen eki-,
kejiirjestelmiin 1970luvun lopulla. Kaipainen oli myos julkaissut artikkelin eldketurvan

kehittamisen niikcialoista, jossa tavoitteet kansaneliikkeiden reformointiin olivat samat
kuin Paasion hallituksen alkuperiiisessii esityksessii (Kaipainen 1970, 159-1.60). Kaipainen ja kymmenen muuta sosialidemokraattia jattivat helmikuussa 1972 eduskunta-aloitteen Ruotsin mallisesta kokonaiseliikejerjestelmasta (H. Niemelii 1985, 190). Sosialide-

oli 1960-luvun lopulta liihtien kansanel2ikej?irjestelm2in kannattajien voima lishiintynyt puolueen vasemmistosiiven voimistumisen mydte. Vuosien
7969,1972 ja 1975 puoluekokouksissa kiiytiin yhteenottoja eri eliikepoliittisten linjojen
valiili (P<;ytiikirjat SDP: n puoluekokouksista vuosilta 1969, 1,972, 197 5).

mokraattisessa puolueessa
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toehtoja eliikejtirjestelmien kehitthmisessd.'
Neuvottelujen ensimmdisessii kokouksessa ministeri Kaipainen toi
esille kansaneliikejiirjestelmdn kehitttimisen tavalla, joka mydhemmin
tunnettiin Paasion hallituksen esityksenii. Kaipaisen mukaan kansanelIkejiirjestelmtiti olisi kehitettava parantamalla asumistukijiirjestelmiiti,
korottamalla tukilisiii sekii tycitulojen etuoikeuttamisella kansaneldkkeen tukiosaa mycinnettdessd (Muistio Kaipaisen klubin kokouksesta
22.3.1972; H. Niemelii 1985, 190). Kokouksessa liisnAolevista STK:n,

TVK:n ja sosiaali- ja terveysministericin vakuutusosaston edustajat sekA
tyrieliikejiirjestelmdn edustajat kritisoivat tyotulojen etuoikeuttamista
kansaneliikkeen tukiosassa, koska se olisi johtanut heidiin mukaansa tasaelikeratkaisuun kansaneliikkeissii. MTK:n, kansanel6kejiirjestelmiin
ja SAK:n edustajat olivat tietynasteisen tyotulojen etuoikeuttamisen
kannalla (H. Niemela 1985, 190). Kuitenkaan asiasta ei tehty mit:iiin

piiiitristii.
Eliikepoliittisissa neuvotteluissa kiisiteltiin mycihemmissd kokouksissa
sosiaali- ja terveysministericin aloitteesta seuraavia aiheita: eldketurvan
rahoitusta ja eliikkeiden maksamista eri eliikejdrjestelmien kautta, eliikkeen suhdetta eliikkeensaajan tuloihin, eliikepoliittisen piiiitciksenteon
jiirjestiimistii valtion ja tyomarkkinajSrjest<ijen kesken, eliikepalveluja,
tyoeliikejlrjestelmdn hallinnon kansanvaltaistamista ja tyoelakejiirjestelmiin sijoituspolitiikan kytkemistii kokonaistaloudelliseen kasvupolitiikkaan. Kuitenkin vain eliikepalveluiden kehittiimistii kiisiteltiin kokouksissa yksityiskohtaisesti, ainoastaan SAK:n ottaessa kantaa kaikkiin ministericin esiinottamiin kysymyksiin (SAK:n vastaus eliikepoliittisissa
keskusteluissa esiintuleviin kysymyksiin 16.5.1972). Eliikepoliittiset keskustelut pZiiittyiviit toukokuun lopussa 1972 Paasion hallituksen kansaneldke-esityksen ja neuvottelujen suuren osanottajamiiiiriin takia.
Kansaneldkejiirjestelmiin parantaminen tuli esille mycis eduskunnassa
huhtikuussa 1972, kun kiisiteltiin Kansaneldkelaitoksen vuosikertomusta vuodelta 1970. Keskustapuolueen edustajat esittiviit tiilloin sosiaalivaliokunnan perusteluihin lisdystd, jossa kansaneliikejiirjestelmiistii olisi
kehitetty peruseltikejiirjestelmii yhdistiimiillii perusosa ja tukiosa. Tiimii
olisi merkinnyt Ruotsin mallin mukaista tasaeliikejiirjestelmiiii. Kuitenpuoluetta lukuun ottamatta
kin kaikki muut puolueet
- maaseudun
vastustivat keskustapuolueen
tasaeliikelinjaa, koska se ei olisi parantanut varattomien asemaa. Ihmeteltiin myos miksi keskustapuolue poikkeaa Kuusen klubin suosituksesta, vaikka siita oli syksyllii 1971 sovittu
t Neuvottelujen

todellisena tarkoituksena lienee ollut Kuusen klubin eliikepoliittisen
osan kiiiintiiminen kansaneliikepainotteiseksi, niin ettii kansaneliikejiirjestelmiistii olisi
muodostettu peruseliikejiirjestelmii (Salminen 1982,60; H. Niemelti 1985, 190).
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puolueen johdon kanssa ministeritasolla (H. Niemelii 1985, 192). Keskustapuolue esitti huhtikuussa 1972 myos eliikepoliittisen viilikysymyksen Paasion hallitukselle. Viilikysymyksessii tiedusteltiin, mitd hallitus
aikoo tehdii eliikejiirjestelmien yhteniiistiimiseksi, tarveharkinnan poistamiseksi ja viihimmiiiseliikkeen aikaansaamiseksi.
Viilikysymyksen esittdmisen jiilkeen SAK esitti jyrkiisti vastustavansa

esitetyn elSketurvan toteuttamista. Myos muut palkansaajajiirjestot
AKAVA, STTK ja TVK esittivat tasaeliikelinjaa vastustavan lausunnon. Ne katsoivat tasaeliikkeiden' merkitsevdn tulonsiirtoa palkansaajilta maatalousvdestcjlle ja olevan uhkana koko ansioeliikejiirjestelmiille
(TVK-lehti 311972). Myos STK vastusti jyrkiisti tasaeliikelinjaa ja ehdotti, ettii eliikekeskustelun pohjaksi otettaisiin Kuusen klubin suositus
(H. Niemela 1985, 193). Valikysymyksestii kiiydyssii eliikepoliittisessa
keskustelussa sosialidemokraatit katsoivat, ett6 tuloeroja voitaisiin tasoittaa vain kehittiimiillii kansaneliikejiirjestelmiiii entistd enemman tarveharkintaiseen suuntaan. Sosialidemokraatit vastustivat lisiiksi paikkakuntakalleusluokituksen poistamista kansanelhkejiirjestelmiisth. Kansan-

demokraatit ehdottivat kansaneldkejiirjestelmiin ja tyoeliikejiirjestelmtin yhdistiimistd valtion sosiaaliturvalaitokseksi kuten Ruotsissa. Kokoomus taas esitti, ettei se missddn vaiheessa kannata keskustapuolueen tasaeldkelinjaa, vaan sen tavoitteena on elhketurvan kehittiminen
ansaintaperiaatteen pohjalta. Seuranneessa idnestyksessd Paasion vdhemmistohallitus ei saanut ephluottamuslausetta keskustapuolueen vdlikysymyksestii (H. Niemelii 1985, 194).
Paasion vAhemmistcihallituksen esitys kansaneliikkeiden korottamiseksi annettiin eduskunnalle toukokuun alussa 7972.t Esitys noudatteli
ministeri Kaipaisen eliikepoliittisissa neuvotteluissa esille tuomaa linjaa,
paitsi ett5 piiiiministeri Paasio oli tehnyt siihen korjauksen poistaen
kohdan tyotulojen etuoikeuttamisesta kansaneldkkeen tukiosassa. Korjauksen pliiiministeri oli tehnyt Eliiketurvakeskuksesta saamansa muistion perusteella, koska tyotulojen etuoikeuttaminen kansaneliikkeiden
tukiosassa olisi merkinnyt kahden eliikejiirjestelmdn vdlisen ristiriidan
puhkeamista ja tyomarkkinajiirjestojen ellketoimikunnassa valmistellun tyoeliikeuudistuksen romuttumista'z (Salminen 1982, 591, H. Niemelii
1985, 196). Hallituksen esityksen mukaan tukilisiii korotettaisiin 55
I Ministeri Kaipainen julkisti
1982, s9).

esityksenszi vappupuheessaan

keviiiilki 1972 (Salminen

2 Hallituksen sisdlld oli erimielisyyttii kansanelake-esityksen antamisesta. Sorsan ja Koiviston mukaan esityksen antaminen tapahtui sosiaali- ja terveysministerin "painostuksesta" (Myltymiiki 1979, 135). SAK:n sisiillii, jonka palveluksessa Kaipainen oli, ei ollut
keskusteltu esityksen antamisesta. MyciskAdn sosialidemokraattien puoluetoimisto ei ollut lietoinen esityksen valmistelusta (Ahtola 6.3.1985; Hiimiiliiinen 6.3.1985).
9

-

Yhtciskunnan rakenne. politiikka ja elaketurva
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markalla kuukaudessa ja asumistuen tiiyttii m?iiiriiti 110 markalla kuukaudessa. Korotus koskisi 350 000 el6kkeensaajaa ja olisi kustannuksiltaan 21.5 miljoonaa markkaa vuodessa. Tiistii Kansanelhkelaitoksen
osuus olisi 190 milj. mk, valtion 17 milj. mk ja kuntien osuus 8 milj.

mk (HE 7811972).
Ennen kansaneldke-esityksen antamista hallitus ei ollut yhteydessii
etujiirjestriihin eikii tyrieliikepuolen asiantuntijoihin. Etujiirjestot ja ty6eliikelaitosten edustajat arvostelivat hallitusta siita, etta se oli niitii kuulematta antanut esityksensii eduskunnalle. STK:n, ETK:n ja TELA:n
edustajat olivat varoittaneet Kaipaista esityksen antamisesta, koska sen
rahoitus oli auki. Lisiiksi oli peliittAvissd, ettei esitys pysyisi hallituksen
klsissd, vaan muuttuisi oleellisesti sisiilloltdin eduskunnassa ja niiin
vaarantaisi tyoel2ikejiirjestelmdn kehittemiste (H. Niemelii 1985, 197).
Paasion vihemmistiihallituksen kansaneliike-esityksen eduskuntakisittely

Hallituksen esityksen kiisittely eduskunnan sosiaalivaliokunnassa oli sekavaa lhhestyvien kunnallisvaalien vaikutuksesta. Valiokunnassa ddnestettiin usein, eivdtkii valiokunnan jhsenet tienneet muutosehdotusten
kustannusvaikutuksista. Kokoomuksen, RKP:n ja LKP:n edustajat iiiinestivdt keskustapuolueen tarveharkintaa lieventhvien esitysten puolesta vastoin aikaisempaa eliikepoliittista linjaansa. Sosiaalidemokraatit
puolustivat hallituksen esitystii saaden joissakin kohdin tukea SKDL:n
edustajilta. Hallituksen esitystii muutettiin sosiaalivaliokunnassa siten,
ettii liihes kaikki omakotitaloissa asuvat tulivat asumistuen piiriin. Tukilisiin ja asumistuen saamiseen edellyttiiviit tulorajat kaksinkertaistettiin
sekii tulosidonnaisuusastetta alennettiin 80 prosentista 70 prosenttiin.
Lisiiksi omaisuustulojen tulosidonnaisuutta lievennettiin. Eliikepaketin
kokonaiskustannukset nousivat sosiaalivaliokunnassa kerralla 220 miljoonasta 440 miljoonaan markkaan (H. Niemelii 1985, 198).
Hallituksen mielestii sosiaalivaliokunnan tekemdt muutokset olivat
kustannussyistii ja teknisesti mahdottomia toteuttaa ja hallitus uhkasi
vetbii esityksensd pois. Keskustapuolue esitti hallitukselle ennen el6kepaketin toista eduskuntakiisittelyd neuvottelutarjouksen. Neuvotteluissa
Virolainen esitti Kuusen klubin suosituksen ottamista el5kepolitiikan
kehittiimisohjelmaksi. Tiilloin eliikepaketti olisi voitu hyviiksyii hallituk-

sen esittdmdss6 muodossa ja samalla voitu hyviiksyd Kansaneliikelaitok-

sen johtajalaki, jonka mukaan Kelan johtajia olisi lisiitty STK:n ja
SAK:n edustajilla. Kuitenkaan keskustapuolueen johto ei saanut ehdotusta liipi eduskuntaryhmiissiiiin ja neuvottelut katkesivat tiihiin. Hallitus oli tehnyt myos SKDL:n, kokoomuksen ja kansanpuolueiden eduskuntaryhmille neuvottelutarjoukset. Niiistii SKDL olisi ollut valmis sopimaan, jos keskustapuolue olisi saatu mukaan. Mutta keskustapuolue,
130

kansanpuolueet ja kokoomus eivdt olleet halukkaita tekemddn sopimusta, koska katsottiin olevan kysymys yleispolitiikasta eik2i vain eltikepolitiikasta (H. Niemelii 1985, 198-199).
Toisessa kiisittelyssii eduskunta hyviiksyi keskustapuolueen kansanedustajan Orvokki Kankaan aloitteen, jonka mukaan kuntaryhmitys
poistettiin kansaneliikkeen tukiosaa miiiiriittiiessii. Niiin ellikepaketin
kustannukset nousivat noin 650 miljoonaan markkaan. Eliikepaketti hyviiksyttiin eduskunnassa kolmannessa kiisittelyssd vain kolmen kansanedustajan ddnestdessd sitd vastaanl.
El2ikepaketti muotoutui tiiten eduskunnassa kolminkertaiseksi siitii
kustannusmddrdstd, jota hallitus oli esittiinyt.

Tycimarkkinajiirjest<it suhtautuivat eduskuntakdsittelyn lopputulok-

seen erittdin kielteisesti. SAK:n puheenjohtaja Niilo Hiimiiliiinen totesi
tyrieliikejirjestelmhn 1O-vuotisjuhlassa seuraavaa:

"Viimeaikainen eldkepommin heittely eduskunnassa osoittaa, mi-

ten yksipuolinen, kokonaisuusndkokohdat huomioon ottamaton
poliittisten pisteiden keruu saattaa vakavasti hiiiritii koko tulopolitiikan ja erityisesti sosiaalipolitiikan tasapainoista kehittiimistii.
Hetken huuman mentyii ohi, joudutaan kaikesta huolimatta sen
tosiasian eteen, mistii tarvittavat varat otetaan tiillaisten tasajako-

ratkaisujen rahoittamiseksi. Ammattiyhdistysliike ei voi sallia sita, ettit verojen, vuokrien, hinnankorotusten ja kiristyneen ty6paineen rasittamilta palkansaajilta noin vain ulosmitattaisiin joidenkin silmiinkaantopaat6sten hinta. Eriiillii tahoilla niihtiiviisti kuvitellaan, ettA palkansaajaviiestci olisi jatkuvasti jonkinlainen tulon-

siirtoautomaatti, jota mielinmiiiirin voitaisiin tiirikoida . . . Jos
eliikepolitiikassa liihdettiiisiin toteuttamaan tasajakolinjaa eli antamaan yhtiil,iiinen perusturva olkoon kysymyksessii pieni- tai suurituloinen, rikas tai koyhii, merkitsisi se nykyisten olosuhteiden vallitessa aktiiviviieston reaaliansioiden pysiihtymistii useiksi vuosiksi." (Hiimiildinen 1912, 9-10).

SAK:n taholta arvosteltiin voimakkaasti myos kuntaryhmityksen poistamista kansaneliikkeistd, koska se olisi vienyt varoista suuren osan
maaseudulle (Ssd 26.8.1972). STK:n taholta oli eduskuntakiisittelyn aikana oltu yhteydessii ei-sosialistisiin puolueisiin eliikepaketin kiisittelyn
siirtiimiseksi, siinii kuitenkaan onnistumatta. Tyonantajaliiton toimitusjohtaja Timo Laatunen totesi eldkepaketista:

'

Sosialidemokraatit katsoivat, etteivat he voi diinestdd lain hyvdksymista vastaan, koska
muut puolueet olivat eliikepaketin hyvdksymisen kannalla (H. NiemelZi 1985, 200).
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"Hallitus esitti eduskunnalle kansaneldkejiirjestelmiiiin kohdistuvia muutoksia, jotka laajuudeltaan olivat suurimmat kerralla toteutettavaksi ehdotetut uudistukset ja joiden rahoituksen hallitus
oli lyhytniikoisesti jiittiinyt vastaisuuden varaan. Eliikepommi riij?ihti kuitenkin eduskunnassa saatuaan kustannuksiltaan kolminkertaiset mittasuhteet hallituksen esittiimiiiin verrattuna. Tiillainen taloudellisilta vaikutuksiltaan kestimdtcin ratkaisu ei liene selitettiivissii muutoin, kuin siten, ettii eliikeliiisten suuri lukumiiiirii
on sokaissut poliittiset puolueemme niiden metsdstdessd kannattajia kunnallisvaaleja ajatellen . . . Maamme eliikepolitiikkaa on
usein aiheettakin moitittu suunnittelemattomuudesta ja hajanaisuudesta. Moitteita ovat ehkd useimmin esittaneet poliitikot. Nyt
tehdyn ratkaisun asiasisiilto tuskin kuitenkaan kestiii asiallista kritiikkia ja varmaa on, etteivdt sen taloudelliset vaikutukset tiiytii
jiirkevin taloudenpidon vihimmdisvaatimuksia. Hetken huumassa
poliittisin perustein tehty eliikeratkaisu vaikeuttaa lisiiksi olennaisesti elikejiirjestelmiemme kehittiimistA mahdollisimman harmooniseksi kokonaisuudeksi ja siirtii[ tiirkeiitkin tdhdn suuntaan vaikuttavat ratkaisut kaukana tulevaisuudessa suoritettavaksi'." (Laatunen 1972, 12-13).

Tyoeliikejiirjestelmiin piirissii eliikepaketin katsottiin suosivan ldhinnd varakkaampia ja paremmassa asemassa olevia eliikeliiisil. Paketin
nahtiin antavan pidosan etujen lisiiyksestii maatalouseliikeliiisille, noin
213 etujen lisiiyksen kokonaismdiiriistii. Lisiiksi eliikepakettia pidettiin
erittiiin epiijohdonmukaisena kuntaryhmityksen poistamisen osalta. Eldkepaketin menojen arvioitiin olevan niin suuria, etta ne kaksinkertaistaisivat vuotuisten eliikemenojen kasvun. Eliikepaketti pysiihdyttiiisi
eliikepolitiikan kehittiimisen useiksi vuosiksi ja tiim2i pysiihdys tulisi tapahtumaan heikompiosaisten tyoeliikkeen saajien kustannuksella
(ETK:n muistio eliikepaketin vaikutuksista 29.6.1972).
Vakuutusyhtioiden taholta eliikepakettiin suhtauduttiin kielteisesti ja
edellytettiin, ettd suurisuuntaiset eliikepoliittiset ratkaisut tapahtuisivat
kokonaiskehityksen tahdissa ja siihen saumattomasti liittyen. Eliikeliisten asemaa ei edistettiiisi piiiitoksillii, jotka inflaation myotii lopulta palaisivat heidiin itsensd maksettavaksi (Vakuutussanomat

811972).

Eliikepommin purkaminen
Viilittcim?isti eliikepaketin hyviiksymisen jiilkeen Paasion vdhemmistcihallitus harkitsi eron pyytiimistii. Kuitenkaan tdmd ei vieli tuolloin tullut ajankohtaiseksi, ja hallituksen keskuudessa piilidyttiin siihen, ettd se
ei tule esittiimiiiin presidentille eliikepaketin vahvistamista. Heiniikuun
I Tiillii Laatunen tarkoitti
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Kuusen klubin suositusta.

lopulla 1972 Paasion hallitus jiitti eronpyynt6nsa ja elokuun alussa 1972
sosiaali- ja terveysministeri Kaipainen otti yhteytta presidentti Kekkoseen' eldkepoliittisen neuvottelun aikaansaamiseksi. Presidentti Kekkonen kutsui 11. elokuuta 1972 Tamminiemeen eliikepoliittiseen neuvotteluun Kaipaisen lisiiksi Hiimiiliiisen SAK:sta, Laatusen STK:sta ja Ihamuotilan MTK:sta (H. Niemelii 1985,202). Presidentti ilmoitti ldsniioleville, ettd hiin oli liihdossii epiiviralliselle matkalle Moskovaan2. Kun
hiin palaisi tiiltii matkalta olisi hiinellii oltava nAiden kolmen etujiirjeslaatima eliikepoliittinen paperi,
ton
STK:n, SAK:n ja MTK:n
- perusteella hiin voisi jiittiiii eliikepakettilain
jonka
vahvistamatta (Hiimdldinen 1975, 32-33; Hiimiiliiinen 6.3.1985). Tiimiin tapaamisen perusteella muodostettiin tyriryhmii, johon kuuluivat STK:n johtaja Kahri, SAK:n sosiaalisihteeri Savola ja MTK:n agronomi Tuomarla. Tyciryhmii laati miiiiriiaikana, joka oli Kekkosen Moskovassa viettiimiit kolme pdiv66, esityksen eliikepommin purkamiseksi. Purkuesitys tuli liihes
sellaisenaan Paasion vdhemmistdhallituksen jiilkeen muodostetun Sorsan enemmistiihallituksen ohjelmaan, jonka pohjalta eduskunta hyviiksyi myohemmin uuden eliikepaketin (Hiimiiliiinen 6.3.1985; H. Niemelii
1985,203).

Tyomarkkinajiirjestdjen tyoryhmiin mukaan kansaneliikkeiden tukilisi6 korotettaisiin 270 miljoonalla markalla sekd lievennettiiisiin eduskunnan tekemiii muutoksia tukilisiin ja asumistuen tulosidonnaisuuden
osalta. Lisiiksi paikkakuntakalleusluokitusta ei esitetty poistettavaksi

vaan tutkittavaksi.3
Jiirjest<it sopivat myos MTK:n vaatimuksesta sukupolvenvaihdoseliikkeen toteuttamisesta.a Eliikejiirjestelmien vastaisen kehittdmisen osalta
jiirjestot katsoivat, ettii niiden tulisi voida osallistua kiinteiisti sosiaali-

politiikan suunnitteluun ja ettii tiillaista suunnittelua ylliipidettiiisiin sosiaalipolitiikan kehityksestd vastaavien viranomaisten toimesta. Jiirjestojen k2isityksen mukaan eliikepolitiikkaa suunniteltaessa olisi tarpeellista
laatia ehdotukset eliikkeiden tasosta, eliikejiirjestelmien sisiiisestii kehittiimisestii (erityisesti kansaneldkelain sis?iisten ristiriitaisuuksien selvittiimiseksi), kansaneldke- ja tyo- ja virkaeliikejiirjestelmien tyonjaosta ja
yhteistoiminnasta, eliikejhrjestelmien ja sairausvakuutusjiirjestelmien

I Hiimiiliiinen ja STK:n entinen

toimitusjohtaja Hetemdki olivat informoineet presidentti?i eliikepaketin vaikutuksista (Hiimiiliiinen 6.3.1985).
2 Presidentin Moskovan matka liittyi Suomen EEC-neuvotteluihin. Matka tuli kuuluisaksi ns. Zavidovo-vuodon yhteydessii (Apunen 1977,330).
3 MTK oli katsonut, etta kuntaporrastus tulisi poistaa kansaneliikkeen tukiosasta sillii tavoin, ette 3. kuntaryhmd nostetaan 2. kuntaryhmiin tasolle.
a Hiimiiliiisen mukaan sukupolvenvaihdoseliikkeen toteuttaminen oli eliikepommin purkamisen hinta (Hiimiiliiinen 6.3.1985).

t33

suhteesta sekii eliikkeiden verotuksesta. Eliikkeiden indeksisidonnaisuusjiirjestelmii olisi pikaisesti tarkistettava sekii myos tyoeliikkeiden
karttumisnopeutta ja viihimmiiiseldkeprosenttia korotettava samalla
kun poistettaisiin suurten tyo- ja virkaeliikkeiden etuoikeus kansanelf,kettii miiiiriittdessd (SAK:n, STK:n ja MTK:n tyoryhmiin ehdotus elii-

kejiirjestelyksi 17 .8.1972).
Ennen Tamminiemen tapaamista olivat elokuun alussa 1972 alkaneet
hallitusneuvottelut, kun Paasion hallitus oli ilmoittanut, ettei se voinut
ottaa kantaa EEC-kysymykseen. Hallitusneuvottelut kiiytiin neljiin puolueen, SDP:n, keskustapuolueen, RKP:n ja LKP:n, kesken, koska
SKDL oli ottanut kielteisen kannan EEC-vapaakauppasopimukseen
(Myllymaki 1979, 135). Neuvotteluissa olivat keskeisesti esillii EECvapaakauppasopimus, eliikepaketin purku ja presidentti Kekkosen uudelleenvalinta. Neuvotteluissa eliikepaketin purku tuotti vaikeuksia',
koska keskustapuolue yritti loppuun asti pitaa kiinni kuntien kalleusluokituksen poistamisesta (H. Niemelii 1985, 204). Nain ollen koko hallitusneuvotteluiden ydinkysymyksend oli kesAllii 1972 hyviiksytyn kansaneliikeuudistuksen rahoitus. Tiihiin vedoten presidentti pyysi tyomarkkinajiirjestoilt6 apua eliikepommin purkamiseksi, jotta enemmistohallituksen muodostaminen kdvisi mahdolliseksi (Myllymiiki 1979, 135).
Keskustapuolue hyviiksyi kuitenkin hallitusratkaisun 29. elokuuta 1972
sen jiilkeen kun tasavallan presidentti oli kiiynyt keskustapuolueen valtuuskunnan kokouksessa taivuttelemassa puoluetta enemmistdhallitukseen.

Niiin ollen hallitussopimus ns. Sorsan paketti tuli hyviiksytyksi, ja samalla se merkitsi eduskunnan kes2illii hyviiksymiin el2ikepaketin purkamista (H. Niemelii 1985, 204-205). Sorsan hallituksen lisiipciytiikirjaan
tuli myris SAK:n', STK:n ja MTK:n sopima jiirjestely eliikepaketin purkamiseksi melkein sen alkuperdisessd muodossa (ks. Hakovirta & Koskiaho 1973, 32&-33I). Samalla hallituspuolueet olivat sitoneet itsensd
tyoeliikkeiden tasokorotuksen liipivientiin, joka oli kiisiteltiivAnd samanaikaisesti tyomarkkinajiirjestojen el2iketoimikunnassa.
Sorsan hallituksen esitys kansaneliikkeiden korottamiseksi
Kun tasavallan presidentti oli kiiynyt keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan kokouksessa ja saanut puolueen taivutetuksi mukaan kaavail-

I

Hiimdliiisen mukaan presidentti Kekkonen oli soittanut hdnelle, kun Sorsan hallituksen
oli kertonut, ettii etujiirjestojen tekemiiii eliikepommin purkupaperia yritetiiiin kaataa neuvotteluissa. Kekkonen oli kuitenkin todennut Htimiiliiiselle, etta han ei anna asiassa periksi vaan etujiirjestdjen ehdotuksesta tulee Sorsan hallituksen esitysten pohja (Hiimiiliiinen 6.3.1985).
2 Eliikepommin purkaminen hyviiksyttiin SAK:ssa sosialidemokraattien aenin kansandemokraattien iiiinestiiessii sitii vastaan (Ssd 26.8.1972; Hiimiiliiinen 1975,32-33).
muodostamisneuvottelut olivat kiiynnissti. Kekkonen
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tuun enemmistcihallitukseen ja kun muut mahdolliset hallituspuolueet
olivat hyvtiksyneet hallituksen muodostajan kompromissiesityksen, nimitti presidentti Kekkonen puoluesihteeri Sorsan johtaman parlamentaarisen enemmistcihallituksen 4.9.1972 (Myllymaki 1979, 136). Syyskuun alussa 1972 SKDL, SMP ja SKL tekiviit vlilikysymykset siita, aikoiko hallitus esittiiii kesdkuussa hyviiksytyt el2ikepakettilait vahvistettavaksi. Piiiiministeri Sorsa vastasi niiihin, ettii hallituksen mukaan eduskunnassa hyviiksytty eliikepaketti olisi uhannut rahan arvoa, maksutasetta ja tyosuhteessa olevan vhestdn ansiotasoa. Lisiiksi se ei olisi kohdistanut eliikkeiden korotuksia niitd eniten tarvitseville kuten hallitussopimuksessa tehty eliikeratkaisu tekee. Viilikysymysiiiinestyksessii myos
kokoomus iiinesti hallitusrintaman kanssa viilikysymyksiii vastaan (H.
Niemelii 1985, 206).
Hallitussopimuksen mukaisesti Sorsan enemmistcihallitus antoi syyskuun lopussa 1972 eduskunnalle lakiesitykset kansaneldkelain seka tukilis[- ja asumistukilain muuttamisesta. Samalla ilmoitettiin, ettd tasavallan presidentti ei ollut vahvistanut kesdkuussa hyvtiksyttyii eliikepakettia (Myllymaki 1979, 136; H. Niemelli 1985, 207). Hallituksen esitys
pohjautui hallitussopimuksen lisiipoytiikirjaan ja sen mukaan tukilisiin
ja asumistuen tulosidonnaisuuden lieventdmiseksi tiiysimiiiiriiiseen tukilisiiiin oikeuttava tuloraja korotettaisiin puolitoistakertaiseksi, tukilisiin

ja

asumistuen tulosidonnaisuutta alennettaisiin 75 prosenttiin, tukilisiin
asumistuen omaisuusrajoja korotettaisiin puolitoistakertaiseksi sekii
omaisuuden vuosituloksi kiiytettiiviiii kerrointa alennettaisiin B prosent-

ja

tiin. Asumistukien korotukset laskettaisiin yksilollisesti ja

asumistukea

korotettaisiin asumiskustannusten noustessa. Uudistuksen kustannukset
jakautuisivat siten, ettd Kansaneliikelaitoksen osalle tulisi 276 miljoonaa markkaa, valtion osalle 29 miljoonaa ja kuntien osalle 12 miljoonaa markkaa (HE 15411972).
Sosiaalivaliokunnan mietintoon jatettiin kolme eriiiviiii mielipidettii.
Niimii olivat SKDL:n, SMP:n ja SKYP:n eriivdt mielipiteet. SKDL:n
mukaan hallituksen esityksen piiiiheikkous oli siinii, ettei se edellytii
kansaneliikkeen tukiosan maksamista kaikille samansuuruisena tasaeldkkeenii paikkakunnasta riippumatta. SKYP:n edustaja kiinnitti huomiota
siihen, ettd kansaneliikkeiden kokonaisuudistus oli jiiiinyt tekemiittii ja
niiin ollen kansaneldke ei kyennyt antamaan perusturvaa heikossa asemassa oleville. Hallituksen esitys jattaisi suuren osan kansaneliikeliisiii
ratkaisevasti huonompaan asemaan kuin alkukesdstit t972 hyviiksytty
sosiaalivaliokunnan mietinto. Erittiiin vakava puute SKYP:n edustajan
mukaan hallituksen esityksessd oli kalleuspaikkakuntaluokituksen siiilyminen kansaneliikkeen tukiosia miiiiriittiiessii. SMP:n edustaja katsoi
hallituksen esityksen merkitsevdn eduskunnan keshkuussa hyviiksymien
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eliikelakien korjausten kutistumista "minieldkepaketiksi" (Sosiaalivaliokunnan mietint<i l5ll972).
Eduskunta hyviiksyi kansaneldkkeiden korotukset hallituksen esityksen mukaisina 12. joulukuuta 1972.
Vuoden 1972 eliikekiista rakenteellis-poliittisesta nik0kulmasta
Ministeri Kaipaisen alkuperiiisen kansaneldke-esityksen tarkoitus oli

Kuusen tyriryhmiin eliikepoliittisen osan kiiiintiiminen ja tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnassa valmistellun tyoelikeuudistuksen muuttaminen kansaneldkepainotteiseksi. Kun alkuperdinen kansaneldke-esitys sisiilsi tyotulojen etuoikeuttamisen kansaneliikkeen tukiosassa, oli
sen tarkoituksena olla ensimmiinen askel Ruotsin mallisen tasaeldketurvan toteuttamiseen.' Sosiaali- ja terveysministerin esitystii voidaan
tarkastella mycis sitl taustaa vasten, ettii sosialidemokraattisessa puolueessa oli 1960-luvun loppupuolelta liihtien voimistunut vasemmistosiipi, jonka piiiimdiirlinti oli reformoida Suomen eliikejiirjestelmii Ruotsin
esikuvaa vastaavaksi.

Tarkoituksena oli parantaa kansaneldkejiirjestelmii tasaeliikkeeksi
korkealla pohjaosalla ja tiihiin liittaa yhteenkirjoitetut tyoelakelait. On
huomattava, ettii tiimiin vasemmistoryhmittymiin toiminta ei selity rakenteellis-poliittisesti, kannattajakunnan intresseistd kiisin. Ryhmittymdn toimintaa selittee enemmdn ideologinen tekijii: vastenmielisyys yksityisten laitosten hoitamaa tyoeliikejiirjestelmdh kohtaan.
Sosialidemokraattisessa puolueessa vallitsevista erilaisista eliikepoliittisista linjoista johtuen piiiministeri Paasio muutti sosiaali- ja terveysministerin alkuperdisen esityksen tukilisiipainotteiseksi, jolloin se ei aiheuttanut hallituksen esityksen muodossa ristiriitaa kahden el5kejiirjestelmdn viilillii. Hallituksen esitys nousi kuitenkin eduskuntakdsittelyssii
kolminkertaiseksi kustannuksiltaan. Varsinkin maanviljelijoita edustavien intressitahojen toimesta kansaneldkkeisiin ajettiin huomattavia korotuksia. Keskustapuolueen toimesta kansaneliikkeistii poistettiin kuntaIuokitus, mikii merkitsi tulonsiirtoa kaupunkiviestoltii maatalousviestdlle. Ennen kansaneldke-esityksen antamista keskustapuolue jiitti eliikepoliittisen viilikysymyksen, joka osittain painosti Paasion hallituksen antamaan esityksensi. Keskustapuolue oli myos ehdottanut sosiaalivaliokunnan perusteluihin lisiiystii Ruotsin mallisen peruselAketurvan toteuttamiseksi. Keskustapuolueen viilikysymyksen eduskuntakiisittelyn
aikana sosialidemokraatit, palkansaajien edustajina, vaativat kansaneliikkeiden kehittiimistli entistd enemmdn tarveharkintaisiksi. Tiimii oli
I Vuonna 1971 tyotulot

muodostivat kansaneliikkeen tukiosan tarveharkintajdrjestelmiis-

ta noin 32 prosenttia (Jantti 1971, 2).
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vastoin keskustapuolueen ajamaa maatalousvlestcin intressien mukaista, tarveharkinnasta vapaata el2ikepoliittista linjaa.
Palkansaajajiirjestot esittiviit keskustapuolueen viilikysymyksen aikana voimakkaat kommenttinsa puolueen eldkepoliittista linjaa vastaan.
Viihimmiiiseldketurvan toteuttaminen kansaneldkkeiden perusosa ja tukiosa yhdistiimiillii niihtiin tulonsiirtona palkansaajilta maatalousvdestrille. Eduskuntakiisittelyn lopputuloksena paisuneen eliikepommin tyomarkkinajiirjestot katsoivat vaarantavan tycimarkkinajiirjestojen eltiketoimikunnassa suunnitteilla olleen tyoeliikkeiden tasokorotuksen. Tiimii
oli perussyy, miksi jiirjestot lihtiviit eliikepakettia purkamaan.
Elikepommin purkaminen kytkeytyi myos vuoden 1972 yleispoliittiseen tilanteeseen, jossa hallitusneuvotteluissa olivat esillii Suomen
EEC-kysymys ja tasavallan presidentin uudelleenvalinta. Tasavallan
presidentti otti yhteyden etujiirjestoihin, jotta hallitusneuvotteluissa esteeni ollut eliikepaketti olisi saatu purettua ja enemmist<ihallitus aikaan. Keskustapuolue piti hallitusneuvottelujen aikana tiukasti kiinni
kuntaluokituksen poistamisesta, jonka palkansaajajiirjestdt, varsinkin
SAK, katsoivat merkitsevdn tulonsiirtoa maatalousvdestcille. Keskustapuolue myontyi hallitussopimukseen, ja samalla elzikepommin purkuun
vasta kun tasavallan presidentti kiivi puolueen valtuuskunnassa puoluet-

ta suostuttelemassa.
SAK:n, STK:n ja MTK:n keskenddn sopima eliikepommin purku sisiilsi sukupolvenvaihdoseliikkeen toteuttamisen, joki voidaan katsoa
MTK:n eliikepaketin purkamiseen osallistumisen hinnaksi. Sukupolvenvaihdoseliike toteutettiin kevldn 7973 maatalousratkaisun yhteydessi,
johon liittyi myos luopumiselikkeen ja luopumiskorvauksen voimaan
saattaminen (Myllymaki D79, 164). Etujiirjestojen ehdotus eliikejiirjestelyksi sisiilsi myos tyoelzikkeiden tasokorotuksen sekd tyrieliikkeiden
etuoikeutuksen poistamisen kansaneliikettii mddrdttdessd, ja tdten myos
tyoeliikkeiden muodostumisen ensisijaiseksi eldkemuodoksi. Kun tyomarkkinajiirjestojen sopima eliikepaketin purku tuli viel6 sellaisenaan
Sorsan enemmistcihallituksen ohjelmaan tasavallan presidentin painostuksesta, merkitsi se hallituspuolueiden sitoutumista tyoeliikkeiden tasokorotuksen sekd kansaneliikkeen ja tyoelakkeen vdlisen etuoikeusjiirjestyksen kddnthmisen liipiviemiseen. Niiin myos suomalaisen elhketurvan
painopiste siirtyi keskustapuolueen ja SKDL:n ajamasra Ruotsin mallin
mukaisesta eliikejArjestelmiistii tyomarkkinajiirjest<ijen ja SDp:n ajamaan Kuusen klubin suosituksen mukaisen tyoeltikemallin suuntaan.
Jos vuoden 1972 elakekiistaa verrataan Ruotsin eliikejdrjestelmdn kehitykseen, voidaan todeta sen heijastavan maatalousvdestcin sekii tyontekijii- ja toimihenkiloryhmien vhlistii tulonjakokiistaa, joka on ollut
suomalaiselle eliikepolitiikalle tyypillistii vuoden 1956 kansaneliikkeiden
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reformista liihtien. Maatalousvdestod edustava keskustapuolue pyrki
muuttamaan kansaneliikkeen tasaeldkkeeksi poistamalla siitd tarveharkinnan. Tyontekijii- ja toimihenkilojiirjestot taas vastustivat tasaelAkkeitii, joiden ne kalsoivat vaarantavan palkansaajien ansioel2ikejiirjestelmiin kehittiimisen. vuoden 1972 elakekiistassa eriiiinii keskeisenii kohtana oli kansaneliikkeiden kuntaluokituksen kohtalo, joka muistuttaa
Ruotsissa samasta asiasta n. 40 vuotta aikaisemmin kiiytyii kiistaa. Keskustapuolue hiivisi tiimiin kiistan, kuten myds talonpoikaisliitto Ruotsis,u uronnu 1936. Voidaan todeta myos tyontekijoiden ja toimihenkiloisuhtautumisen tarveharkinnan poistamiseen olleen jiilden jiirjestojen
"
leen kerran piiinvastainen kuin vastaavilla ruotsalaisilla jiirjestoillii'
Mycis Suomen tyonantajien negatiivinen kanta tarveharkinnan purkami,""n on erilainen kuin Ruotsin tyonantajien positiivinen kanta.
Suomen Ruotsista erottava kahden tyoviienpuolueen vilinen kilpailu
niikyi vuoden 1972 eliikekiistassa siten, ettd kommunistit kannattivat
keskustapuolueen ajamaa tasaeldkelinjaa kun taas sosialidemokraatit
olivat taiveharkintaisen kansaneliikkeen kannalla. Sosialidemokraattisen puolueen ja ay-liikkeen linja erosi siten vasemmistososialidemokraattien linjasti, joka oli itse asiassa sama kuin maatalousvAestod edustavan keskustapuolueen linja. Tiimii on ollut ehkii keskeinen vasemmistososialidemokiaattien tavoitteita mitetoiva seikka. Sosialidemokraattien keskuudessa Ruotsin mallin toteuttamisen on nihty merkitsevhn
keskustapuolueen eliikepoliittisten piiiimiiiirien realisointia.
Eliikepommin syntytapa antaa tukea poliittisille teorioille, joiden mukaan eliikepoliittiset reformit syntyvht, kun puolueet kilpailevat vanhusvdestcin aanista. Kuitenkin eliikepommin purkaminen tycimarkkinajiirjestojen toimesta osoittaa niiiden teorioiden rajat. Reformit eiviit synny
puhtaasti poliittisella tasolla, vaan kehitystii siiiiteleviit myos luokkapohjaiset taloudelliset aktorit. Ollakseen selityskykyisiii teorioiden- on nhin
Lllen kiinnitettiivii huomiota luokkien aktoreiden toimintaan seki poliittisella ettii taloudellisella tasolla'
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7

. Tyoeliikkeiden tasokorotus

tyoeliikej iirj e stelm 6n
rakennusvaiheen piiiittdminen

Ty0markkinajArjestdjen eliiketoimikunnan ensimmiiinen versio
tytieliikkeiden tason korottamiseksi sekii kansaneliikkeen ja tydelflkkeen

yhteensovittamiseksi

Vuoden 1970 UKK-sopimuksen yhteydessii perustettiin vuonna 1971
ns. tyomarkkinajzirjestrijen eliiketoimikunta. Tyoryhmiin toimeksianto
koski ty<iel5kejiirjestelmiin yksinkertaistamista, tyoeliikkeiden ansainta-

ajan lyhentiimistd, tyriel5kkeiden tasoa sekd yhteensovittamista muiden
eliikkeiden kanssa ja kuntoutuksen ottamista lakisiiiiteisenii tyoeliikejArjestelmiin piiriin. Toimikunnan tuli mycis valmistella esitys eliikesiiiitiolain muuttamisesta siten, etta tyontekijiit saisivat valita kaksi edustajaa eliikesiiiition hallitukseen (STK 1978, 86).
Eliiketoimikunnassa olivat edustettuina tyomarkkinajiirjestoistii STK,

LK, SAK ja TVK. Tyrieliikejiirjestelmiii toimikunnassa edustivat Teivo
Pentikiiinen ja Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja Markku Kaikkonen. Toimikunnan puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeri6n osastopaallikko Erkki Pesonen (Salminen 1982, 60).
Eliiketoimikunnan tyoskentelyn pohjaksi otettiin Teivo Pentikiiisen
huhtikuussa I97l laatima muistio tyoeliikkeiden tason korottamisesta ja
ansainta-ajan lyhentiimisestd. Muistion mukaan pitkiillii tiihtiiyksellii olisi kysymys slita, tultaisiinko tyosuhteessa olevien ekiketurva priciasiallisesti kanavoimaan tydeldkejrirjestelmrin vaiko suurelta osin myos kansanekikejrirjestelmrin kautta. Tiihiin pohjautuen muistiossa esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja tyoeliikkeen ja kansanel6kkeen yhteensovittamiseksi
seka tydelakkeiden tason korottamiseksi. Muistion mukaan piiiitavoitteena voitaisiin pitii2i ns. Liukkosen mallia, jossa tyoeltike olisi ensisijainen ja koko kansaneliike tarveharkintainen. Kokonaiseliikejiirjestelmii
olisi seuraavan sivun kuvion mukainen.
Kokonaiseliikejiirjestelmd muodostuisi tiiten vuonna 1967 esitetyn
tycieliikemallin ja myohemmbn Kuusen toimikunnan ehdotuksen mukaiseksi. Tyoel5ke olisi siind peruseliike ja sita taydentaisi huoltoperiaatteinen kansaneliike. Tiillainen kokonaiseliikejiirjestelmd oli vastakkainen
keskustapuolueen ja kansandemokraattien ajamalle Ruotsin elZikejiirjestelmdn mallille, jossa kansaneliike olisi peruseldke ja sitii tiiydentiiisi ansioihin suhteutettu lisiieliike.
Pentikiiisen muistion mukaan, jos eltikejiirjestelmien kehitys ohjattaisiin tyoeliikepuolelle yhteensovituksessa, tydmarkkinajiirjest<iillii olisi

139

Eldke

tarveharkintainen
kansanelAke

tydelake

Aktiiviaikaiset tulol

olennaisesti paremmat mahdollisuudet vaikuttaa eliikejiirjestelmien ke-

hitykseen haluamallaan tavalla. Tiimii johtuu siita, ettii tyonantajat ja
tyrintekijiit rahoittavat itse kustannukset tyoeliikejiirjestelmiissii' (Pentikiiisen muistio tyrimarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnalle 2I.4.197I).
Muistiota kasiteltiin tycimarkkinajiirjestojen kokouksessa toukokuussa t971. Tyonantajat ottivat kokouksessa voimakkaasti kantaa Liukkosen mallin puolesta ja katsoivat, ettd tarveharkinta olisi ulotettava kansaneldkkeen perusosaan asti. Tycinantajien mukaan Liukkosen malli olisi saatettava voimaan asteittain. SAK:n edustajan mukaan kysymys oli
siita, mita kanavaa myoten eldketurva ohjataan. Tytintekijiiin kannalta
olisi ilmeisesti edullista eliketurvan ohjaaminen tyoeliikevakuutuksen
kautta. Mutta samanaikaisesti pitiiisi myds tyomarkkinajiirjest<ijen vaikutuksen kasvaa tycieliikejiirjestelmdn hallinnossa, jossa vaikutus oli tiihiin saakka ollut niennZiistli. Liukkosen suunnitelman ellikkeiden yhteensovittamiseksi SAK:n edustaja totesi olleen Liukkosen yksityisajattelua, jota SAK:ssa ei ole tarkemmin kiisitelty. Yleensiikin kaikki ratkaisut, joissa kansaneliikkeisiin kosketaan, jouduttaisiin SAK:n edustajan mukaan miettimiiiin tarkoin (Tytimarkkinajiirjestojen eliiketoimikunta 3.5.1971).
Eliiketoimikunnan kokoontuessa heindkuussa l97l SAK:n sosiaalisihteeri Matti Savola totesi Liukkosen vaihtoehdon, jossa tarveharkinta
I

Pentikiiisen esitys pohjautui tydelakejarjestelmiin piirissii tehtyyn jiirjestelmiianalyysiin,

jonka mukaan hajautettu jiirjestelmii ei voi toimia, jos eliikkeiden yhteensovitus sisiil-

tiiii korkean pohjaosan kansaneliikkeissd (Pentikiiinen
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24.1.1985).

ulotettaisiin kansaneliikkeen perusosaan asti, mahdottomaksi toteuttaa
poliittisesti. Savola jakoi kokouksessa myos muistion sAK:n tavoitteista tyoeliikejiirjestelmiin suhteen. Muistion mukaan:
1) Tehtiivien muutosten tulisi tiihdiitii tyoeliikejiirjestelmiin hallinnon
keskittiimiseen ja tyrisuhde-eliikelakien yhdentdmiseen.
2) Tyomarkkinajiirjestojen vaikutusmahdollisuuksia tycieltikejiirjestelmiin hallinnossa olisi lisiittiivii. Eliikevakuutusyhtioiden hallinto tulisi
saattaa pariteettiperiaatteelle.
3) Tyoeliikejiirjestelmiiiin kuuluvaa koko tyomarkkinakentiin mukanaolon periaatetta olisi sovellettava johdonmukaisemmin mycis varainhoidon alueella.
4) Tyoeliikelakeihin tehtavien parannusten tulisi suosia pieniii eliikkeitii
saavia.

5) Tyrieliikelakeihin tehtavat muutokset eiviit voisi koskea vain tulevia
eliikkeitri. Mukana olisi oltava my<is jo myonnetyt eliikkeet (Tyo-

markkinaj iirj esto j en eliiketoimik unta 5 .7 . 197 l) .
Kokouksessa STK:n edustajat puolsivat Liukkosen mallin kayttoonottoa ja esittiviit Kansaneldkelaitoksen kompensoimista sairausvakuutuk-

sella, kun laitoksen tehtavat eliikkeiden maksamisessa vhhenisivhtr.

Kokouksessa liisnii ollut SAK:n asiantuntijaliiiikiiri osmo Kaipainen
totesi tycinantajien ajamasta Liukkosen mallista, ettd sen perusteella
Kansanelikelaitos voitaisiin lopettaa kokonaan. Kansanelhkelaitoksen
tehtavat vdhenisivdt jo muutenkin, kun kansanterveyslaki tulisi piakkoin voimaan (Tyomarkkinajzirjestojen eliiketoimikunta 5.7.1971).
Tycimarkkinajiirjestojen el2iketoimikunnassa kasiteltiin myohemmin
toimikunnan suhdetta Kuusen klubin suositukseen, jolloin todettiin, ettei Kuusen tyriryhmiin tyciskentely vaikuta eliiketoimikunnan tyohon.
Mutta todettiin kuitenkin yhteyttii Kuusen tyriryhmiiiin pidettiiviin, koska molemmissa toimikunnissa oli samoja henkilditii (Tyomarkkinajiirjestrijen ekiketoimikunta 15.10.1971). Toimikunnassa selvitettiin iyoel5kkeiden tason ja viihimmiiismddrdn korottamisen ohella myos ty<ieliikevakuutettujen kuntoutusta. Elaketoimikunta katsoi kuitenkin, ettei
tyoeliikejiirjestelmdn kuntoutuksen osalta ollut syyt?i ryhtyii erityisiin
kehittamistoimenpiteisiin, vapaaehtoisen kuntoutuksen lisiiksi (Salminen 1982, 61).
Tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnan tyolistalle otettiin SAK:n
aloitteesta tycieliikejiirjestelman organisaatiokysymykset ja eliikekatto,
sen jiilkeen kun ammaftijiirjestdn niikemykset olivat tdsmentyneet heindkuussa 1971 hyvAksytyn sosiaalipoliittisen ohjelman mycitii. SAK:n

I

Kuusen klubin suosituksessa sairausvakuutus tehtiin ensisijaiseksi tyoeliikkeisiin ndh

den.
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pyrkimyksenii oli toteuttaa tycieliikejiirjestelmiin reformointi Ruotsin liiaelatejarjestelmdn mukaiseksi, (Savola 1975, 88). SAK:n ndkemyksen
mukaan tyoeliikejiirjestelmdn formaalinen tehtiivii oli myontiii tyontekijoille eliikkeite. Tyoelakejiirjestelmiillii oli myos informaalinen tehtava,
joka oli siiiistiimistehtiivii. Koska 1970-luvulla siiiistiimisalttius oli ollut
iaskussa Suomessa, voitaisiin tyoeliikejiirjestelman kautta keriitii huomattavia phdomia, jotka voitaisiin ohjata tuotantoeldmiin kehittiimiseen'.
Kuitenkin piiiiomien ohjaamisen edeliytyksenii olisi ty6ntekijoiden merkitttivii sananvalta tyoeliikejiirjestelmdn hallinnossa. Keskeiset tavoitteet SAK:n kannalta olisivat ndin ollen: automaattisen takaisinlainauksen poistaminen3, eldkesadtioiden lopettaminen ia ty<intekijiipuolen
edustuksen saaminen suurimpien el6kevakuutusyhtioiden hallintoon.
Tycieliikejiirjestelmdn hallinnon kehittiimisen tavoitteena olisi tyoeliikekissan mukainen jiirjestelmii. Tyoeliikekassassa sidosryhminii olivat pelkiistiiiin tydmarkkinajiirjestot ilman vakuutussektoria. SAK:n tavoitteena oli myos tyoeliikejiirjestelmdn rahastointiasteen nostaminen (Savola
1977, 34). Ruotsin lisiieliikejiirjestelmdssd rahastointiaste on Suomen
iirj estelmdd korkeampi.
tyoeliikej
-

Kansanelakkeiden eduskuntakhsittelyssli keviiAllii 1972 syntyneen eld-

kepommin, jonka tarkoituksena oli tyoeliikeuudistuksen estaminen,
puikaminen tyomarkkinajiirjestojen toimesta ratkaisi mahdollisuuden
iycieliikkeiden tasokorotuksen liipiviemiseen. Eliikepommin purku kokosi kaikkien etujiirjestojen voimat tyoeliikkeiden tasokorotuksen taakse (H. Niemelii 19s5, 2t2). Tyomarkkinajiirjestojen eldketoimikunta
sai valmiiksi maaliskuussa 1973 ehdotuksen tyoeliikkeiden korottamiseksi ja kokonaiseliikkeen uudistamiseksi. Ehdotuksen liihtokohtana
oli, ettd tyoelakkeiden tasoa korotettaisiin huomattavasti. Samalla pyrittiiisiin tyoeliikej2irjestelmiin yhteniiistdmiseen sekii tyoeliikkeen ja kansanelhkkeen vdlisen vuorovaikutuksen yksinkertaistamiseen. Ehdotus
olisi sopusoinnussa ministeri Kuusen tyoryhmdn vuonna 1971 tekemiin
piiiieliikejiirjestelmien tyonjakoa koskevan suunnitelman kanssa. Yhr SAK:n tarkoituksena oli Ruotsin mallin mukaisen lisiieliikejiirjestelman toteuttaminen
ilman valtiovallan mukaantuloa. Tiilloin hallinnon olisivat miehittaneet pelkastaan tyomarkkinajiirjestot (Savola 6.3.1985).

z SAK:n piirissd niihtiin takaisinlainauksen suuntautuvan yritysten kziytt<ikuluihin eikii
tuotannollisiin investointeihin (Savola 6.3.1985). Samaa kritiikkiii on esitetty valtionvarainministerion tyoryhmaraportissa 1983:VM 37.
r SAK:n sisiillii oli nakemyseroja takaisinlainauksen ja hallinnon uudistamisesta (Savola
1977,34). SAK:n ytin johto katsoi, ettd vuoden 1960 komiteanmietintd on sopimus. joka sitoo SAK:ta. SAK:n erilaisiin kantoihin vaikutti myos tyoeliikelaitosten vastustus,
jonka mukaan rahastoinnin uudistamisen ja hallinnon kehittamisen ajankohta ei ollut
sopiva
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(SAK-ETK neuvotteh 4.4.1972).

teensovitus noudattaisi nZiin ollen tyonantajien
maa Liukkosen mallia.

ja tydeliikelaitosten

aja-

Ehdotuksen mukaan tydeliikkeiden karttumisprosentti nostettaisiin
prosentista 1,5 prosenttiin 1,.7.1962 jiilkeiseltii ajalta. Tydeliikkeiden
enimmdismdirdd nostettaisiin 40 prosentista 60 prosenttiin ja vanhojen
ikiiluokkien viihimmiiiseliike nousisi 22 prosentista 33 prosentiksi. viihimmiiiseliikkeen tasokorotusta ei ulotettaisi kokonaisuudessaan jo
eliikkeellii oleviin henkikiihin, vaan heiddn viihimmiiiseliikettiiiin nosrettaisiin 22 prosentista 25 prosenttiin. osaeliikkeen vdhimmdismddrd nousisi 19 prosentista 22 prosenttlin. Eliikkeiden yhteensovituksessa ei otettaisi kansaneliikettii lainkaan huomioon. Tiiten yhteensovitussddnnokset
tulisivat yksinkertaisemmiksi niiden periaatteiden mukaisesti, jotka ministeri Kuusen tyoryhmii vuonna 1971 esitti. Ehdotuksessa viitattiin
myos Kuusen tyoryhmdn eliikkeiden verotuksen yhteniiistiimissuosituksen toteuttamiseen (Tyomarkkinajirjestdjen eliiketoimikunnan ehdotus
t9.2.1973).

Tytimarkkinajiirjesttijen elflketoimikunnan uusi esitys tytieliikkeiden
tason korottamisesta sekii kansaneliikkeen ja tytielikkeen yhteensovittamisesta osaksi vuoden 1974 tulopoliittista kokonaisratkaisua

Tulopoliittista kokonaisratkaisua ei keviiiillii 1973 syntynytr, joten tyoelzikeuudistuksen toteuttaminen siirtyi seuraavaan vuoteen. vuosina
1972 ja 1973 oli kiiyty laajahkoa poliittista keskustelua siith, ulotetaanko eliikevzihenteisyys kansaneliikkeen perusosaan asti. Kansaneliikejiirjestelmiin kannattajat, liihinnii keskustapuolue, SKDL ja sosialidemokraattien vasemmistosiipi, pelkiisivdt kansaneliikkeen merkityksen olennaisesti kaventuvan, jos eliikeviihenteisyys ulotetaan kansaneldkkeen
perusosaan (Salminen 1982, 60). Kun tyrimarkkinaratkaisua ei keviiiillii
1973 syntynyt, tycimarkkinajiirjestot valmistelivat uuden esityksen ty6eliikkeiden tason korottamiseksi marraskuussa 1973. Uudessa esityksessii eliikkeiden yhteensovituksessa oli jiitetty pois eliikeviihenteisyyden
ulottaminen kansaneliikkeen perusosaan asti. Esityksessii ei myoskaiin
mainittu Kuusen tydryhmiin suositusta eliikkeiden yhteensovittamisesta
(Tyomarkkinajiirjestojen el6ketoimikunta 14.tr.L973). Eliikeviihenteisyyden siirt6minen kansaneliikkeen perusosasta koskemaan vain kansaneldkkeen tukiosaa johtui SAK:n muuttuneesta kannasta. SAK:n
kannan muuttuminen eliikkeiden yhteensovituksen osalta perustui siihen, etti sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmdssd vastustettiin perusosan hdvittrimistii ja SAK:n sosiaaliosastolla katsottiin Kuusen klubin
I SAK:n

hallitus totesi sosialidemokraattien iiiinin, ettei keskitetyn tyomarkkinaratkaisun
tekemiseen ollut edellytvksiii keviiiillii 1973 (Myllymaki D79, 140).
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eliikepoliittisen suosituksen liipivienti eduskunnassa mahdottomaksi'
(Savola 6.3.1985; H. Niemelii 1985,214). Tyonantajat ja tyoelakelaitokset joutuivat niiin ollen perddntymiiiin vaatimuksestaan tarveharkinnan
ulottamisesta kansaneldkkeen perusosaan asti eli Liukkosen mallin toteuttamisesta. STK perii2intyi vaatimuksestaan, koska tyonantajat katsoivat, ettei heillii ollut riittiiviid voimaa takanaan. Kuusen klubin suosituksesta kiinnipitiiminen olisi saattanut myos lykiitA tyoeliikeuudistuksen'? (H. Niemelii 1985,214).
El?iketoimikunnan uuden esityksen mukaan eliikettii karttuisi 1,5 prosenrtia vuodessa ja vanhojen ikiiluokkien viihimmiiiseliike nousisi 22
prosentista 33 prosentiksi. Kokonaiseldke koostuisi korotetusta tyoeliikkeestd ja nykyisestd kansanelakkeestd. Kokonaiselhke perustuisi seuraa-

viin olettamuksiin:
1) Tyciel2ikkeet korotettaisiin 1,5-kertaisiksi.
2) Kansaneliikkeen tukiosaa laskettaessa olisi tyoelake etuoikeutettua
tuloa vain 250 mk/kk miiiiriiiin saakka. Sen ylittiivri osa olisi tukiosaan vaikuttavaa tuloa.

3) Tyoelakkeiden yhteensovituksessa kansaneldkkeestii otettaisiin huomioon vain perusosa. Jo elSkkeellii olevien vahimmaiseldke nostettaislin 22 prosentista 25 prosenttiin ja osaeliikkeen vdhimmaismddrd

nousisi 19 prosentista 22 prosenttiin.
Eliikkeiden yhteensovituksessa ei otettaisi endd huomioon kansaneldkkeen tukiosaa. Kuusen tyoryhmiin suosituksen mukaisesti olisi kiireellisesti saatettava erilaiset eliikkeet verotuksessa samanlaiseen asemaan (Tyomarkkinajlirjestojen eliiketoimikunta i4. 1 1. 1973).
Eliketoimikunta ei tehnyt esitystii tyoeliikkeiden ansainta-ajan lyhentdmisesta, joka alunperin oli kuulunut myos tyoryhmdn toimeksiantoon. Myoskiiiin sAK:n vaatiman, Ruotsissa lakisiiiteisissii eliikkeissii
voimassa olevan, eliikekaton suhteen tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikunta ei katsonut olevan aiheellista tehdii esitystii (Salminen 1982,
61).

SAK:n ajamat tydeliikkeiden hallinnon ja piiiiomien ohjailun reformointi siirrettiin tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnasta kiisiteltiiviiksi tyomarkkinajiirjestojen viilisiin neuvotteluihin (Salminen 1982,
62). SAK:n pyrkimyksenii oli ollut tyoeliikkeiden tasokorotuksen sitoI On otettava

huomioon, ettii SAK:n sosiaalipuolella suhtauduttiin epiiillen Kuusen klubin suosituksen eliikepoliittisen osan eli Liukkosen mallin toteuttamiseen (Tyomarkkinajiirjestrijen eliiketoimikunta 3.5.197 1: Savola 6.3. 1985).
2 Toisaalta STK:n taholta on myohemmin todettu, etta Kuusen ty6ryhmiin suosituksesta
olisi kannattanut pitaa kiinni, koska se olisi saattanut lykata tyoeliikeuudistusta parilla
vuodella. Tiilloin olisi voitu ottaa paremmin huomioon heikentyneen taloudellisen tilanteen vaikutukset tyoelekkeiden tavoitetason korottamiseen (H. Niemelii 1985, 214).
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minen hallinnon reformointiin, mutta tiissd ei onnistuttu. Ratkaisu hallinnon ja piiiiomien ohjailun osalta tapahtui vuoden 1974 tyoehtosopimusten yhteydessii, jolloin tyciel[kejiirjestelmdn kehittamista Ruotsin lisiieliikejtirjestelmdn suuntaan vastustivat tycinantajat ja tyoeliikelaitokset (Savola 1977,34). Tydnantajat olivat katkaisseet neuvottelut, kun
SAK:n taholta oli todettu eliikesiiiitioiden lopettamisen kytkeytyviin
piiiiomien ohjailuun tyrieliikejiirjestelmAssd (Savola 6.3.1985). Kuitenkin hallinnon osalta piiistiin neuvotteluissa siihen tulokseen, ettii tyomarkkinajiirjestot esittiviit yhteisesti, ettii Tyoeldkelaitosten Liiton toimesta aloitettaisiin neuvottelut etujiirjestojen osallistumisesta tyoelakelaitosten hallintoon. Niin ikiiiin asetettaisiin neuvottelukunta kasittelemiiiin yleisiii investointipolitiikan suuntaviivoja ja periaatteita. Vuoden
1975 alusta niiiden neuvottelujen tuloksena tulikin eldkevakuutusyhtioiden hallintoneuvostoon neljii tyontekijiipuolen edustajaa sekd neljii tyonantajapuolen edustajaa, ja kaksi edustajaa kummaltakin puolelta eldkevakuutusyhtioiden hallitukseen. Neuvottelujen tuloksena sovittiin
myds tyomarkkinajiirjestojen ja tyoeliikelaitosten yhteisen luotonantoneuvottelukunnan perustamisesta (Salminen 1982, 62).
Keviiiillii 1974 tydmarkkinajiirjestot piiiisiviit sopimukseen kaksivuotisesta tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta, johon liittyi SAK:n ja STK:n
kesken66n sopima sosiaalipaketti. Sosiaalipaketti sisiilsi mycis elhkeuudistuksen, jonka sisiilto noudatti tyomarkkinajiirjestojen eliiketoimikunnan esitystd tyrieliikkeiden korottamisesta, johon oli lisiitty esitykset
tyrielikejiirjestelmdn hallinnon kehittimisesta (H. Niemelii 1985, 215).
Hallinnon osalta SAK:n vaatimus uusien TEl-stiiitioiden perustamisen
kieltiimisestii ja alle 500 vakuutetun eldkesdiitiriiden lakkauttamisesta
kaatui tycinantajien vastustukseen (SAK:n, LTK:n ja STK:n tyoryhmiin
raportti 24.1.1974 STK 1978, 139). Sosiaalipakettiin sisiiltyi myos ehdotus selvitystycin kiiynnisthmisestd etujiirjest<ijen ja viranomaisten kesken eliikkeiden indeksisidonnaisuuskysymyksestii (STK 1978, 138). Elakeuudistus tulisi sopimuksen mukaan voimaan 1. heinikuuta 1975

(srK

1978, 137).

Vuoden 1974 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyi sopimus ns.
tarkistusmenettelysti, jonka mukaan jos kokonaisratkaisu ei pysyisi
koossa, tyoeliikeuudistukset jiisiviit toteutumatta (Myllymiiki 1979,
169; H. Niemelii 1985,216; Savola 6.3.1985). Tyonantajat olivat jo neuvottelujen alkuvaiheessa asettaneet thmdn tarkistusmenettelyn eli voimaantulosddnndksen tyoeliikeuudistuksen ehdoksi (Savola 6.3.1985).
STK piti tiukasti kiinni vaatimuksestaan ja SAK suostui siihen sosialidemokraattien idnin, koska SAK:ssa katsottiin tulopoliittisen kokonaisratkaisun olevan asiassa tiirkeintii (Myllymaki 1979, 169; H. Niemelii
7985, 21.6). Tiimii voimaantulosddnncis aiheutti voimakasta tyytymiitto10

-

Yhteiskunnan rakenne, politiikka ja elaketuNa
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myytta SAK:n kansandemokraattien keskuudessa. SAK:n toinen puheenjohtaja Arvo Hautala (kd) luonnehti tyonantajien menettelyd kiristdmiseksi, jotta tulopoliittinen kokonaisratkaisu voitaisiin pitaa koossa
tammikuun loppuun 1976 saakkar (Myllymiiki 1979, 169). Tulopoliittinen kokonaisratkaisu hyviiksyttiin SAK:ssa sosialidemokraattien iiiinin.
Kansandemokraatit vastustivat kiivaasti kokonaisratkaisun hyviiksymistd ja useissa liitoissa kokonaisratkaisu jouduttiin alistamaan jAsenldnestyksiin, joiden jiilkeen se hyviiksyttiin liittovaltuustoissa sosialidemokraattien enemmistcillii' (H. Niemeld 1985, 217).
Maataloustuottajien Keskusliitto hyviiksyi kokonaisratkaisun 6Anestyksen jiilkeen ja siihen liittyen MTK:n ja valtiovallan kesken neuvotellun maatalousratkaisun. Maatalousratkaisuun liittyneen sosiaalipaketin
yhteydessii oli sovittu siita, etta syytinki tehdiiiin etuoikeutetuksi tuloksi
kansaneliikkeen tukiosaa mddrdttdessd samalla tavalla kuin palkansaajien tyoeliikekin on (Myllymaki 1.979, 170). Ndin toteutettiin jo yrittajaeliikesopimuksen yhteydessii etujiirjestojen kesken sovittu syytinkien
etuoikeuttaminen kansaneliikkeen tukiosassa. Maatalousratkaisu sisiilsi
mycis maatalouden hintapoliittisen tuen ja parannukset viljelijiivdeston
vuosilomiin (Myllymaki 1979, 174; H. Niemelii 1985,217).
Toukokuun 1974 alkuun mennessi oli Lindblom-sopimuksen nimellii
kulkeva tulopoliittinen kokonaisratkaisu ja siihen liittyvii tyoeliikkeiden
tasokorotus hyviiksytty suurimmassa osassa tycimarkkinakenttiiii.
Hallituksen esitys
Tyomarkkinajiirjestcijen sopiman tyoeliikkeiden tasokorotuksen lakiesitykset valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriossii sekii Eliiketurvakeskuksessa sosiaali- ja terveysministeri Seija Karkisen johdolla niin, ettf,
hallitus saattoi antaa esityksensd eduskunnalle 19. huhtikuuta 1974 (Salminen 7982, 6l).
Hallituksen esitys vastasi sisiilkiltiiiin tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyvlii etujiirjestdjen sopimaa ehdotusta eliikejiirjestelmien kehittamiseste. Tyoeliikkeiden tasokorotukset olivat etujiirjestojen sopimassa muodossa ja ne koskisivat TEL:n, LELI.I, YEL:n ja MYEL:n
mukaisen turvan tavoite- .ia viihimmiiistasoa. Tasokorotus toteutettaiI Hautalan

vaatimuksesta tama ns. kassakaappisopimuksen voimaantulosaannos otettiin
esille myos Eliiketurvakeskuksen hallituksen kokouksessa (H. Niemelii 1985, 216).
2 Vuoden 1974 tulopoliittisen kokonaisratkaisun poliittista merkitystii luonnehti STK:n
toimitusjohtaja Timo Laatunen seuraavasti: "Ellei ratkaisussa olisi onnistuttu, se olisi
ollut sosialidemokraattisen ammattiyhdistyspolitiikan haaksirikko tai vieliikin tasmallisemmin: se olisi ollut selvii voitto kommunisteille ei vain tyomarkkinapolitiikassa vaan
mycis valtiollisessa politiikassa. Kokonaisratkaisun kaatuminen olisi ennen pitkiiii johtanut myds hallituskriisiin" (Gronow ym. 1977, 448).
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siin niin, ettii eliike karttuisi 1,5 prosenttia vuodessa entisen yhden prosentin asemasta. TiiysimSdrdinen eliike olisi 60 prosenttia palkasta ja se
ansaittaisiin 40 vuodessa, entinen vastaava eliike oli 40 prosenttia. Vanhimpien ikiiluokkien eliikkeiden tasoa sddtelevii viihimmiiiseldkeprosentti korotettaisiin vastaavasti 22 prosentista 33 prosentiksi. Eliikkeiden
yhteensovitus muutettaisiin niin, ettii piiiistiiisiin entistd helppohoitoisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan jiirjestelmiiiin. Periaatteena olisi, ettd pienten eliikkeitten saajien tulisi saada eliikkeensii lyhentamattomind, mutta suurten eliikkeitten osalta asteittain siirryttiiisiin 60 prosentin kokonaiselhketurvaa edellyttiiviille tasolle. Tyrielikettii suoritettaisiin enintiiiin mddrd, joka on 60 prosenttia yhteensovitusperusteena kiiytettdvdstd eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Jos timi peruste olisi
suurempi kuin 1300 markkaa kuukaudessa (indeksiluku 315), viihennettdisiin sanotusta 60 prosentin rajasta kansaneliikkeen perusosa, ei kuitenkaan enemp66 kuin 6 prosenttia yhteensovitusperusteen 1300 markkaa kuukaudessa ylittiivdsth osasta. Kansaneldkelain 30 $:iiti muutettaisiin vastaavasti siten, ettii tyoeliikkeestd jiitettiiisiin tukiosaa miiiiriittiiessd huomioonottamatta 250 markkaa kuukaudessa (tasossa 1.1..7975),
jolloin suurten tyoeliikkeiden saajat saisivat kansaneliikkeend vain pe-

(HE 3811974).
Niiin ollen kansaneliikkeen tukiosan tilalle tulisi tyoelake. Tiimii yhteensovitus merkitsi sita, etta kansanelhkkeen tukiosasta tulisi tyoeliikevdhenteinen ja suomalaisen eldketurvan painopiste siirtyisi lopullisesti
julkisen laitoksen hoitamasta Ruotsin mallin mukaisesta perusturvasta

rusosan

yksityisten vakuutuslaitosten hoitamaan ansioturvaan.
Hallituksen esitys sisiilsi myris kiistanalaisen, tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyviin voimaantulosddnncirksen. Esityksessii viitattiin
kokonaisratkaisun tarkistusmenettelyyn, jonka mukaan tydehtosopimukset voitiin, ellei tarkistusmenettelysta paastaisi yhteisymmiirrykseen, sopimukseen osallisten keskusjiirjestojen suostumuksella irtisanoa
piiiittymiiiin 31. maaliskuuta L915. Tiimiin vuoksi, vaikka lakien tiiytiintoonpanon valmistelun kannalta olisi ehdottoman vdlttdmiitontii siiiitiiii
lait valittdmdsti, lakien voimaantulopiiiviin mddrddminen oli hallituksen
esityksessd sopimuksen edellyttiimiillii tavalla jAtetty asetuksella tapahtuvaksi (HE 38t1974).
Hallituksen esityksen eduskuntakisittely
Hallituksen esityksen eduskuntakdsittelyyn heijastuivat koko tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun kohdistettu kritiikki ja tyomarkkinakentdn levottomuudet (H. Niemelii 1985, 219). Lakiehdotuksen eduskuntakdsittelyssii SKDL arvosteli voimakkaasti sita, ett5 Hiimiiliiinen (SAK) ja
Laatunen (STK) olivat tehneet eduskunnan enemmistoii noyryyttiiviin
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tyoeliikkeiden voimaantulosopimuksen. SKDL yritti estiiii tycieliikeuudistuksen kytkemisen kaksivuotiseen tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun tekemiillii ehdotuksen perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimisesta ja lakiehdotuksen jattamisesta lepiiiimiiiin (Myllymiiki 1979,
r6e).

Sosiaalivaliokunnan tyriskentelyii hidastivat hallituspuolueiden, sosialidemokraattien ja keskustapuolueen, viiliset erimielisyydet. Keskustapuolue, joka suhtautui kriittisesti tulopoliittisen kokonaisratkaisun
eliikepoliittiseen osaan, yritti saada tyoeliikkeiden tasokorotusesityksen
kanssa samanaikaisesti kiisiteltiiviiksi mycis kansaeliikejiirjestelmiin kehittiimisen. Keskustapuolueen mukaan kansaneliikkeitii tulisi korottaa
peruseliketuryana, tyotulot olisi etuoikeutettava kansaneldkkeen tukiosassa ja tarveharkinta poistettava kansaneldkkeen varassa eliiviltii.
Hallitus sai aikaa kuitenkin kompromissin, jonka mukaan tyoeliikelait
kAsiteltaisiin kiireellisesti kevddn 1974 alkana. Samalla sovittiin myds
kansaneliikkeen tukiosan tulosidonnaisuuden purkamisesta, josta aloitettaisiin vilittom?isti neuvottelut (H. Niemelii 1985, 219-220).
Hallituspuolueiden piiiistyii yksimielisyyteen kykeni sosiaalivaliokunta
jiittiimiiiin mietintdnsii. Sosiaalivaliokunnan mietinnon olennaisin hallituksen esityksestii poikkeava kohta oli tasokorotuksen voimaantulosd6nnoksen muuttaminen siten, ettii tyoelAkeuudistukset tulisivat voimaan asetuksella mddrdttiiviinii piiiviinii. Niiin ollen kansandemokraattien ehdottama siirto perustuslakivaliokuntaan ei toteutunut, vaan sanamuoto hyviiksyttiin hallituspuolueiden ja kokoomuksen enemmiston dAnillii. Sosiaalivaliokunta edellytti mietinnossdhn, etta hallitus antaisi vdlittomasti eduskunnalle tycieliikeuudistukseen liittyviin esityksen jo el2ikkeellii olevien kansaneldkkeen tulosidonnaisten osien suojaamisesta. Lisiiksi hallituksen tulisi antaa eduskunnalle esitys kansanel5kelain muuttamisesta siten, ettd syytinki tulisi etuoikeutetuksi tuloksi kansaneldkkeen tukiosaa mddrdttdessii. Hallituksen olisi valiokunnan mukaan ryhdyttiivii toimenpiteisiin myos tyotulon saattamiseksi asteittain etuoikeutetuksi tuloksi kansaneliikkeen tukiosaa miiiiriittlessii. Sosiaalivaliokunta totesi hyviiksyessiiiin esitetyt tydeliikeuudistukset, etta hallituksen tulisi yhdessii tyomarkkinajiirjestojen kanssa ryhtyii toimenpiteisiin. jotta
kasvavat tyoeliikerahastot saatettaisiin kansanvaltaiseen kontrolliin. Sosiaalivaliokunnan mukaan tyoeliikerahastojen varoja tulisi ohjata enemmin maamme vaikean asuntotilanteen helpottamiseksi (Sosiaalivaliokunnan mietintci 1311974).
Sosiaalivaliokunnan mietinto sisiilsi kolme eriiiviiii mielipidettii. Kansandemokraattien eriivdssii mielipiteessa esitettiin, ettei hallituksen esitys mitenkddn parantaisi eliikeliiisten asemaa. Keskeisiltii osiltaan hallituksen esitys oli jopa tiiysin pdinvastainen. Kansaneliikkeen varassa eld148

ville se ei antaisi mitiitin eika tydelakkeellii oleville, eiviitkii tulevatkaan
tyrieliikkeen saajat juuri kostuisi tycieliiketason viihiiisestd korottamisesta, koska sen suurimmalta osalta mitiitoisi samanaikainen kansanel5kkeen pienentyminen ja verotus. Pieni- ja keskituloisten eliikeliiisten
kannalta edullisin ja tarpeellisin toimenpide olisikin kansandemokraattien mukaan peruseliikkeenf, olevan kansaneliikkeen korottaminen.
Eriiiviin mielipiteen mukaan varsinaisen hyodyn esitetystii eliikelakien muuttamisesta saisi suurpddoma, jonka hallitsema tycieliikejiirjestelmii tulisi paisumaan yhteiskunnan hallinnassa olevan kansanelikejiirjestelmiin kustannuksella. Hallituksen esitys romuttaisi kansanelhkkeen
aseman peruseliikkeenii ja tekisi tycieliikkeestii ensisijaisen eliikkeen.
Vastoin hallituksen esitystii kansandemokraatit ehdottivat, ettii kansanel6kkeen tukiosan tulosidonnaisuutta tulisi lievent66 saattamalla
ty<itulo ja syytinki etuoikeutettuun asemaan ty<ieliikkeen ja muiden
etuoikeutettujen tulojen kanssa. Tyoeliikkeen karttumisprosentti tulisi
SKDL:n mukaan nostaa 1,5:een ja ansainta-aika olisi lyhennettlivii 42
vuodesta 30 vuoteen. Tyoeliikkeen miiiiriinii olisi 45 prosenttia palkasta. Tyoeliikkeen perustana olisi Ruotsin eliikejiirjestelmdd vastaavasti
kansaneliikkeen perusosaa ja tiiysimiiiiriiistii tukiosaa vastaava peruseldke, jota asteittain kohotettaisiin viihimmiiispalkan tasolle. Kokonaiseliikkeelle kansandemokraatit ehdottivat 2400 markan eliikekattoa
kuukaudessa. SKDL:n mukaan hallitus oli perustuslain vastaisesti edellyttiinyt, ettii Iakien voimaantulosta saadettaisiin asetuksella. Sosiaalivaliokunnan tekemi muutos hallituksen esitykseen ei asiallisesti muuttaisi sit5, ettd eduskunta luovuttaa valtaoikeuksiaan yksinkertaisessa
lainsii?idiintcijirjestyksessd. Kansandemokraatit ehdottivat, ettd lain voimaantulosta olisi siiiidettiivA itse laissa, ellei eduskunta perustuslain sdddiintiij2irjestyksessd toisin pAdtii (Sosiaalivaliokunnan mietinto 13ll974).
Kokoomuksen vastalauseen mukaan hallituksen esitystd tulisi muuttaa siten, ettii yhteensovitussddnncikset ulotettaisiin koskemaan kaikkia
eldkkeensaajia. Samoin tulisi tyotulojen etuoikeutta lisiitii kansaneldkkeen tukiosaa midrdttdessi (Sosiaalivaliokunnan mietintci 13lI9':4).
SKYP:n eridvdssd mielipiteessii esitettiin, ettii hallituksen esitys eli
STK:n ja SAK:n keskenddn sopima ansioeliikkeiden korotus, ilman vastaavaa kansaneliikkeiden korotusta, oli jyrkiissd ristiriidassa pienituloisten kansalaisten ja sosiaalisen ajattelun kanssa. Vastalauseessa katsottiin hallituksen esityksen lisiiiiviin eri tulotasoilla olevien eliikeaikaisia
toimeentuloeroja ja asettavan eri ikiiluokat eriarvoiseen asemaan.
SKYP:n mukaan hallituksen esityksen erddnd tarkoituksena oli kerlitii
ansioelAkerahastoihin valtavat mddrdrahat julkisen vallan valvonnan ulkopuolelle niin, ettei niitii voitaisi kiiyttiiii vhhdosaisen kansanosan hyviiksi. Eliikerahastojen kasvu tulisi hallituksen esityksen mukaan lis2iiint49

tymiiiin noin 600 miljoonalla markalla vuosittain ja merkitsisi samalla,
ettii mahdollisuudet kansaneliikkeiden korottamiseen valtaosaltaan menetettiiisiin. Eliikevarojen kiiyton luovuttaminen yksityisten eldkekassojen, siiiitioiden ja vakuutusyhtioiden kiisiin lisriisi todennAkoisesti niiden epdtarkoituksenmukaista kiiyttoii viihiiosaisten vahingoksi. Lopuksi
SKYP ehdotti hallituksen esityksen hylkiiiimistii ja kansanelAkelain reformointia siten, ettd jokaiselle kansalaiselle taattaisiin viihimmiiispalkkaa vastaava eldketurva (Sosiaalivaliokunnan mietintci 13ll974).
Suuressa valiokunnassa ja tiiysistuntokdsittelyssii SKDL, SMP ja
SKYP yrittiviit saada muutoksia hallituksen esitykseen. Kritiikki kohdistui lain voimaantulosddnnokseen, kansaneldkeldisten aseman heikentymiseen ja yksityisten vakuutusyhtioiden ja siiiitioiden vallan kasvuun sekii siihen, ettii eliikepolitiikasta oli tehty palkkapolitiikan osa. SKDL
pyrki poistamaan hallituksen esityksestl kansaneliikkeen tukiosan eldkevdhenteisyyden, koska tiimii oli vastoin puolueen ajamaa Ruotsin
mallin mukaista kokonaiseldkejiirjestelmaa (H. Niemelii 1985, 222).
Tyoeliikkeiden tasokorotus hyviiksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden ja kokoomuksen enemmiston iiiinin. Kuitenkin hallituspuolueista
keskustapuolue hyviiksyi esityksen kritikoiden. Keskustapuolueessa korostettiin, ettd puolue hyviiksyi tyoeliikkeiden tasokorotuksen osana tulopoliittista kokonaisratkaisua, muttei hyviiksy lakiesityksen syntytapaa
eikii sitii eliikepoliittista linjaa, jolle esitys perustui (H. Niemel?i 1985,
222). Eduskunta edellytti hyviiksyessiiiin hallituksen esityksen tyoeliikkeiden tasokorotuksesta, ettd hallitus yhdessii tydmarkkinajiirjest<ijen
kanssa ryhtyisi toimenpiteisin jatkuvasti kasvavien tyoeliikerahastojen
saattamiseksi kansanvaltaiseen kontrolliin (Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen 3811974).

Tyoeliikelakien muutokset hyvaksyttiin 18. heinakuuta 1974 ja tAlloin
piiiittyi tyoeliikejiirjestelmhn yli kymmenen vuotta kestiinyt rakennusvaihe. Tyoeliikkeiden tasokorotus ja eliikkeiden yhteensovitussiiiinnok-

sen muuttaminen merkitsi samalla sita, etta suomalainen eliikejiirjestelmd tulee tulevaisuudessa muuttumaan tydeliikkeiden asteittaisen voimaantulon mydtii ansioeliikepainotteiseksi vastakohtana Ruotsissa val-

litsevaan kansaneldkepainotteiseen eliikejiirjestelmhdn.

Ty0eHkkeiden tasokorotuksen arviointia rakenteellis'poliittisen
niktikulman kautta
Tyoeliikkeiden tasokorotus merkitsi tyoelakkeiden siiiitiimisestii alkaneen kahden eliikejiirjestelmdn ja niiden takana olevien rakenteellispoliittisten koalitioiden vilisen kamppailun piiiittymistZi tyoeliikejiirjestelmin voittoon. Eliikkeiden yhteensovitussddnnon mukaan ty<ieliike
on ensisijainen el6ke, joka viihentiiii tasael2ikepohjaista kansaneldkettd.
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Tdten maatalousvdestoi edustavien intressitahojen sekd SKDL:n ajama
Ruotsin mallin mukainen peruseliikejiirjestelmiivaihtoehto, jossa kansanelSke olisi ollut peruseldke, syrjiiytyi ansioeldkepainotteisen vaihtoehdon tieltii. Kuitenkin kansaneliikkeiden kokonaisuudistuksessa, josta piiiistiin sopimukseen vuonna 1976 tyoeliikkeiden tasokorotuksen jiilkeen, toteutui maatalousvdestoh edustavien keskustapuolueen ja
MTK:n ajama tarveharkinnan poistaminen kansaneliikkeistii.
Tyonantajien ja tyoeliikelaitosten ajama Kuusen klubin suosituksen
mukainen eliikkeiden yhteensovitus toteutui melkein kokonaan vain
kansaneliikkeen perusosan jiiiidessii maksettavaksi kaikille. Kansaneldkkeen perusosan siiilyminen johtui SAK:n ottamasta uudesta kannasta, jonka mukaan perusosan eliikeviihenteisyys olisi ollut mahdoton toteuttaa eduskunnassa sosialidemokraattien vasemmistosiiven, SKDL:n
ja keskustapuolueen vastustuksen takia. SAK:n kantaan vaikutti myos
se, etth sen sosiaaliosasto suhtautui epiiillen Kuusen klubin eliikepoliittiseen osaan. Tyonantajien tavoite, kansaneliikkeen tiiysi eliikeviihenteisyys, selittyy sillA, ettii heille on edullisempaa kanavoida eliketurva sellaisen jiirjestelmln kautta, jossa eliikevarat ovat yritysten kiiytossii ja
jota hoitavat yksityiset vakuutuslaitokset, kuin valtion hallinnassa olevan keskitetyn instituution kautta. Tyoeliikelaitoksille taas Kuusen klubin suosituksen toteuttaminen oli keskeinen kysymys, koska se siirsi
suomalaisen kokonaiseliikejiirjestelmiin painopisteen tyoeliikejiirjestelmdin. Kansaneldkejlirjestelmiin viihiiistii vaikutusta eliikkeiden yhteensovitustavan muuttamiseen selittiiii osittain Kansanel6kelaitoksen uuden

piiiijohtajan sitoutuminen Kuusen klubin tyoeliikemallin mukaiseen
eliikkeiden yhteensovitukseen.

Tyoeliikejiirjestelmiin hallinnon ja piitiomien ohjailun reformointi
Ruotsin lisiieliikejiirjestelmdn suuntaan, joka oli ollut esillii SAK:n sisiillii jo tycieliikejiirjestelmdn synnyn yhteydessd, kilpistyi tyonantajien
ja vakuutuslaitosten vastustavaan kantaan. Tyrielikejiirjestelmiin hallinnosta 1970-luvun alussa kiiyty kamppailu muistuttaa Ruotsin ansioihin
suhteutetusta lisiieliikejirjestelmiistii kiiytyii kamppailua 1950-luvun lopussa. Myos Ruotsissa kamppailun keskeinen kysymys oli eliikerahastojen hallinto. Ruotsissa sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike voittivat tdmdn kamppailun, mutta Suomessa ammattiyhdistysliike hiivisi
sen. Tdmd lopputulos kuvastaa Ruotsin ammattiyhdistysliikkeen suurimpia valtaresursseja 1950-luvun lopussa verrattuna suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen valtaresursseihin 1970-luvun alussa. Suomessa ammattiyhdistysliike sai toteutettua tavoitteensa vain osittain.
Hallituspuolueet olivat eliikepommin purkamisen yhteydessii kesiillli
1972 asiallisesti sitoutuneet viem66n liipi tydeliikkeiden tasokorotuksen
yhteistyossii tyomarkkinajiirjestcijen kanssa, joten sosialidemokraattien
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ja

keskustapuolueen suhtautuminen tasokorotukseen oli ratkennut jo
tiillciin. Kuitenkin keskustapuolue hyviiksyi tybelakkeiden korotuksen
vasta kun sille oli annettu lupaus kansanelhkkeiden korottamisesta.
MTK oli sitoutunut tyoeliikej?irjestelmddn maatalousyrittiijien eliikelain
sddtdmisen yhteydessii, mutta se hyviiksyi tasokorotuksen vain osana tu-

lopoliittista kokonaisratkaisua, jossa sille oli annettu etuisuuksia kansaneldkepuolella, mm. syytinkien etuoikeuttaminen kansanelikkeen
tukiosassa. MTK oli saavuttanut myds sukupolvenvaihdoseldkkeen toteuttamisen elSkepommin purkamisen yhteydessii.
Keskustapuolue oli edellyttiinyt tarveharkinnan poistamista kansaneliikkeist5 tyrieliikkeiden tasokorotuksen yhteydessA, kun taas sosialidemokraatit olivat tarveharkinnan siiilytt?imisen kannalla ja tycieliikkeiden tasokorotuksen nopean toteuttamisen takana. Niiin ollen myos tyoeliikkeiden tasokorotuksesta oli niikyvissii sosialidemokraattien ja keskustapuolueen vdlinen kiista tarveharkinnan kohtalosta kansaneldkkeissii. Tiistii samasta asiasta oli Ruotsissa piitisty yhteisymmiirrykseen jo
30 vuotta aikaisemmin. Sosialidemokraattisessa puolueessa oli kuitenkin myos kansaneldkejiirjestelmiin kannattajia (joiden vaikutuksesta
kansaneliikkeisiin jiii perusosa), puolueen johdon ja ammattiyhdistyssiiven ollessa voimakkaasti tyoeliikkeiden tasokorotuksen takana. Varsinkin puolueen ammattiyhdistyssiipi arvosteli keskustapuoluetta ja
edellytti, ettei tycieliikkeiden tasokorotukseen puututa, koska se oli osa
tulopoliittista kokonaisratkaisua (H. Niemelii 1985, 220).
Suomalaiselle yhteiskunnalle ominainen tyclrvdenpuolueiden kahtiajakautuminen nlikyi tyoel2ikkeiden tasokorotuksen yhteydessii. SKDL arvosteli voimakkaasti SAK:n sosialidemokraattista johtoa "noyryyttdvdn" tulosopimuksen tekemisestd. Varsinkin tasokorotuksen sitominen
kaksivuotiseen kokonaisratkaisuun nlihtiin SKDL:ssii tyonantajien kiristyksenii. SKDL:n voimakasta reaktiota selittiiii osittain yleispoliittinen
tilanne tyomarkkinoilla ja puolueen vuodesta 1971 alkanut oppositioasema sekl puolueen vhhdiset vaikutusmahdollisuudet sosialidemokraattien ddnin muovailtuun SAK:n kantaan. Myos STK:n ja liihinnii
SAK:n sosialidemokraattien laatima tyoeliikkeiden tasokorotus ja eliikkeiden yhteensovituksen muuttaminen, joka romutti puolueen ajaman
Ruotsin mallisen kokonaiseliikejiirjestelmdn, voimisti SKDL:n kritiikkiii. Kommunistithan olivat nostaneet vuosikymmenen suurimmaksi sosiaaliturvaa koskevaksi uudistukseksi kokonaiseltikejiirjestelmdn, jonka
hallinta uskottaisiin valtion sosiaaliturvalaitokselle, joksi Kansaneliikelaitos muutettaisiin (SKP:n liihiajan tavoitteet 2.4.1972).
Kun tarkastellaan tyoeliikkeiden tasokorotusta eri yhteiskuntaluokkien intressien organisoitumisen niikcikulmasta, voidaan todeta samasta
yhteiskuntaluokasta nousevien puolueiden ja etujiirjestcijen niikemysten
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samankaltaisuus. Tydvaestoa edustavat SAK ja SDP olivat johdonmukaisesti tyoeliikeuudistuksen takana. Maatalousvdestod edustavat MTK
ja keskustapuolue hyviiksyiviit tasokorotuksen kriittisesti ehtoja asetellen, liihinnii kansaneldkepuolelle tehtevilla parannuksilla.

8. Historiallinen kompromissi

eliikejdrjestelmien tyonjaon thsmenthminen

Kansaneliikkeiden uudistaminen esille
Eduskunnan hlviiksyttyii heindkuussa 1974 tylelakkeiden tason korottamisen kiinnitti tasavallan presidentti Kekkonen jouluna 1974 eriiiissii
haastattelussa huomiota Suomen eldketurvan pirstoutumiseen. Kekkosen mielestd olisi el?ikkeensaajan kannalta yksinkertaisempaa ja yhteiskunnan kannalta halvempaa, jos eliikejiirjestelmiii olisi vain yksi. Toisen kerran presidentti palasi eliikejdrjestelmien epdsuhtaan helmikuussa 1975. Tiilkiin hiin painotti erityisesti kansaneliikkeen varassa olevien

heikkoa asemaa.
Myos keskustapuolueen tydvaliokunta kiinnitti maaliskuussa 1975
huomiota eliikejiirjestelmiin. Kannanoton mukaan 1960- ja 1970-luvulla
tyoel?ikejiirjestelmdd rakennettaessa kansaneliikejrirjestelman kehittaminen oli jiiiinyt taka-alalle. Kehityksen katsottiin olevan johtamassa siihen, ettd tycivuosien tuloerot olivat siirtymdssd mycis eltkevuosien
eliike-eroiksi. Ttimiin takia keskustapuolue vaati viihimmiiiseltikejiirjestelmf,n luomista pikaisesti, sillii muutoin tydelakejarjestelmii tulisi valtaamaan kansaneldkejiirjestelmiin aseman peruselhketurvan toteuttajana (H. Niemelii 1985,231-232).
Sorsan hallituksen toinen sosiaali- ja terveysministeri, keskustapuoluelainen Reino Karpola, liihetti maaliskuun alussa 1975 Kansanelikelaitokselle kirjelmiin, jossa hiin vaati laitosta laatimaan ehdotuksen
viihimmiiiseliikejiirjestelmiin toteuttamisesta kesAkuun loppuun 1975
mennessd (HS 8.3.1975). Kirjelmiissd vaadittiin Kansaneldkelaitosta selvittamadn, miten jo eliikkeellii olevien vanhempien ikiiluokkien eliiketurvaa olisi parannettava sekd miten perheenemintien ja muiden lisiieliketurvaa vailla olevien erityiseliiketurva olisi jiirjestettdvd kansaneld-

kejiirjestelmiin yhteydessii. Viihimmiiiseldketurvaa Karpola perusteli
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puuttuvalla peruselaketurvalla. Koska palkansaajille oli aikaansaatu peiusturvan takaava viihimmiiiseliikejiirjestelmii, pitiiisi olla varaa luoda
myris muille eldkkeensaajille perusturvan takaava viihimmiiiseliikejiirjestelmii (HS 8.3.1975; H. Niemelii 1985,232).
Karpolan kirjelmiln liihett?iminen aiheutti ristiriitaa sosiaali- ja terveysministeridssii. Sosialidemokraattisen sosiaali- ja terveysministerin
Seija Karkisen mukaan kirjeen sisiilto poikkesi hallitusohjelmasta ja
sen lis?ipoytiikirjasta. Karpolan katsottiin menneen alueelle, joka kuului sosialidemokraattisen ministerin tydalaan (Aamulehti 15.3.1975; H.
Niemelii 1985, 232). Tiimiin takia ministerion johtava sosialidemokraattinen virkamies ei allekirjoittanut kirjelmiiii, vaan sen allekirjoittivat ainoastaan ministeri Karpola ja ministerion ylin keskustapuoluelainen virkamies (HS 8.3.1975).

Ministerion sishinen ristiriita johtui keskustapuolueen ja sosialidemokraattien erilaisista niikemyksistii siitii, miten kansaneliikejtirjestelmiiii tulisi kehittaa. Sosiaali- ja terveysministeriossd oli valmisteltu sosialidemokraattisen ministerin johdolla viihimmiiiseliketurvan parantamista kansaneldkejiirjestelmiin puitteissa. Kansaneldkejiirjestelmiii tulisi sosialidemokraattien mukaan kehittaa tulosidonnaisena eliikejiirjestelmdnd, jossa tukilisien saajien toimeentuloturvan parantaminen olisi
kiireellisin tehtiivii. Eliikepolitiikan tulisi perustua valikoivaan, tarveharkintaiseen linjaan (Vakuutussanomat 411975). Sosialidemokraattien piirissd Karpolan kirjelmiin nahtiin olevan ristiriidassa valikoivan eliikepolitiikan kinssa, koska kirjelmdn mukaan kansaneldkejiirjestelmaa lahdettZiisiin kehittiimii2in tarveharkinnasta vapaaksi viihimmiiiseliikejiirjestelmiiksi.
Kansaneldkelaitoksessa valmisteltiin kansaneldke jlirjestelmiin kehittamisohjelma noin kolmessa kuukaudessa ja se luovutettiin ministeri Karpolalle 5.6.1975., Kelan ohjelman mukaan kansanelakkeen perus- ja tukiosa sekli tukilisii yhdistettiiisiin yhdeksi tarveharkinnasta vapaaksi
eliikkeeksi, joka olisi perusosaa luukuun ottamatta tyoelSkeviihenteinen. Alkuvaiheessa korotettaisiin heikoimmassa asemassa olevien eldkkeensaajien eli pelkkiiii kansaneldkettii ja pientii tyoeliikettd saavien
eliikettii. Korotukset ja viihimmiiiseliikkeen tavoitetaso olisi mitoitettu
verovapaan kansaneliikkeen liihtcikohdista. Kansaneldkelaitoksen ohjelma toteutettaisiin neljiissh eri vaiheessa siten, etta vahimmdistoimeentuloa vastaava eldketaso olisi saavutettu vuonna 1980. Ensimmdisessd,
vuoden 1977 alussa voimaan tulevassa vaiheessa olisi tulojen vaikutus
I Lausunto hyviiksyttiin

Kansaneliikelaitoksen hallituksessa yksimielisesti, kuitenkin
STK:n edustaja katsoi, etta kehittemisohjelman aikataulu olisi taloudellisen tilanteen takia pitanyt jattaa avoimeksi. Kelan vastausta ei kuitenkaan kasitelty laitoksen lisiityssd
hallituksessa
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(H. Niemelii 1985, 233).

eliiketuloja lukuun ottamatta poistettu tukiosasta, tukilisiin tulosidonnaisuutta lievennetty ja tukilisiin miiiiriiii korotettu.
Toisessa, vuoden 1978 alussa voimaan tulevassa vaiheessa puolisoiden tukiosa olisi eriytetty ja tukiosaluokitus poistettu. Samalla tycitulo
olisi etuoikeutettu tukilisiissii. Vuonna 1979 suunnitelman kolmannessa
vaiheessa tukilisiin miiiiriiii olisi korotettu ja tukilisiiii olisi alettu maksaa mycis laitoshoidossa oleville. Viimeisessii vaiheessa vuonna 1980 tukilisiistii olisi poistettu tukiosaluokitus ja kaikki muut tulot kuin eliiketulot olisivat tulleet etuoikeutetuiksi tuloiksi. Suunnitelman mukaan
kansaneldkeuudistus toteutuessaan olisi tullut maksamaan vuoden 1975
tasossa 1,4 miljardia markkaa ja lisiinnyt kokonaiseliikemenoja 10 prosentilla. Ehdotus ei sisiiltiinyt rahoitussuunnitelmaa (H. Niemelii 1985,
233).

Keskustapuolue suhtautui Kelan ohjelmaan myonteisesti. Puolueen
taholta Kelan ehdotuksen katsottiin vastaavan sen eld:kepoliittisia tavoitteita eli riittiiviin suuren peruseldketurvan luomista. Ehdotus poistaisi kansaneliikejiirjestelmiistii tulosidonnaisuuden ja kuntaluokituksen, johon puolue oli pyrkinyt jo vuoden 1972 elakepommin yhteydessd. Keskustapuolue totesi edelleen, etta Kelan ehdotus tulee vaalien jiilkeen olemaan puolueen hallitukseen osallistumisen ehto. Viihimmiiiseliikejiirjestelmin luomista ei puolueen mielestd ollut enhii syytii viivyttiiii millii?in verukkeilla niin kuin sosialidemokraatit olivat tiihiin asti
tehneet (Suomenmaa 6.6.L97 5).
Myos kansandemokraatit suhtautuivat kansaneldkeuudistukseen positiivisesti, joskin puolueen enemmisto, jossa ay-siivellii on vahva vaikutus, suhtautui siihen aluksi epiiillen. Puolueen vdhemmisto taas piti Kelan ohjelmaa merkittdviinii. VIhimmiiiseliike-esityksen nahtiin olevan
sopusoinnussa SKP:n edustajakokouksen tavoitteiden kanssa. Kansaneldkkeen asema peruseldkkeend olisi turvattava ja viihimmiiiseliike
olisi saatettava vdhimmdispalkan tasolle (H. Niemelii 1985,234).
Sosialidemokraatit nimesivdt Kelan esityksen "Karpolan kuperkeikaksi". Sosialidemokraattien mukaan kansaneldkejiirjestelmiiri olisi kehitettlivil tarveharkinnan pohjalta, ts. tuki tulisi suunnata sinne missd sitd eniten tarvitaan. Kelan esityksen kustannukset tulisivat sosialidemokraattien mukaan palkansaajavdeston kannettaviksi. Vaikka palkansaajat olivat huolehtineet oman elhketurvansa kustantamisesta tyoelakejarjestelmiin kautta, joutuisivat he viel5 kustantamaan viljelijiivrieston el6keturvan, jos Kelan ehdotus toteutetaan. Tiimiin takia Kelan ehdotus
tarveharkinnan poistamisesta ei voi saada tukea palkansaajien, pienviljelijiiviieston ja muiden vdhdvaraisten etua ajavalta taholta' (Suomen
I Sosialidemokraattien kesiikuun puoluekokouksessa kiiytiin vilkasta keskustelua eliikepolitiikasta. Puolueen kansaneldkejiirjestelmiin kannattajat olivat jattaneet puoluekokouk-
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Sosialidemokraatti 6.6.1975).
Kokoomuksessa Kelan ehdotusta pidettiin keskustapuolueen vaalisycittind, joka tiissii tilanteessa olisi pantava sivuun odottamaan rauhallisempaa vaihetta. Ehdotuksen pahimpana puutteena pidettiin siti, ettd
sen rahoitus oli kokonaan auki. Kokoomuksen mukaan kansaneliikejiirjestelmiistii pitaisi tulla tiiydentiivii ja yksilokohtaista tarveharkintaa toteuttava eliikejiirjestelmii ansioeliikkeiden muodostaessa eliikejiirjestelmien rungon (H. Niemelii 1985,235).

Tyomarkkinajiirjestdt SAK, STK, TVK, AKAVA ja STTK suhtautuivat Kelan esitykseen kielteisesti. SAK:ssa esitystii pidettiin epljohdonmukaisena, silld perusteella, ettd kun pidoma- ja tyotulojen vaikutusta kansaneliikkeen miiiiriiin pienennettdisiin, koituisi tama pddomaa
edustavien hyodyksi eikd siten parantaisi pelkiin kansaneldkkeen varassa eldvien eldketurvaa. Tdmd suosisi erityisesti maatalous- ja muita yrittiijiZi. Kun eldkeuudistuksen kustannukset vielii perittiiisiin palkansaajilta olisi ratkaisu poliittisesti mahdoton. SAK:n ndkemyksen mukaan
kansaneldkejiirjestelmiiii tulisi kehittiid tarveharkintaa painottamalla eika sita poistamalla.

STK:n mielestd sosiaaliturvan suhteellista osuutta ei tulisi eniiii lisiitii,
koska sosiaaliturvan kustannukset rasittavat jo tarpeeksi yritysmaailmaa. Kelan ehdotusta pidettiin harkitsemattomana vaaleihin tahtaavanii eliikepolitiikkana, eikii siihen katsottu olevan taloudellisia mahdollisuuksia. STK:n mukaan sosiaalipolitiikan suunnittelussa pitiiisi pysiihtyA arvioimaan uudelleen kiiytetiivissd olevia voimavaroja. Toimihenkikijiirjestot TVK, AKAVA ja STTK vastustivat Kelan ehdotusta. Ne
korostivat tydeliikejirjestelmdn kehittiimisen tarpeellisuutta ja katsoivat kansaneliikeuudistuksen tulevan palkansaajien kustannettavaksi ja
vaarantavan tyoeliikej[rjestelmdn tulevaa kehitystii (H. Niemelii 1985,
23s).

Ainoana tydmarkkinajiirjestonii MTK kannatti kansaneliikeuudistusta. Jiirjestci tervehti tyydytyksella sita, ett6 sen useiden vuosien aikana
esittiimit vaatimukset kansaneldkejiirjestelmAn yksinkertaistamiseksi ja
parantamiseksi saivat valtiovallan ja Kansaneliikelaitoksen toimesta
vauhtia (MTK:n vuosikertomus 1975). Kelan ohjelman jiirjesto katsoi
kurovan umpeen sitd kuilua, joka oli palkansaajien ja yrittiijien eliiketurvan viilillii. Etujiirjesto piti kansaneliikeuudistuksen toteuttamista
selle useita aloitteita Ruotsin mallisesta eliikejiirjestelmien uudistuksesta. Liihinnii niiihin vastauksena SAK:n puheenjohtaja Pekka Oivio kiiytti puoluekokouksessa puheenvuoron, joka oli otsikoitu "Niipit irti tyoelakkeista". Puoluekokouksen sisiipoliittisessa
julkilausumassa vaadittiin, etta jokaiselle eliikekiiselle olisi taattava viihimmiiispalkkaa
vastaava toimeentuloturva. T?imii olisi toteutettava vaikeimmassa asemassa olevien kansaneliikkeitii korottamalla (Priytekirja SDP:n XXX puoluekokouksesta 5---8.6.1975).
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keskeisenh edellytyksenii tulevalle hallitusyhteistyolle

t985,235-236).

(H.

Niemelii

Historiallinen kompromissi
Syksyn 1975 eduskuntavaaleissa kansanelhkeuudistus oli niiyttiinyt esillii. Keskustapuolue ja kansandemokraatit ajoivat Kelan ohjelman mukaista tarveharkinnasta vapaata kansaneldkettii, kun taas kokoomus, sosialidemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue kannattivat tarveharkintaista kansaneldkejiirjestelmiiii. Kansanel6kejiirjestelmiin kannattajat
perustelivat tarveharkinnan poistamista sill2i, ettii eliikkeiden erot olivat
suuria ja ettii kansaneldkejiirjestelmiistii olisi poistettava koyhiiinhoidol-

linen jiiiinne kuten Ruotsissa oli tehty jo 194O-luvulla. Tarveharkinnan

puolustajat taas katsoivat, ettd tarveharkintainen elhke kohdistuisi paremmin pienituloisiin eikd muodostuisi kustannuksiltaan niin suureksi
kuin Kelan ehdottama tasaeldke. Lisiiksi sosialidemokraatit, kokoomus
ja ruotsalainen kansanpuolue katsoivat tarveharkinnasta vapaan kansanelSkkeen heikentiivrin tyoeliikejiirjestelmdn asemaa (H. Niemelii
t985,237).

Ty6eliikejiirjestelmiin kannattajien SDP:n, kokoomuksen ja
RKP:n
mielestd kokonaiseliikkeen tulisi rakentua siten, etth tarveharkintainen
kansaneldke turvaisi viihimmiiistoimeentulon ja tyoelake
eliiketapahtuman jiilkeisen kulutustason. Kansaneliikejiirjestelmdn kannattajien
kansandemokraattien ja keskustapuolueen
mukaan kokonaiselSkkeen
pitiiisi muodostua tarveharkinnasta vapaasta,
vdhimmiistoimeentulon turvaavasta kansaneliikkeestii ja kulutustason turvaavasta ansioeliikkeestii (H. Niemelii 1985, 237).
Lokakuun lopussa 1975, vaalien jiilkeen, aloitettiin viiden puolueen
sosialidemokraattien, kansandemokraattien, keskustapuolueen ja
-molempien kansanpuolueiden
kesken neuvottelut hallituksen muodostamisesta Martti Miettusen -(kesk.) johdolla. Kun hallitusneuvottelut
eiviit edistyneet, otti presidentti Kekkonen neuvotteluiden johdon kiisiinsii. Tuloksena oli viiden puolueen enemmistdhallitus, jonka tlrkeimmiiksi tehtaviiksi miiiiriteltiin tyollisyyden turvaaminen.
Hallitusohjelmaneuvottelut alkoivat joulukuun alussa 1975 piiiiministeri Miettusen johdolla ja niihin osallistuivat viiden puolueen puheenjohtajat. Hallituspuolueiden puoluesihteerit valmistelivat puheenjohtajien toimeksiannosta helmikuussa 1976 hallitusohjelmaluonnoksen, jota
kiisiteltiin puoluejohtajien viilisissd neuvotteluissa ja valtioneuvostossa.
Neuvotteluissa vaikeimmiksi kysymyksiksi muodostuivat valtiosdintouudistus ja viihimmiiisel6keuudistus. Sosialidemokraatit ajoivat tiukasti
valtiosiiSntouudistuksen viihemmistokysymyksen toteuttamista, kun
taas keskustapuolue edellytti, ettii jos valtiosddnnon vhhemmistokysy-
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myksesta annettaisiin hallituksen esitys kuluvana vuonna, niin se oli an-

nettava myos vihimmiiiseliikeuudistuksesta. Asiasta piiiistiin kuitenkin
kompromissiin, kun sekii viihimmiiiseliikettii ettd valtiosdantde kasittelevistii kohdista poistettiin sanonta, ettli niiden toteuttaminen aloitetaan
tiillii vaalikaudella, ja se muutettiin kuuluvaksi niin, ettii hallitus ryhtyy
viivytyksettii niiiden valmisteluihin (H. Niemelii 1985, 238-239). Nain
palkansaajia edustavat sosialidemokraatit ja maatalousvdestOa edustava
keskustapuolue olivat hallitustasolla pdhsseet kompromissiin kansaneldke- ja tyrieliikejiirjestelm6n tehtavajaosta sekd kansaneldkeuudistuksen
toteuttamisesta.
Vuonna 1971 ensimmbisen eltikejarjestelmien vdlisen kompromissin
saavuttaneen Kuusen tyriryhmiin tyoskentelyii olivat jatkaneet ministeri
Osmo Kaipaisen kdynnistiimiit eliikepoliittiset keskustelut sekd ministe-

ri

Seija Karkisen vetdmdt sosiaalipoliittiset tyriryhmiit. Niiissii tyriryh-

missd olivat jiiseninii tyomarkkinaedustuksen lisiiksi Kuusen neuvottelu-

kunnan alkuperiiiset jiisenet Ilmarisen toimitusjohtaja Teivo Pentikiiija Kansaneldkelaitoksen piiiijohtaja Jaakko Pajula. Niiiden tytiryhmien seuraajana voidaan pitiiii sosiaali- ja terveysministerion kansliapiiiillikon Kari Puron, Teivo Pentikiiisen ja Jaakko Pajulan tyoryhmdd, jossa aloitettiin samanaikaisesti Miettusen hallituksen ohjelmaneuvotteluiden kanssa viihimmiiiseliikeuudistuksen hahmottelu. Tiillii ns.
PPP-tyoryhmiillii oli apunaan sosiaali- ja terveysministerion, Kansaneldkelaitoksen ja tyoel?ikelaitoksen edustajia. Koska tyoryhmiin puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministericin kansliapiiiillikko, sillii
oli yhteydet myos ministeriossii 1970-luvun alkupuolella tehtyihin eliikevalmisteluihin (Aurela 7983, 214; Jiintti i983, 186; Pentikiinen 1984,
310; H. Niemelii 1985, 240). PPP-tyciryhmdn muistio valmistui maaliskuussa 1976 ja sen pohjalta Puro, Pentikiiinen ja Pajula kirjoittivat
Miettusen hallituksen ohjelmaan eliikepoliittisen kannanoton, joka on
sen jiilkeen tullut sellaisenaan seuraavien hallitusten ohjelmiin 1980luvulle saakka (Aurela 1983,21.4; Pentikiiinen 1984, 318-319; H. Nienen

melii 1985, 240).
TZimiin hallitusohjelman eliikepoliittisen osan
kompromissin mukaan:

eli ns. historiallisen

"Hallitus ryhtyy viivytyksettii toimenpiteisiin kansaneliike- ja tyoeliikej?irjestelmien kehittiimiseksi siten, etti kaikille eltikeliiisille
turvaiaan viihimmiiispalkkaa vastaava toimeentulo ja kohtuullisen
tulotason siiilyminen eldkkeelle siirryttiiessii.
Tavoitteen toteutus kansaneliikkeen osalta aloitetaan parantamalla ensin pienituloisten ja viihiivaraisten ellketurvaa.

Tete varten korotetaan ensimmhisessd vaiheessa tukilisiii, pa-
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rannetaan asumistukia sekii viiljennetiiiin puolison ja omien tyritulojen vaikutusta kansanel?ikkeen tukiosaan ja tukilisiiiin.
Seuraavassa vaiheessa saatetaan tyotulo kokonaan etuoikeutetuksi tuloksi kansaneldkettti mliiiriittaessa ja fievennetddn muutoinkin tuloharkintaa sekd yhdistetiiZin tukilisii ja tukiosa. Lopputavoitteena on tarveharkinnasta vapaa yksilcillinen kansaneliike,
joka muodostuu nykyistd perusosaa vastaavasta kaikille samansuuruisesta pohjaosasta sekti nykyinen tukiosa ja tukilis?i yhdistiimlillii syntyviist2i eliikeviihenteisestd lisdosasta.
Tycieltikej?irjestelmiissii ilmenneitii puutteita korjataan. Erityisesti kiinnitetidn huomiota nykyistd joustavampaan eliikkeeile
siirtymiseen terveydelle vaarallisissa ja raskaissa ammateissa.
Eliike-eroja kavennetaan ja estetiiiin ylisuurten eliikkeiden muodo^stuminen". (Piiziministeri Miettusen II hallituksen ohjelma

4.3.1976). Eliikeuudistuksen kustannukset olisivat
1900 miljoonaa markkaa.

noin 1600-

Miettusen hallituksen eliikepoliittinen kannanotto vastasi toiminta-

ajatukseltaan Kuusen tyoryhmiin suositusta. Samalla kannanotto vahvisti sen eliikejiirjestelmien tyonjaon, joka oli muotoutunut tyrieliikkeiden
rakennusvaiheen piiiittymisen eli tasokorotuksen yhteydessf, vuonna
r974.

Hallituspuolueet olivat historialliseen kompromissiin tyytyviiisiri. Sosialidemokraatit olivat tyytyv?iisiii siihen, ett2i kansaneldkeuudistus
aloitettiin tukilisiijiirjestelmiiii ja asumistukea parantamalla eli tarveharkintaisista osista (Pentikiiinen 1984, 319; H. Niemelii 1985, 243). Keskustapuolue taas korosti uudistuksen lopputavoitetta eli tarveharkinnan
poistamista. Puolue katsoi onnistuneensa tavoitteissaan, koska kansaneliikeuudistuksen tavoitteet oli nyt miiiiritelty hallitusohjelmaan, jonka
pohjalta toteutus voisi alkaa. Myos kansandemokraatit olivat tyytyviiisiii kompromissiin.
Kokoomus taas suhtautui historialliseen kompromissiin kriittisesti.
Puolue piti uudistusta kustannuksiltaan korkeana ja arvosteli sita, ette
uudistuksen rahoitus oli jiitetty avoimeksi (H. Niemelii 1985,243).
Tyomarkkinajiirjestdt
MTK:ta lukuun ottamatta
vastustivat tarveharkinnan poistamista- eldkeuudistuksessa. STK ja- LTK vastustivat
historiallista kompromissia kokonaisuudessaan tiihdentiien, etta elakeratkaisut tulisi sovittaa yhteen taloudellisten resurssien kanssa. STK:n
mukaan vuoden 1972 elakepommin jiilkeisten eliikeratkaisujen mitoittaminen yhteen taloudellisten mahdollisuuksien kanssa ei ollut ollut kovin saumatonta ja eliikkeiden osuus kansantulosta kohoaisi ldhivuosina
jo yli kymmenen prosentin (Teollisuuslehti 611976). Edelleen tyonantajat arvostelivat sita, ettii hallituksen taholta esitettiin kahteen miljardiin
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markkaan kohoavia eliikeuudistuksia ajankohtana, jolloin kaikki voimavarat tulisi suunnata tyollisyyden hoitoon (Somerto 1977, 9; Oinas
1977, 1.I).

SAK kannatti kansaneliikeuudistuksen kahta ensimmdistd vaihetta eli
oman ja puolison tyotulon etuoikeuttamista kansaneliikettii miihriittiiessii. Ntimii kohdat on hyviiksytty myos j?irjeston uudistettuun sosiaalipoliittiseen ohjelmaan vuonna 1976 (SAK:n sosiaalipoliittinen ohjelma
1976, 76). Sen sijaan tarveharkinnan poistamista SAK vastusti. Pdhoma- ja yrittajatulojen etuoikeuttamisen kansanelikettii miiiiriittiiessii
jiirjesto katsoi suosivan suurituloisia, erityisesti maatalous- ja muuta
yrittiij iiviiestciii.
Maanviljelijoitii edustavan taloudellisen etujiirjeston MTK:n piirissi
oltiin historialliseen kompromissiin tyytyviiisiii. MTK:ssa katsottiin
kompromissin merkitseviin viljelijiivaestdn kannalta selvhsti oikeuden-

mukiisemman ja selkedmmdn kokonaiseliiketurvan toteutumista.
MTK:n mukaan maanviljelijoiden kannalta tdrkein vaihe oli uudistuksen kolmas vaihe, jolloin pddoma- ja yrittiijiitulot etuoikeutetaan kansaneliikettli mddrdttdessii (MTK:n vuosikertomukset 1976 ja 1981).
Kansaneldkejiirjestelmiin kokonaisuudistus eli historiallinen kompromissi merkitsi sita, etta elakejarjestelmien vf,linen kiista oli ratkennut
ldhes Kuusen tyoryhm2in vuoden 1971 suosituksen mukaisena - pekansaneliikkeestii tuli tyoeliikeviirusosaa lukuun ottamatta
- kun
henteinen. Ruotsin mallisen eldketurvan kannattajille, keskustapuolueelle, kansandemokraateille ja maataloustuottajille kompromissi merkitsi niiden ajaman tarveharkinnan poistamista kansaneliikkeistii. Tyoeliikejiirjestelmdn kannattajille, tyomarkkinajiirjestoille, sosialidemokraateille, kokoomukselle, molemmille kansanpuolueille ja tyoeliikelaitoksille kompromissi merkitsi sita, etta se justifioi suomalaisen elhketur-

van painopisteen tyoelakejiirjestelmddn vuoden 1974 tyoeliikkeiden tasokoiotuksen mukaisena. Tarveharkinnan poistaminen kansaneldkkeistii liihentiiii Suomen kansaneldkejiirjestelmiiii Ruotsin kansaneliikejiirjestelmiiiin siten, etth kansaneliikkeestl tulee tarveharkinnasta vapaa jokaiselle kuuluva yleiseliike. Kuitenkaan Suomen kansanelSke ei ole koskematon peruseldke kuten Ruotsin kansanelake, vaan se on tyciel6kev6henteinen.

Historiallisen kompromissin arviointia rakenteellis'poliittisesta
nikdkulmasta
Kansaneldkeuudistuksen alkuunpanijoina olivat Ruotsin mallisen ekiketurvan kannattajat keskustapuolue, kommunistit ja maataloustuottajat.
Ndmd intressiryhmAt olivat jo tyciekikkeiden synnystd liihtien vaatineet
tarveharkinnan poistamista kansaneliikkeistii, jotta tycieliikkeiden siiiitii160

10

misen kansaneliikkeiden tukiosajiirjestelmiiiin aiheuttama epiikohta voitaisiin korjata. Kansaneliikeuudistusta taas vastustivat tyomarkkinajlirjest<it STK, SAK, TVK, AKAVA ja STTK sekh puolueista kokoomus,
sosialidemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue eli ne intressiryhmht,
jotka olivat tyoeliikejiirjestelmdn rakentamisen takana.
KansanelSkeuudistuksen toteuttaminen pohjautui korostuneesti parlamentaariseen ptiiitoksentekoon, jonka sisiilt<icin tyomarkkinajiirjestrit eivdt voineet kovinkaan paljoa vaikuttaa. Koko uudistuksen toteuttamisen kannalta oli keskeistii, ettd Ruotsin mallin kannattajilla
- keskustapuolueella ja kommunisteilla
oli enemmisto Miettusen
vuoden
1976 hallituksessa.

-

Kansaneliikkeiden kokonaisuudistuksessa piiiiristiriidan muodosti tarveharkinnan kohtalo. Eri intressitahojen suhtautuminen tarveharkintaan kansaneliikkeissii selittyy melko hyvin rakenteellis-poliittisen niikokulman kautta, koska puolueet ja etujiirjestot arvioivat suhtautumistaan pitkiilti kannattajakuntansa etujen perusteella. Tycintekijoitd edustavat SDP ja SAK vastustivat tarveharkinnan poistamista, koska ne katsoivat sen merkitsevin yksipuolisia etuja maatalousyrittiijille, jonka palkansaajat vielii joutuisivat kustantamaan. SAK kannatti kuitenkin histoja puolison
riallisen kompromissin kahta ensimmdistd vaihetta
- oman koska
tyotulojen etuoikeuttamista kansaneliikettii mddrdttdessd
ne
ovat merkityksellisiii palkkatyristii toimeentulonsa saaville. Maanviljelijiiintressejii edustavat keskustapuolue ja MTK taas ajoivat
voimakkaasti tarveharkinnasta vapaata kansaneldkejiirjestelmiil, koska
piiiioma- ja yrittiijiitulojen etuoikeuttaminen kansaneldkettii miiiirzittiiessd on maatalousyrittiijille suotuisaa. Kansaneldkejiirjestelmlin kokonaisuudistus liihensi myos suomalaista kokonaiseliikejiirjestelmiiii
Ruotsin kokonaiseliikejiirjestelmddn, jota keskustapuolue ja MTK olivat pitdneet tavoitteenaan tyoeliikkeiden synnystii liihtien. Keskustapuolue viittasi myos niiden tavoitteiden toteutumiseen historiallisessa kompromississa, joita puolue oli ajanut jo vuoden 1972 elikepommin yhteydessd.

Myos toinen Ruotsin mallin kannattaja SKDL oli tyytyviiinen tarveharkinnan poistamiseen kansaneliikkeistd. Puolueessa katsottiin kansanelikkeiden kokonaisuudistuksen toteuttavan puolueen 17. edustajakokouksen tavoitteita. Kuitenkin on todettava, ettd puolueen ay-siipi
suhtautui hieman varauksellisesti kokonaisuudistukseen, koska ammatti-

yhdistysliikkeen piirissii ansioeliikejiirjestelmillii on vahva kannatus.
Ylempiii toimihenkiloita ja yrittiijiii edustava kokoomus suhtautui
kriittisesti kansaneliikkeiden kokonaisuudistukseen. Sen mielesth eliiketurvaa olisi kehitettdvd ansioeliikejiirjestelmiin pohjalta, jota tiiydentiiisi yksikikohtaiseen tarveharkintaan perustuva kansanelhke. Kokoomus
11

-

Yhteiskunnan rakenne. politiikka ja elaketurva

1,61,

oli yhdessii STK:n ja LTK:n kanssa huolestunut uudistuksen rahoituksesta, joka oli uudistuksesta sovittaessa j?itetty auki. STK:n taholta arvosteltiin voimakkaasti myos sita, etta resursseja suunnataan eliikkeisiin aikana, jolloin ne pitiiisi kohdentaa tyollisyyden hoitoon.
Toimihenkilciitii edustavat keskusjiirjestot TVK, AKAVA ja STTK

kritisoivat tarveharkinnan poistamista, koska ne katsoivat sen heikentiivan tydelakejiirjestelmiin kehittiimistii, joka on palkansaajien kannalta

piiiieliike j iirj estelmii.

Kun tarveharkinnan poistamista verrataan Ruotsin vastaavaan toimenpiteeseen, huomataan, ettd tiimii tapahtui Suomessa 30 vuotta myohemmin. Kun Ruotsissa tdm6 tapahtui konsensuaalisesti, niin Suomessa
tdhdn reformiin heijastuivat samat eliikepoliittiset ristiriidat, jotka olivat olleet vallitsevia koko 1960- ja 1970-luvun. Suomessa ellikejiirjestelmien kehitys on tapahtunut siten, ettd ensin on rakennettu ansioelhke-

jlirjestelmii valmiiksi ja vasta tdmdn jiilkeen kansanelikejiirjestelmii.
Ruotsissa taas on ensin rakennettu kansanel;ikejiirjestelmd valmiiksi ja
vasta tdmdn jlilkeen ansioihin suhteutettu lisiiel2ikejiirjestelmi.
Ruotsissa kansaneldkejiirjestelmiin rakentaminen on tapahtunut melko suuren yhteisymmiirryksen vallitessa. Sen sijaan luokkien viiliset ristiriidat puhkesivat voimakkaina vasta ansioihin suhteutetun lisiieliikejtirjestelmiin siiiitiimisen yhteydessii. Suomessa kansaneliikkeiden muuttaminen tasael2ikkeiksi vuonna 1956 ja tyoeliikkeiden shf,tdminen vuonna
liihinnii maanviljelijoiden se1961 aloittivat eri yhteiskuntaluokkien
- vdlisen
kamppailun eliikepolik2i ty<intekijoiden ja toimihenkiloiden
jonka
piiiitepisteend
kansaneliikkeiden
kamppailun
tiikan suunnasta,
poistamista
kansanpitiiii.
Tarveharkinnan
voidaan
kokonaisuudistusta
eliikkeistii vastustivat juuri ne intressiryhmat, jotka olivat tyoeltikejiirjestelmiin rakentamisen takana
tyomarkkinajiirjesttit, kokoomus ja

- edustavat intressiryhmat ja komsosialidemokraatit. Maatalousvdestod
munistit saivat toteutettua tarveharkinnan poistamisen vasta sen jilkeen, kun tydeliikejiirjestelmd oli rakennettu valmiiksi. Nimii intressitahot olivat ajaneet Ruotsin mallista eldketurvaa tyoeliikkeiden synnystd
liihtien, vaikka voidaan sanoa jo pelkiin yhteiskunnallisen rakennemuutoksen olleen tiimiin tavoitteen tiellii. On tuskin luultavaa, ettii lisiiiintyviin palkkatyoliiistymisen voimistamat tyrintekijijiirjestdt olisivat hyviiksyneet ansioturvan romuttamista ja siirtymisti tasaeliikejlirjestelmiiiin.
Tiimiin takia voidaan sanoa, ettd maatalousvdestoh edustavat intressiryhmiit saivat toteutettua tarveharkinnan poistamisen vasta sen jiilkeen
kun palkansaajajiirjestot olivat varmistaneet tydeliikejiirjestelmiin siiilymisen ja aseman kokonaiseldkejiirjestelmissi. Maatalousvdestcid edustavat intressitahot saivat tavoitteensa liipi 15 vuotta tyoeliikejiirjestelmdn syntymisen jiilkeen ja 30 vuotta mycihemmin kuin timii sama re1,62

formi oli toteutunut Ruotsissa maatalousvdestdn kohdalla.
Rakenteellis-poliittisten teorioiden kannalta ministeri Karpolan kirjelmiin kiisittely sosiaali- ja terveysministeriossii muodostaa mielenkiintoisen yksityiskohdan. Rakenteellis-poliittiset teoriathan olettavat valtion
olevan ikiiiin kuin peili, joka heijastaa eri luokkien vlilisiii voimasuhteita ja kamppailua (Parkin 1979; Korpi 1983). Karpolan kirjelmiiin liittyja maatalousvdesttin
vii eri yhteiskuntaluokkien
- v6- tyontekijoiden
heijastui selviisti asian kiisittelyyn sosiaalinen eliikepoliittinen ristiriita
li- ja terveysministeriossii. Ristiriita oli keskeisesti kahden eri yhteiskuntaluokkia edustavan puolueen, sosialidemokraattien ja keskustapuolueen, vdlinen sekd ministeritasolla ettd virkamiestasolla. Karpolan
kirjelmiiiin liittyviit tapahtumat osoittavat mycis sen, kuinka eri yhteiskuntaluokkien vdliset ristiriidat siirtyviit poliittiselta ja taloudelliselta tasolta valtiokoneiston sisiiisiksi ristiriidoiksi.
Historiallista kompromissia voidaan pitiiii ratkaisuna, joka institutionalisoi 1960- ja 197O-luvulla vallinneet ristiriidat kahden eliikejiirjestelmiin ja niiden kannattajatahojen viililla (ks. Puro 1976, 3). Ruotsin
mallin kannattajat keskustapuolue, kommunistit ja maataloustuottajat
saavuttivat ratkaisussa tarveharkinnan poistamisen. Tyoeliikejirjestelmdn kannattajille tyomarkkinajiirjestciille, kokoomukselle, ruotsalaiselle kansanpuolueelle ja sosialidemokraateille ratkaisu merkitsi sita, etta
se justifioi eliikejiirjestelmien tyonjaon ldhes Kuusen tyoryhmiin suosituksen mukaiseksi, ansioeliikepainotteiseksi kokonaiseliikejiirjestelmiiksi.
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V Suomen ja Ruotsin

elzikej Arj estelmien kehitys

osana hyvinvointivaltion
kasvua

Hyvinvointivaltion laajeneminen on ollut kehittyneissii liintisissii marssa
erhs keskeisimmistii muutoksista toisen maailmansodan jiilkeisenri aikana. Varsinkin 1960- ja 1970-luvulla tapahtunut julkisten menojen kasvu
on ollut leimaa-antava piirre hyvinvointivaltion kehitykselle.
Hyvinvointivaltion kasvussa ovat eldkepoliittiset piiiit<ikset olleet keskeisiii pdiitriksiii. Tiimii seikka niikyy selvisti eliikemenojen suurena
osuutena sosiaalimenoista. Monissa Ldnsi-Euroopan maissa eldkemenot
lohkaisevatkin runsaasti yli kolmanneksen kaikista sosiaalimenoista
(Kohl 1984, 340). Tiima tutkimus kohdistui eridseen keskeiseen reformisarjaan suomalaisen hyvinvointivaltion kasvussa: tyoeliikejiirjestelmiin syntyyn ja kehitykseen. Tutkimuksen ongelmaa tarkennettiin historiallisen kuvauksen ylitse vertaamalla Suomen ja Ruotsin lakisiiiiteisten
ellikejiirjestelmien kehitystii.
Hyvinvointivaltion kasvua selittiiviit niikiikulmat
Hyvinvointivaltion kasvua voidaan selittaa monista liihtokohdista ja voidaan esittiiii monenlaisia teorialuokitteluja. Tiissi tutkimuksessa hyvinvointivaltioteoriat jaettiin rakenteellisia tekijditii painottaviin rakenteellis-funktionalistisiin teorioihin ja marxilaiseen funktionalismiin sekii politiikkateorioihin ja rakenteellis-poliittiseen nikokulmaan.
Rakenteellis-funktionalististen teorioiden mukaan hyvinvointivaltion
kasvu on seurausta yhteiskuntien teollisesta kehityksestii ja taloudellisesta kasvusta. Myos vdestcin ikdrakenne ja sosiaaliturvajiirjestelmien
ikii ovat merkittavia selittiijiii hyvinvointivaltion laajentumiselle. Niiissii
hyvinvointivaltion selityksissti poliittiset ja ideologiset tekijiit painottuvat viihiin ja teollistuneiden yhteiskuntien katsotaan kehittyvan kohti
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konvergenssia, joissa yhteiskunnallisten konfliktien merkitys heikkenee

& Lebeaux 1965; Wilensky 1975; Higgins 1981).
Marxilainen funktionalismi eroaa rakenteellis-funktionalistisista selityksistii liihinnii substantiaalisten seikkojen perusteella. Kun rakennefunktionalistit painottavat siirtymistii traditionaalisesta yhteiskunnasta
teolliseen yhteiskuntaan, korostavat marxilaiset funktionalistit tuotantotavan kehitystii. Hyvinvointivaltion kasvu nhhdidn olennaisena osana
kapitalismin siirtymist?i kilpailukapitalismista monopolikapitalismiin.
Hyvinvointivaltio on monopolikapitalismin lapsi. Valtion sosiaalipoliittisten toimenpiteiden katsotaan olevan funktionaalisia pdAoman tarpeille, kun yksittiiispliiiomien kilpailu vaarantaa kokonaispiiiioman uusintamisen (O'Connor 1973; Hansson 1978; Shragge 1984). Marxilaista funktionalismia voidaan arvostella samanlaisista seikoista kuin rakenteellisfunktionalistisia teorioita. Niikokulma tiihdentiiii liian paljon rakenteellisia tekijoitA, jolloin poliittisen toiminnan vaikutus hyvinvointivaltion
kasvuun hiimiirtyy.
Yhteiskunnan rakennetekijoita korostavien teorioiden lisiiksi hyvinvointivaltion kasvua on selitetty teorioilla, jotka painottavat poliittisen
toiminnan merkitystA. Teoriat ovat usein voluntaristisia ja asettavat
piiSpainon toimivan subjektin keskeiseen merkitykseen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Useasti hyvinvointivaltion kasvua selitetdf,n kesken[zin kilpailevien puolueiden toiminnalla tai poliittisen pAiitoksentekotavan muutoksella: sosiaalipolitiikan kasvun syynd on viitattu korporatiivisen piiiitdksentekokoneiston laajentumiseen (Truman 1951; Molin
1967; Heclo 19741, Yiananen-Tomppo 1981; Niemelii & Ruotsalainen
1983; Lewin 1984). Politiikkateorioiden heikkoudet liittyviit rakenteellisten tekijoiden tarkastelun laiminlyomiseen. Painottaessaan poliittisia
prosesseja ja yksittiiistapahtumia teoriat eivat kiinnita riittavasti huomiota hyvinvointivaltion kasvun rakenteellisiin ehtoihin. Hyvinvointivaltion kasvuun vaikuttavat merkittavzisti poliittiset piiiitrikset, mutta rakenteelliset tekijiit asettavat kuitenkin reunaehdot niiille piiiitoksille.
Hyvinvointivaltion kasvua selittiivlii rakenteellis-poliittista niikokulmaa voidaan pitaa edellisten niikokulmien synteesiyrityksenii. Niikokulma pyrkii ottamaan huomioon sekd rakenteellisten etta poliittisten tekijciiden vaikutukset hyvinvointivaltion kasvuun. Teoriat korostavat etukonflikteja sosiaalisten luokkien viilillii. Hyvinvointivaltio niihdiiin
enemmdn tai vdhemmdn rauhallisena sosiaalisten luokkien taisteluareenana, jossa luokkien suhteelliset valtaresurssit miiiiriiiiviit hyvinvointivaltion profiilin. Muutokset hyvinvointivaltion instituutioissa eiviit riipu
systeemilogiikasta vaan kollektiivien rationaalisesta, yhteiskuntaa muuttavasta toiminnasta. Konfliktit eturyhmien vililli ovat ankkuroituneet
yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen eivdtkd vaihtele reformista toi(Wilensky
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seen (Uusitalo 1984, 414).

Useat rakenteellis-poliittisen n2ikdkulman edustajat ovat selittiineet
hyvinvointivaltion kasvua ty<iviienliikkeen mobilisaation perusteella.
Erot hyvinvointivaltioiden viilillzi selittyviit tyovtienliikkeen taloudellisen ja poliittisen voiman mukaan. Yleisenii hypoteesina on esitetty, ett2i hyvinvointivaltio kehittyy siell6, missd sosialidemokratia on vahva
(Korpi 1983; Esping-Andersen 1985). Sosialidemokratian voiman ohella on tuotu esiin, ettd hyvinvointivaltion kasvun ehtona on oikeiston hajanaisuus. On esitetty, ettli pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ovat esimerkkejii siitii, kuinka vahva sosialidemokraattinen puolue kykenee hyvinvointivaltiota rakentaessaan hy<idyntiimiihn oikeiston hajanaisuutta
(Castles 1978, 102-142; Castles 1982). Suomen kohdalla on kiinnitetty

huomiota mycis muista Pohjoismaista poikkeavaan tyovhenliikkeen fragmentoitumiseen: jatkoon sosialidemokraattien ja kommunistien kesken
(Castles & McKinley 1979; Alestalo & Uusitalo 1986)'
Tiissii tutkimuksessa Suomen ja Ruotsin elakepolitiikan mii2iriiytymistii hahmotettiin edellii kuvatun rakenteellis-poliittisen teorian avulla.
Tutkimuksen ongelma
Suomessa

ja

Ruotsissa lakisiititeinen el2lkejiirjestelmd koostuu kansan-

eliikejiirjestelmiistii ja ansioeliikejiirjestelmiistii. Molemmissa maissa
kansaneldkejiirjestelmii koskee koko viiestoi kansalaisuuden perusteella. Kansaneiatelariestetman tehtavan5 on viihimmiiistoimeentulon turvaaminen kaikille eldkkeeseen oikeutetuille tasaeliikkein. Molemmissa
maissa on myds lakisii2iteinen ansioeliikejiirjestelmii. Ansioeliikejiirjestelmdssl eliikeoikeus perustuu tycisuhteeseen, useimmiten siten, ettii oikeus koskee myos perheenjiiseniii. Ansioeliikejiirjestelmii toimii vakuutusperiaatteen mukaisesti: sekii vakuutusmaksut ettii eldkesuoritukset
on suhteutettu tyoaikaiseen ansiotasoon.
Niiistii yhteisista piirteistii huolimatta Suomen ja Ruotsin eliikejiirjestelmiit eroavat toisistaan. Suomen tyoeliikejiirjestelmh on yksityisten
laitosten hoitama hajautettu jiirjestelmii. Ruotsin ansioihin suhteutettu
lisiieliikejiirjestelmi taas on valtion laitoksen hoitama keskitetty jiirjestelmii. Toinen keskeinen ero maiden viilillii liittyy kansaneldkejiirjestelmiin ja ansioeliikejirjestelmiin tyonjakoon. Ruotsin eliikejArjestelmii
on kansaneliikepainotteinen, jolloin kansaneldke viihentiiii ansioihin
suhteutettua lisiieliikettii. Suomen eliikejiirjestelmd taas on tyoeliikepainotteinen, jolloin tyoeliike viihentiiii kansaneldkettd.
Edellii olevan pohjalta tutkimuksen ongelma pelkistettiin kysymyksiin siitii, mitkii rakenteellis-poliittiset tekijiit ovat vaikuttaneet:
a) maiden eliikejiirjestelmien yleiseen kehitykseen?
b) maiden eliikejiirjestelmien eroihin?
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Tutkimuksen ongelmaa tarkennettiin maiden yhteiskuntarakenteiden
vertailun avulla seuraaviin kysymyksiin. Mitii maiden eliikejZirjestel-

mien kehitykselle ovat merkinneet:
teollistumisen nopeudessa ja laajuudessa?
- erot
erot maatalousvdesttin suuruudessa ja talonpoikaispuolueiden ase-

-

-

massa?

erot tyoviienliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen voimassa?
erot talouden rakenteessa?

Suomen elflkejiirjestelmdvaihtoehdot ja historiallinen kompromissi
Tyriel5kejiirjestelmiin syntyminen Suomessa 1960-luvun alussa merkitsi

erillisen hajautetun eliikejiirjestelmiin syntyii kansanelhkejiirjestelmtin
rinnalle. Tyrieliikelain sddtdminen johti myos kansanelhkkeen tukiosajiirjestelmln rikkoontumiseen. Kansaneldkkeen tukiosaa myonnetthessd
palkansaajien tyoelake tuli tarveharkinnasta vapaaksi tuloksi, kun taas
maatalous- ja muilla yrittiijillii tarvehankinta oli voimassa omaisuuden
ja tyotulon kohdalla. TiimA tilanne johti eliikepoliittisten leirien syntymiseen. Keskeinen kysymys oli tiilloin rakennetaanko suomalainen eldketurva kansaneldkejirjestelmiin vaiko tycieliikejiirjestelmiin pohjalta.
Kansaneldkej?irjestelmiiiin perustuvan elhketurvan toteuttamismallin
mukaan kansaneldke muodostaisi eliikejiirjestelmdn perustan, johon
Ruotsin mallin mukaan liitettiiisiin tyoeliikkeet lisiiel2ikkeinii. Eliikejiirjestelmii olisi seuraava:

Eldke

lisiieldke

kansanelAke

Aktiiviaikaiset tulot
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Kansaneldkelaitoksesta kehitettiiisiin Ruotsin esikuvaa vastaavasti koko
maan sosiaaliturvan keskuselin, joka hoitaisi eldkevakuutuksen hallin-

non.

Kansaneldkemallin mukainen kokonaiseliikejiirjestelmii tuotiin
esiin vuonna 1966 maalaisliiton eduskunta-aloitteessa. Kokonaiseliikejiirjestelmdmallin taakse ryhmittyiviit maalaisliiton lisiiksi kommunistit,
MTK ja sosialidemokraattien vasemmistosiipi. Kokonaiseliikejiirjestelmdd vastustivat sosialidemokraatit, kokoomus, molemmat kansanpuolueet, tyomarkkinajiirjestot ja tyoelZikelaitokset. Ne pitivZit kokonaiseldkejiirjestelmid uhkana tyoeliikejiirjestelmdlle ja tyoeliikejiirjestelmiin
varojen siirtiimisyrityksend tyonantajilta ja tyontekijoiltii maatalousvd-

estolle.

Tydeliikejiirjestelmiiiin perustuvan eldketurvan toteuttamismallin mukaan valtakunnallinen kokonaiseldkejArjestelmd koostuisi tyoeliikkeestii

ja kansaneliikkeestA seuraavalla tavalla:
Eldke

ty6eldke
tarveharkintainen
kansaneldke

Aktiiviaikaiset tulot

Mallin mukaan yksityisten tyoeliikelaitosten hoitama tyoeliikejiirjestelmii olisi peruseliikejiirjestelmii ja valtiollisen Kansaneldkelaitoksen hoitama kansaneliikejiirjestelmii tiiydentdvd tarveharkintainen eliikejiirjestelmii. Ensimmdisen kerran tyoeliikemallin mukaista kokonaiseliikejiirjestelmiiii esittiviit SAK:n edustajat yrittiijiieliikeneuvotteluiden yhteydessd vuonna 1968. Tyrieliikemallin taakse asettuivat sosialidemokraatit, kokoomus, molemmat kansanpuolueet, tyomarkkinajiirjestot ja tydeliikelaitokset. Mallia vastustivat samat ryhmiit, jotka olivat Ruotsin
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mallisen kokonaisel;ikejzirjestelmhn kannalla
maalaisliitto, MTK,
kommunistit ja vasemmistososialidemokraatit. Niiden
mielestii tyoekikejiirjestelmrin kehittiiminen muutti eldketurvan painopistettii perusturvasta ansioihin suhteutetun turvan suuntaan ja samalla heikensi kansanelhkej iirjestelmdn asemaa.
Ndiden kahden eliikejiirjestelmrivaihtoehdon ja niiden kannattajarahojen viilill2i saavutettiin yhteisymmiirrys vuonna 1976 pitkiillisen elhke-

poliittisen sodan piititteeksi. Tiissii eliikejiirjestelmien historiallisessa

kompromississa tdsmennettiin kansaneldkejiirjestelmiin ja tyoeliikejiirjestelmiin vdlinen tyonjako. Historiallinen kompromissi eli kansanelhk-

keiden kokonaisuudistus liihensi Suomen kansaneldkejiirjestelmriii
Ruotsin kansanelrikejiirjestelmiiiin siten, ettd kansaneliikkeestli tulee

tarveharkinnasta vapaa jokaiselle kuuluva yleiseliike. Kuitenkaan Suomen kansaneliike ei ole koskematon peruseldke kuten Ruotsin kansanelhke, vaan se on tycieldkevdhenteinen.
Tyoeliikemallin kannattajille
tyOmarkkinajiirjestoille, kokoomukselle, sosialidemokraateille, ruotsalaiselle
kansanpuolueelle ja ty<;elakelaitoksille
historiallinen kompromissi merkitsi sita, etta se justifioi
eliikejrirjestelmien
tyonjaon tycieliikepainotteiseksi kokonaisellikejiirjestelmiksi. Samalla se varmisti tyrieliikejiirjestelmin aseman Kansanelhkelaitoksesta erillisenii eliikejiirjestelmiinii. Ruorsin mallin kannattajille
keskustapuolueelle, MTK:lle, kommunisteille ja vasemmistososiali-demokraateille historiallinen kompromissi
mahdollisti niiden ajaman
tarveharkinnan -poistamisen kansaneliikkeestii tehden siitii kaikille kuuluvan yleiselilkkeen.
Ruotsin eliikej 6rj estelmii
Ruotsin el2ikejiirjestelmdn muotoutumisessa ei ole havaittavissa samanlaista kansaneliikejiirjestelmdn ja ansioeliikejiirjestelmiin vdlistd taistelua kuin Suomessa. Ruotsin eliikejiirjestelmii kehittyi siten, etta kansaneliikejiirjestelmd rakennettiin ensin valmiiksi ja sitten tuli ansioeldkejiirjestelmiin vuoro. Kansaneldkejiirjestelmiiii koskeva suurin konflikti
oli sosialidemokraattien ja talonpoikaisliiton kiista eliikkeiden kalleuspaikkaluokituksesta vuonna 1936. Talonpoikaisliitto oli tasael:ikkeiden
kannalla, kun taas sosialidemokraatit kannattivat paikkakuntaporrastusta eliikkeissi. Kamppailu piiiittyi sosialidemokraattien voittoon.

Tarveharkinnan poistaminen kansaneliikkeistii tapahtui Ruotsissa
puolueiden ja etujiirjestojen yhteisymmhrryksessii 1940-tuvun lopulla.
Tilanne oli oleellisesti erilainen kuin Suomessa, jossa tarveharkinnan
kohtalo oli eliikejiirjestelmien ja niiden kannattajatahojen viilinen piiiiristiriita. Myos kansaneliikkeiden tuntuva korottaminen L950-luvun puoliviilissii ennen ansioeliikkeiden siiiitiimistii tapahtui Ruotsissa intressi-
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ryhmien vdlisessi yhteisymmiirryksessd.
Ansioeliikkeiden siiiitiimisestd muodostui sen sijaan Ruotsin historian
suurin eliikepoliittinen konflikti. 1950-luvun lopulla kiiyty kamppailu
pohjautui ristiriitaan eliikejiirjestelmdn vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta sekd ndkemyseroihin eliikejiirjestelmiin hallintomallista. Ammattiyhdistysliike ja sosialidemokraatit ajoivat pakollista valtion hoitamaa ansioel2ikejiirjestelm2iii. Ansioeliikejdrjestelmii pohjautuisi jakojiirjestelmiiiin, mutta vakuutusmaksuista keriittiiisiin suuri eldkerahasto,
jonka varat olisivat valtion sijoituspiiiitosten alaisia. Tyonantajat, oikeisto ja kansanpuolue olivat yksityisten vakuutuslaitosten hoitaman vapaaehtoisen eliikejiirjestelmdn takana. Heidiin kantansa mukaan eliikejarjestelman tuli pohjautua tyomarkkinajiirjestojen viilisiin kollektiivisopimuksiin. Jiirjestelmiin tuli olla rahastoiva ja elakevarojen tuli olla yritysten hallinnassa. Talonpoikaisliiton pidintressi oli kansaneliikkeiden
korottaminen. Mutta ansioeliikeiiirjestelmdn osalta puolue katsoi, ettd
jiirjestelmiin tuli olla vapaaehtoinen ja eliikkeille olisi siiiidettiivii katto.
Talonpoikaisliitto vaati myos valtion osallistumista vakuutusmaksuihin.
El?iLejiirjestelmiiii kosk'evat erimielisyydet tiivistyiviit kansand6nestyksen jiilkeen vuoden 1959 valtiopiiivillii vasemmiston ja oikeiston viiliseksi konfliktiksi. Valtiopiiiviit hyviiksyi yhden idnen enemmistollii sosialidemokraattisen puolueen ehdottoman pakollisen ansioeliikejiirjestelmiin ja hylkiisi oikeistopuolueiden kannattaman vapaaehtoisen eliikelinkokonaiseliikejiirjes1an. fuain Ruotsiin oli muodostunut lakisAiiteinen
ja
tiiydentdvii lisiiansioel2ike
peruseliike
ielmii, jossa kansanelake oli
uskottiin ratkaihallinto
ansioeldkkeen
etta
eliike. Sek[ kansaneliikkeen
hoitoon.
sussa valtiollisen Riksforsdkringsverketin
Maiden vertailu
Kun maiden eliikejiirjestelmien kehitystd vertaillaan rakenteellis-poliittisesta ndkokulmasta, voidaan todeta, ettd Suomen eliikejiirjestelmiin kehitys on ollut myoh2iisempiiii Ruotsiin verrattuna. Tiihiin on syyn6 ollut
rakennemuutoksen, erityisesti teollistumisen viivhstyminen. Mutta rakennemuutoksen ta teollistumisen liikkeelleliihdon jiilkeen 1950- ja
1960-luvulla on Suomen eliikejiirjestelmiin kehittyminen tapahtunut nopeasti. Rakennemuutoksen myohiiisyys ja alkaneen teollistumisen nopeus ovat vaikuttaneet Suomen tyoeliikereformin ajoittumiseen sekd
niid.n paineiden syntyyn, jotka johtivat palkansaajien eliikejiirjestelmdn luomiseen.
Itse asiassa koko Suomen elakejiirjestelman kehityksen ajoittumisen
voidaan ajatella heijastavan rakennemuutoksen omintakeisuutta. Ruotsissa on eliikejiirjestelmien kehitys tapahtunut siten, etth kansaneliikejiirjestelmii on ensin rakennettu valmiiksi ja sitten lisiieliikejiirjestelma.
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Kehityksen voidaan ajatella heijastavan Ruotsin elinkeinorakenteen tasaisempaa muutosta. Suomessa taas kehitys on edennyt siten, ett6 kansaneliikejiirjestelmd uudistettiin osittain 195O-luvulla, mutta tyoeliikkeiden syntymisen jiilkeen on tycieliikejiirjestelmii rakennettu valmiiksi.
Kansaneldkejiirjestelmii on reformoitu vasta tiimiin jiilkeen. Tyoeliikejiirjestelmii syntyi aikana, jolloin Suomi teollistui voimakkaasti. Teollistumisen ja palveluiden ekspansiosta on syntynyt suuri palkkatyontekijriiden joukko, jonka eliiketurvan takaajaksi tyoelakejarjestelmd on rakennettu. Kansanel6kejiirjestelmii on uudistettu vasta kun palkkatyontekij6iden eldketurva on varmistettu.
Suomen teollistumisen myohiiisyydest[ johtuen maatalousvhesto pysyi Suomessa suurempana kuin Ruotsissa. Tdmd on heijastunut suoma-

laiseen eliikepolitiikkaan maatalousvAeston ja palkansaajien viilisinii tulonjakoristiriitoina. Suuri maatalousvhestd on myos selittiiviinii tekijiinii
keskustapuolueen voimakkaalle asemalle suomalaisessa poliittisessa jiirjestelmiissii. Keskustapuolue on kannattajakuntansa maanviljelijiivaltaisuuden takia ollut suomalaisessa elAkepolitiikassa tasaeliikkeisiin perustuvan kansaneliikejiirjestelmdn kannattaja. Puolue on ajanut Ruotsin
mallin mukaista eliikejiirjestelmiiii, jossa tyoeliikejiirjestelmd olisi keskija
tetty Kansaneliikelaitoksen hoitoon. Palkansaajatahot
- tyontekijiitoimihenkikijiirjestcit sekii sosialidemokraatit
ovat tulkinneet
keskus- maatalousviiestdlle. Sen
tapuolueen tasaeldkevaatimukset tulonsiirroksi
sijaan palkansaajaryhmiit ovat kannattaneet tyoeliikejiirjestelmd6 ja tarveharkintaista kansaneldkejiirjestelmaa.
Ero ruotsalaiseen eliikepolitiikkaan on selv6. Ruotsin kansaneliikejiirjestelmiin kehitys on tapahtunut melko suuren yhteisymmiirryksen valli-

tessa. Ainoastaan vuoden 1936 kansaneliikkeiden kalleuspaikkaluoki-

tuksesta kiiytiin suurehko kamppailu. Vastakkain olivat talonpoikaisliitto ja sosialidemokraatit. Ristiriita muistuttaa Suomen eliikepolitiikalle
ominaista ristiriitaa, sillii olihan maatalousvhest<i 1930-luvun Ruotsissa
vielii merkittdvh vlestoryhmii. Sen sijaan tarveharkinnan poistaminen
kansaneliikkeisti, joka Suomessa oli piiiiristiriidan aihe yli kymmenen
vuotta, tapahtui Ruotsissa eri intressiryhmien vdlisen yhteisymmArryksen vallitessa. Voidaan ajatella, ettd tarveharkinnan poistaminen kansaneliikkeistii yhdessii 1950-luvun puoliviilissZi tapahtuneen kansanekikkeiden korotuksen kanssa vaikutti siihen, etteivdt Ruotsin maanviljelijiit
ansioeliikkeiden siiiitiimisen yhteydessd liputtaneet kansaneliikkeiden
puolesta niin voimakkaasti kuin Suomen maanviljelijiit.
Suurin kamppailu elakepolitiikan suunnasta kAytiin Ruotsissa ansioeliikkeiden sddtdmisen yhteydessii. Kun tiitii verrataan Suomen vastaavaan reformiin, havaitaan maiden viiliset rakenteellis-poliittiset erot selvdsti. Ruotsissa ansioeldkejiirjestelmiin ristiriidat olivat teolliselle luok-
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kayhteiskunnalle ominaisia oikeiston ja vasemmiston viilisiii nikemyseroja. Talonpoikaisliitto/keskustapuolueen merkitys oli viihentynyt yhteiskunnallisen rakennemuutoksen seurauksena. Puolue liihentyi kannanotoissaan oikeistoa, koska pienviljelijiit olivat kadonneet sen kannattajakunnasta. Suomessa sen sijaan maatalousvdesto oli ansioeliikkeiden
sditAmisen aikana suurin ammatissa toimiva viiestoryhmii. Thmdn luokan poliittisella puolueella oli keskeinen asema poliittisessa jiirjestelmdssd sekt vahva ote valtiokoneistoon. Talonpoikaispuolueella oli vahva intressi kehittaa kansaneldkejiirjestelmiiii tasaeliikepohjalta sekii estiiii ansioeliikkeiden toteuttaminen. Niiin ollen palkansaajien ansioelhkej?irjestelmiin siiiitiimisestd muodostui maatalousvdestcin ja palkansaajien viilinen ristiriita, sen jiilkeen kun tycintekija- ja tyonantajajiirjestcit
olivat saavuttaneet yhteisymmiirryksen eliikejiirjestelmdn perusteista.
Poliittiset rintamat eivdt Suomessa jakautuneet pelkiistiiiin oikeiston ja
vasemmiston vAlisiksi kuten Ruotsissa, vaan merkittiiviiksi puolueiden
kannanottoja maarittavaksi tekij?iksi nousi palkansaaja- ja maatalousvdestoedustus eri puolueiden kannattajakunnissa.
Toinen Suomen Ruotsista erottava tekijii on kahden melko tasavahvan tyovdenpuolueen olemassaolo ja keskiniiinen kilpailu. Tiimii historiallinen kahtiajako on ndkynyt suomalaisessa eliikepolitiikassa selvdsti.
Kun sosialidemokraatit ovat kannattaneet tyoeliikejiirjestelmdf, ja tarveharkintaista kansaneldkejiirjestelmiiii, ovat kommunistit olleet Ruotsin
mallisen valtiollisen kokonaiseldkejiirjestelmhn kannalla. Lisiiksi on todettava, ettei mydskAdn sosialidemokrattinen puolue ole ollut yksimielinen. Puolueen vasemmistosiipi on vastustanut yksityisten eldkelaitosten
hoitamaa tyoeliikejiirjestelmdd ja on ollut kansaneldkejiirjestelmiin kannalla. Vasemmisto ei siten ole kyennyt Suomessa yhtendiseen, tavoitteelliseen esiintymiseen kuten Ruotsissa on tapahtunut. Ruotsissa sosialidemokraattien ja kommunistien linjanvedot eliikepolitiikassa ovat
olleet yhtenevid. Suomessa tyontekijoitii edustavat sosialidemokraatit

ovat liittoutuneet ylempiii toimihenkiloitii edustavan kokoomuksen

kanssa tyrieliikejiirjestelmdd tukiessaan. Tyontekijoitii ja pienviljelijoitii
edustava kommunistinen puolue on yhdessd maanviljelij6ita edustavan

keskustapuolueen kanssa kannattanut Ruotsin mallista kokonaiseliikejiirjestelmiid. Kommunistien kannanotot Ruotsin mallisen kokonaiseliikejiirjestelmf,n puolesta ovat mhdrdytyneet osittain historiallisten ja
ideologisten tekijoiden ja osittain puolueen kannattajakunnan rakenteen perusteella. Puolueen on ollut vaikeata hyvAksyA yksityisiii eliikevakuutusyhtioitZi eliiketurvan toteuttajina. Suomalaisen yhteiskunnan
palkkatyriliiistyminen ja vuodesta 1966 puolueen johtoon noussut ammattiyhdistyssiipi ovat kuitenkin tehneet puolueen enemmistdl6isen
osan suopeammaksi tyoel?ikejiirjestelmdii kohtaan. Kommunistien kan-
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sanelekejerjestelman kannatusta 1950- ja 1960-luvulla selittaa puolueen
kannattajakunnan rakenne, jossa pienviljelijoillii on ollut sijansa. Osittain luontaistaloudessa eliville pienviljelijdille tasaetuudet ovat olleet

merkityksellisempiii kuin ansioihin suhteutetut etuudet. Voidaan myos
olettaa, ettii tasaeliike on ollut edullisempi niille kommunistisen puolueen kannattajille, joiden tyosuhteita on leimannut lyhytaikaisuus ja
kausiluontoisuus.

Suomen tyoviienliikkeen suurempi fragmentoituminen ja viihAisemmdt valtaresurssit Ruotsin tyov?ienliikkeeseen verrattuna ilmenevdt selkeiisti Suomen tyrieliikejiirjestelmin hallintomallissa. Ruotsissa sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike olivat valtiollisen ansioeliikejiirjestelmdn kannalla ja tycinantajat ja oikeisto vapaaehtoisen hajautetun el6kejiirjestelmdn takana. Sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike pystyivrit ajamaan valtiollisen eliikejiirjestelmdn liipi tyonantajien ja oikeiston vastustuksesta huolimatta. Suomessa ammattiyhdistysliike vaati lakisiiiiteistii eliikejrirjestelmiiii ja tycinantajat olivat vapaaehtoisen el2ikejiirjestelmiin kannalla. Suomen heikompi ammattiyhdistysliike ja sosialidemokraattinen puolue tekiviit tyonantajien ja oikeiston kanssa kompromissin, jossa oli hyviiksytty eliikejiirjestelmiin yksityisoikeudellisuus
mutta voitettu eliikejArjestelmdn lakisiiiiteisyys. Itse asiassa voidaan sanoa, etta STK sai toteutetuksi Suomessa sen eldketurvan hallintomallin, johon SAF pyrki Ruotsissa. Niiin ollen Suomen tyoeliikejiirjestelmiin hallintomalli heijastaa suomalaisen pddoman vahvempaa asemaa
ruotsalaiseen pddomaan verrattuna. Tdsth vahvemmasta asemasta on
osoitus myos se, ettd tyonantajat ja tyoeliikelaitokset kykenivat 7970luvun alussa torjumaan eheytyneen ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset tycieliikejiirjestelmiin hallinnon ja rahastoinnin uudistamisesta.
Ammattiyhdistysliike hyviiksyi Suomessa tyoeliikejArjestelmdn hallintomallin. Tiimti johtui ty6viienliikkeen hajaannuksesta sekd vuoden
1956 kansaneliikeratkaisusta, jossa oli tasattu yksilolliset elZiketilit palkansaajien ja maatalousvdeston v[lillii. Vuoden 1956 kansaneliikeratkaisulla on ollut merkittAvd vaikutus suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen
suhtautumiseen valtion rooliin eliikepolitiikassa. Ammattiyhdistysliike
on vastustanut valtion puuttumista eliikejiirjestelmiin, koska valtiollisen
ratkaisun on niihty edesauttavan keskustapuolueen eliikepoliittisia tavoitteita. Tdmd kuvastaa eroja Ruotsin ja Suomen ammattiyhdistysliikkeiden suhtautumisessa valtioon elhketurvan toteuttajana. Ruotsin ammattiyhdistysliike on pyrkinyt edistiimiiiin valtiollisia ratkaisuja, koska
sosialidemokraateilla on ollut valtiokoneisto hallussaan. Suomen ammattiyhdistysliike taas on suhtautunut varauksellisesti valtioon, koska
keskustapuolueen ote valtiokoneistoon on ollut vahva.
Suomen ja Ruotsin ansioeliikejiirjestelmiii voidaan verrata maiden ta173

louden rakenteen eroja vasten. Ruotsin monipuolinen, kansainvdlistyvii
vientisektori on ollut perustana taloudellis-poliittiselle linjalle, jota voidaan kutsua Ruotsin malliksi. Mallin taustan ovat muodostaneet sodan
jiilkeen ammattiyhdistysliikkeessii kehitetyt ohjelmat. Ohjelmien mukaan tiiystyollisyys on ollut tiirkeii tavoite. Mallin osia ovat olleet solidaarinen palkkapolitiikka, aktiivinen tycimarkkinapolitiikka, suhdannepolitiikka sek?i julkisen sektorin ja rahoituksen laajuus. Myos sosiaalipoliittiset uudistukset on pyritty yhdistiimiiiin valtion kykyyn ohjata sekii pdiioman ettii tyovoiman liikkuvuutta (Esping-Andersen & Korpi
1984, 187; Kosonen & Pekkarinen 1985, 167-171). Valtiollinen ansioel;ikeratkaisu, joka toteutettiin ammattiyhdistysliikkeen ja sosialidemokraattien intressien mukaisena, edesauttoi valtion puuttumista pddoman investointeihin ja siten talouden kehitykseen.
Suomalaiseen taloudellis-poliittiseen malliin ovat vahvasti vaikutta-

neet metsdteollisuussektorin intressit. Suomalainen talouspolitiikka on
sitoutunut vientisektorin kannattavuustakuisiin, jolloin valtiolle katsotaan kuuluvan suuri vastuu pddoman kasautumisesta. Valtion rooli on
niihty alisteisena talouden lainmukaierona Ruotsiin
kuitenkin
suuksille. Keskipitkdn aikav[lin talouspoliittisina tavoitteina korostuvat
taloudellinen kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Lyhyen aikaviilin tavoitteet niihdiiiin niiille priorisoinneille alistettuina: suhdannetasaus ja
tyottomyyden torjunta ovat mahdollisia vain, jos kasvu, investoinnit ja
kilpailukyky eivht vaarannu (Kosonen, Lovio & Pekkarinen 1984,2932; Kosonen & Pekkarinen 1985, 170).
Tiihiin valtion alisteisuuteen taloudelle on liittynyt vasemmiston passiivisuus talouspolitiikassa sotien jilkeen. Talouspolitiikassa ei ole laadittu sellaista kokonaisstrategiaa, jota olisi voitu verrata Ruotsin ammatillisen ja poliittisen tyoviienliikkeen suunnitelmiin. Vasemmiston poliittinen aktiivisuus on suuntautunut enemmdn poliittisten asemien valtaamiseen ja keskiniiiseen kamppailuun. Myos ammattiyhdistysliike on
keskittynyt enemmdn jiisenistonsii valittomien intressien ajamiseen ja
oman jiirjestollisen voimansa kasvattamiseen. 1950-luvun lopun hajaannusvuodet eiviit myciskddn vahvistaneet ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia aktiivisen otteen omaksumisen yhteiskuntapolitiikan suunnittelussa (Puoskari & Vartiainen 1985, 11). Tytielakejiirjestelmiin organisaatiomalli, jossa eldkerahastot ovat elinkeinoeliimiin kiiytossd, on
johdonmukainen suomalaiseen malliin kuuluvan talouden ensisijaisuuden sekd ammatillisen ja poliittisen tyoviienliikkeen vdhdisen talouspoliittisen aloitteellisuuden kanssa.
Mitii Suomen ja Ruotsin vdlisen vertailun tulokset merkitsevht hyvinvointivaltioteorioiden kannalta?
Rakenteellis-funktionalistiset teoriat selittaviit maiden eliikejiirjestelt74

mien kehityksen erilaisen ajoittumisen, koska Ruotsi on teollistunut aikaisemmin kuin Suomi. Suomen kohdalla teoriat valaisevat maatalous-

ja palkansaajien viilisiii tulonjakoristiriitoja, sillii teollistumisen
on pysynyt suurena. Voidaan
myos ajatella, ettd maiden eliikejiirjestelmien kehitys heijastaa eroja
vdestcin

mydhiiisyyden vuoksi maatalousvdestci

maiden elinkeinorakenteen muutoksessa. Ruotsin elinkeinorakenne on
kehittynyt tasaisesti ilman suurempia hyppiiyksiii. Samoin mycis maan
elAkejiirjestelmd on rakennettu tiettyii jatkuvuutta noudattaen
- ensin
on rakennettu kansaneliikejiirjestelmii ja sitten ansioeliikejarjestelmi.
Suomen elinkeinorakenteen muutos on Ruotsiin verrattuna ollut hypp?iyksellistii
maatalousviesto ja sen nopea vdhentyminen 1960- suuri
ja 197O-luvulla,
teollisten ja palveluelinkeinojen voimakas ekspansio
niiillii samoilla kymmenluvuilla. Myos suomen elakejiirjestelmien kehitys on noudattanut rakennemuutoksen hyppiiyksellisyyttii. Kansaneliikejiirjestelma reformoitiin osittain ja tyoeliikejiirjestelmii syntyi ajankohtana, jolloin maa oli voimakkaasti teollistumassa. Nhin ollen on loogista, ettd kasvavalle palkkatyoliiisjoukolle edullinen ansioeliikejiirjestelmd on rakennettu ensin ja vasta t6m6n jiilkeen kansanelakejrirjestelm6.

Rakenteellis-funktionalistiset teoriat eivdt kuitenkaan pysty selittamiiiin maiden eliikejiirjestelmien erilaisuutta. Eliikejiirjestelmiit eiviit
ole kehittyneet kovinkaan samanlaisiksi, kuten teorioihin sisiiltyviin
konvergenssioletuksen mukaan olisi pitiinyt kiydii. Toisaalta voidaan

sanoa, ettd konvergenssioletus saa sikiili tukea, ettd maiden eliikejiirjestelmiit ovat kuitenkin liihentyneet. Esimerkiksi tarveharkinnan poistaminen Suomen kansaneldkejiirjestelmiist2i liihensi sitii Ruotsin kansaneltikejiirjestelmiiiin. Maiden elakejiirjestelmiii ei ole myosktiiin rakennettyen, vaan reformit ovat muotoutuneet poliittisella tasolla
yhteiskun- Esimertaluokkien vdlisten konfliktien ja niiden ratkaisujen tuloksena.
kiksi Ruotsin ansioeldkejiirjestelmiistii kiiyty oikeiston ja vasemmiston
vdlinen kamppailu sotii voimakkaasti niitii funktionalistisia teorioita vastaan, jotka ovat sis6ltdneet ajatuksia ideologioiden ehtymisestd.

Marxilaista funktionalismia vastaan tutkimuksen tulokset argumentoivat sikiili, ettii maiden eliikejiirjestelmien kehitys ei ole tapahiunut vain
pddoman tarpeista. Maiden eliikejiirjestelmien muoto on pitkiilti miiariiytynyt niiden luokkarakenteelle ominaisten piirteiden pohjalta. Suomen elikepolitiikalle on ollut ominaista tyon ja pddoman ristiriidan
ohella maatalousvdeston ja palkansaajien vdlinen ristiriita. Tiitii ristiriitaa marxilainen funktionalismi ei kuitenkaan ota huomioon. Myos teorialle ominainen ekonomismi ja voluntaristisen tekijiin puuttuminen on
tdmdn tutkimuksen tulosten valossa teorian heikkous. se, etta Ruotsin
ansioeliikejiirjestelmii on valtion hoidossa ja Suomen ansioeliikejiirjes-
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telmii yksityisten vakuutuslaitosten hoidossa, kuvastaa nimenomaan po-

litiikan subjektien erilaisuutta. Marxilaiset pdhoman kasautumista painottavat tulkinnat selittavat kyllii sen intressin, jonka vuoksi tyonantajat ovat Suomessa tukeneet rahastoivaa tyoeliikejiirjestelmdh valtiollisen kansaneliikejiirjestelmAn kustannuksella. Samoin ne selittdvdt, miksi myos Ruotsin tyonantajat pyrkiviit yksityiseen, rahastoivaan jiirjestelmdln. Mutta teoriat eiviit selitA sita, miksi ansioeldkeratkaisu oli maissa erilainen.

ja marxilaisen funktionalismin selityskyky eliikejiirjestelmien vdlisten erojen suhteen on rajalliRakenteellis-funktionalististen teorioiden

nen. Teoriat auttavat ymmiirtiimiiiin sosiaalipolitiikan yleisen kehityksen teollisessa tai kapitalistisessa yhteiskunnassa, mutta eivdt konkreettisia eroja eri maiden sosiaalipoliittisten jiirjestelmien viilillii. Tiimii johtuu siitii, ettd teoriat tarkastelevat makrotasolla yhteiskuntien siirtymistd maatalousyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan tai kilpailukapitalismista monopolikapitalismiin. Niiitri teorioita arvioitaessa on myos
otettava huomioon ne rajoitukset, joita muutamaan tapaukseen keskittynyt tutkimus ja historiallinen aineisto teorioiden todentamiselle aiheuttaa.

Politiikkateoriat, jotka painottavat voluntaristisen subjektin vaikutusta hyvinvointivaltion laaJentumiseen, selittavat suhteellisen heikosti
maidln eliikejiirjestelmien kehitystd. Teoriat kylliikin valaisevat puolueiden ja painostusryhmien viilisiii kilpailutilanteita, joissa eliikepoliittiset refbrmit syntyviit. Mutta ne eivht kuitenkaan kykene osoittamaan
niitii rakent""iliriu ehtoja, jotka vaikuttavat eldkepoliittisen piiiit6ksenteon lopputulokseen. Eldketurvaa koskevat konfliktit ovat olleet pysyvia, eiv-aika vaihdelleet reformista toiseen kuten teoriat olettavat. Myos
eldketurvaa koskevat intressit ovat olleet pysyviii ja ne ovat ankkuroituneet molempien yhteiskuntien rakenteisiin. Eliikepoliittisten ristiriitojen ratkaisuf eiviit ole tapahtuneet tasavahvojen ryhmien pluralistisessa
kilpailutilanteessa, vaan lopputulokset ovat mddrdytyneet rakenteellisesti, eri yhteiskuntaluokkia edustavien intressiryhmien suhteellisten valtaresurssien mukaisesti.

Eriiiinii esimerkkinii politiikkateorioiden rajoista voidaan ottaa vuoden 1972 eliikepommi. Liihestyvien kunnallisvaalien vaikutuksesta kansaneliikkeiden korottaminen tapahtui eduskunnassa ilman tietoa kustannusvaikutuksista, kun puolueet kilpailivat eliikeliiisten iiiinistii. Mutta
eduskunnassa muovattu paketti ei kuitenkaan pitanyt, koska tycimarkkinajiirjestot katsoivat kansaneldkkeiden korottamisen uhkaavan tyoeliikkeiden tasokorotusta ja eliikepolitiikan suunnitelmallista kehittiimistii.
Tiimii valaisee sitd, ettii hyvinvointivaltion kehitystii ei voida tulkita pelkiistii2in puolueiden kilpailua painottavan "markkinapaikkademokra176
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tian" avulla. Teorioiden on kiinnitettdvd huomiota myos piiiitoksenteon

rakenteellis-poliittisiin ehtoihin, tiissii tapauksessa luokkien taloudellisten organisaatioiden intresseihin.
Politiikkateoriat, jotka ovat tarkastelleet sosiaalipolitiikan laajentumista korporatiivisen piiiitdksenteon tuotoksena, ovat katsoneet tycimarkkinajiirjestojen vdlisten sopimusten koskeneen pelkiistiiiin tyoelakejiirjestelmii5 ja kansaneliikejiirjestelmdn jiiiineen tulopoliittisen pii2itoksenteon ulkopuolelle (Vriiiniinen-Tomppo 1981). Tamiin tutkimuksen mukaan niiin ei ole kiiynyt vaan kompromissit eri yhteiskuntaluokkia edustavien intressiryhmien viilillii ovat koskeneet sekd tyoeliikejiirjestelmiiii ettd kansaneliikejiirjestelmZiii (esim. yrittiijiieliikkeet 1969 ja
tyoeliikkeiden tasokorotus 1974). Kysymys on ollut enemm6n siita, etta
intressiryhmdt ovat tyomarkkina-areenalla halunneet kehittaa kansaneliikejiirjestelmiiii tarveharkinnan pohjalta. Sen sijaan poliittisella areenalla intressiryhmat
erityisesti keskustapuolue ja kommunistit
ovat pyrkineet kehittiimhdn
kansaneliikejiirjestelmdh tarveharkinnasta
vapaaksi eliikejiirjestelmiiksi. El[kepolitiikan osalta voidaan myds todeta, etta suurimmat innovaatiot kuten esim. kansanel5kkeiden muuttaminen tasaeldkkeiksi ja tyoeliikkeiden sddtdminen ovat tapahtuneet jo ennen tulopolitiikan kiiyttodnottoa. Ainakaan nliiden reformien kohdalla
korporatiivinen mekanismi ei ole toiminut eliikepolitiikan innovaattorina.

Rakenteellis-poliittinen ndkokulma, joka painottaa konfliktien pysyvyyttii ja kiinnittymista yhteiskuntarakenteeseen, valaisee tdmdn tutkimuksen perusteella parhaiten maiden eliikejiirjestelmien kehitystri.
Ruotsin eliikejArjestelmiin kehityksessf, ilmenneet konfliktit ovat mddriiytyneet pitkiilti maan yhteiskuntarakenteesta. Kansaneliikejiirjestelmdd koskeva suurin konflikti tapahtui maatalousvdeston ja tyontekijoiden viilillii 1930-luvulla, eli vaiheessa, jolloin maatalousvdesto oli vield
merkittiivii viiestoryhmii. 195O-luvulla, jolloin maatalousvdeston mdd:rd
oli kutistunut viihiiiseksi, kiiytiin Ruotsin historian suurin eliikepoliitti-

nen kamppailu. Kamppailu muodostui Ruotsin luokkarakenteelle ominaiseksi vastakkainasetteluksi oikeiston ja vasemmiston viilillii. Lisiieliikereformissa oli niihtiivissd myos kasvavan toimihenkil<iryhmiin erilli-

nen, tyon ja piiiioman vriliin sijoittuva intressi.
Myos Suomen eliikejiirjestelmdn suuntaa koskevat konfliktit heijastavat melko hyvin maan rakenteellis-poliittisia ominaispiirteitd. Suomen
teollistumisen myohiiisyyden vuoksi suurena siiilyneen maatalousvdestcin poliittinen edustaja maalaisliittoikeskustapuolue on ollut tasaelakkeiden kannattaja. Mycis maatalousvdeston taloudellinen organisaatio
MTK on ollut tasaeldkkeiden kannalla. Tdmd on loogista, koska osittain luontaistaloudessa elhneelle maatalousviestolle rahallisesti pienetl2

-
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kin etuudet ovat merkinneet paljon. Historiallisista tekijoistii johtuvan

tyoviienliikkeen kahtiajaon toinen osapuoli, kommunistinen puolue, on
myos ollut tasaeliikkeiden kannattaja. Sosialidemokraatit ja ammattiyhdistysliike ovat tukeneet ansioihin suhteutettuja tyoeliikkeit6, koska tdmd on ollut niiden piiiikannattajaryhmiin, tyovdeston, etujen mukaista.
Myos ylempiii toimihenkil<iitii ja yrittiijiii edustava kokoomus on ollut
tyoeltikkeiden kannattaja, silld ansioihin suhteutettu ja yksityiseltii pohjalta toimiva eliikejiirjestelmd on ndiden ryhmien intressien mukainen.
Rahastoiva ja tyosuhteeseen perustuva eliikejiirjestelmA on ollut myos
tycinantajien intressissi. Eldketurvaa ovat hallinneet sekd tyon ja piiiioman etta palkansaajien ja maatalousvdestdn viiliset ristiriidat, joiden
alkuperii on selvdsti niihtiivissii Suomen yhteiskuntarakenteessa.
Kuitenkin rakenteellis-poliittisella niikokulmalla on rajoituksensa: nhkcikulma antaa puitteet elAkepoliittisen piiiitoksenteon selitykselle, mutta ei selitii sitii loppuun asti. Tiimiin tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, ettii elAkepoliittisen piiiitoksenteon selitthmisessii niikokulman
rajoitukset liittyviit seuraaviin tekijoihin:
tilannetekijoihin

- historiallisiin tekijoihin
- ideologisiin tekijoihin.
-Tilannetekij<iiden kohdalla on kyse siita, etta kulloiseenkin

eliikepo-

liittiseen valintaan vaikuttavat rakenteellisten ja poliittisten ehtojen lisiiksi poliittiset tilannetekijiit, jotka maarittavat mihin suuntaan prosessi muovautuu ja minkii linjan mukaan eltikepolitiikka kehittyy. Tilannetekijoiden vaikutuksesta tdmdn tutkimuksen tulokset antavat joitain esimerkkejii. Vuonna 1956 yleislakkoon johtaneet tapahtumat veiviit palkansaajajiirjestojen huomion siinii miiirin, etteivdt ne kyenneet vaikuttamaan kovinkaan paljoa kansaneliikkeiden tasaeldkeratkaisuun eduskunnassa. Mycis sosialidemokraattisen puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen hajaannusta tyoeliikkeiden syntyvaiheessa voidaan pitaa tilannetekijiinii, joka olennaisesti vaikutti eliikepoliittiseen piiiitoksentekoon.
Tdssi tapauksessa valittavan eliikejiirjestelmiin hallintomalliin. Mielenkiintoinen esimerkki tilannetekijiin vaikutuksesta on myos vuoden 1972
eliikepommin purkaminen. Tiilloinhdn eduskunnan hyviiksymiin eliikepaketin purkaminen ja samalla tyoeliikelinjan vahvistuminen liittyi olennaisesti yleispoliittiseen tilanteeseen: keskeisesti olivat esillii Sorsan
enemmistcihallituksen muodostaminen, Suomen EEC-liitiintii ja tasavallan presidentin uudelleenvalinta. Eliikepommi purettiin, jotta nema tarkedmmdn suuruusluokan asiat saataisiin hoidetuksi.

Rakenteellis-poliittista niikokulmaa rajoittavat myos historialliset te-

kijiit. Tiimiin tutkimuksen kannalta keskeinen historiallinen tekijii

on

suomalaisen tyoviienliikkeen jakautuminen kansalaissodan jiilkeen sosia-
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lidemokraattiseen ja kommunistiseen puolueeseen. Vaikka ndm6 molemmat puolueet edustavat pitkiilti saman yhteiskuntaluokan intressejh,
on niiden suhtautuminen eliikepolitiikkaan ollut erilainen. Sosialidemokraatit ovat kannattaneet ansioeliikejiirjestelmiiii ja kommunistit
kansaneldkejiirjestelmtiii. Niiin ollen voidaan sanoa, ettii historiallisella
tekij?illii
tyoviienpuolueen kahtiajaolla
on ollut merkittiivii vaikutus suomalaisen
eliikejiirjestelmdn muotoutumiseen.
Toisena historiallisena tekijiinl voidaan ottaa vuoden 1956 kansaneldkkeiden tasaeldke-

ratkaisu. Tiimii ratkaisu vierotti suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen
kansaneldkejiirjestelmiistii vuosikymmeniksi.
Kolmantena rakenteellis-poliittisen niikokulman rajoituksena ovat
ideologiset tekijit. Kyse on tiilldin ennen kaikkea siitii, ettii jonkin ryhmdn toimintaa ei voida selittiiii kannattajakunnan intresseistd kdsin.
Esimerkkinii tasta on Suomen sosialidemokraattisen puolueen vasemmistosiiven kansanelAkejiirjestelmtin kannatus ja kriittinen suhtautuminen tyoeliikejiirjestelmiiiin. Ryhmii oli kriittinen tyoeliikejiirjestelmdd
kohtaan, koska jiirjestelmiid hoitavat yksityiset eldkevakuutuslaitokset.
Niiin ollen merkittiivii tekijii oli se mitd kautta eliikkeet maksetaan, ei
niinkiiiin elikkeiden taso. Ideologista tulkintaa tukee mycis se, ettd
useat tdhdn ryhmiiiin kuuluvista olivat akateemista sivistyneisto2i, jolle
oli ominaista verrattain vdhdinen aikaisempi toiminta tyoviienliikkeessii. My<is kommunistien positiivinen suhtautuminen tasaeliikkeisiin voidaan tulkita osittain ideologisiin tekijoihin, tyriviienliikkeen egalitaristiseen ideologiaan pohjautuvaksi.

MitA tiimiin tutkimuksen perusteella voidaan sanoa rakenteellis-poliittisesta niikokulmasta johdettujen hypoteesien piitevyydesth maiden el6kejiirjestelmien kehityksen kohdalla?

Useat rakenteellis-poliittisen niikcjkulman edustajat ovat esittaneet

hypoteesin, jonka mukaan hlvinvointivaltio kehittyy siellh, missi sosia-

lidemokratia on vahva (esim. Korpi 1983; Esping-Andersen 1985).

Francis Castles on tarkentanut hypoteesia muotoon, jonka mukaan sosialidemokraattien ajamien uudistusten toteutuminen on olennaisesti riippuvainen oikeistopuolueiden hajanaisuudesta ja yhteistyokyvyttomyydestii (Castles 1978 ja 1982).
Ruotsin osalta voidaan todeta, ettd maan ekikejiirjestelmiin kehitys
on edennyt niiden suuntaviivojen mukaan, joihin sosialidemokraattinen

puolue on pyrkinyt. Niiistii parhaina esimerkkeind ovat vuoden 1936
kansaneldkkeiden kalleuspaikkaluokituksen reformointi ja ansioihin
suhteutetun lisiieliikejiirjestelmdn sddtdminen. Sen sijaan on vaikeampaa pitiiii vuoden 1946 tarveharkinnan poistamista leimallisesti sosialidemokratian saavutuksena (vrt. Esping-Andersen 1985), koska reformi tapahtui yhteisymmiirryksen hengessd
varsinkin oikeiston ajaessa re-

-
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formia voimakkaasti. Oikeiston hajanaisuushypoteesi pdtee Ruotsttn stkrili, ettii sosialidemokraatit ovat hallitusyhteistyossd talonpoikaisliiton
kanssa kyenneet ajamaan reformeja liivitse. Talonpoikaisliitto ei ole liittoutunut oikeiston kanssa, jolloin vasemmiston on ollut helpompi toteuttaa tavoitteitaan. Kuitenkin ansioihin suhteutetun lisiieldkejiirjestelmAn sidtdmisestd on todettava, ettii oikeisto ja talonpoikaisliitto esiintyiviit yhteniiisesti vastustaessaan pakollista eliikejdrjestelmdd. Lisiieliikereformi oli puhtaasti sosialidemokratian voiman osoitus, puolueen
pystyessii ajamaan omat tavoitteensa ldvitse.
Eliikereformilla oli myos merkittdvii vaikutus sosialidemokraattien ja
talonpoikaisliiton hallitusyhteistyon piiiittymiseen ja sosialidemokraattisen puolueen lisiizintyneeseen kannatukseen alempien toimihenkiloiden
keskuudessa 1960-luvulla.
Suomen tapauksessa sosialidemokratian voimaa korostava hypoteesi

piitee melko heikosti ellketurvan rakentamisen ajoittumiseen, koska
suurimmat innovaatiot ovat tapahtuneet silloin kun puolue on ollut sisiiisesti hajanainen (esim. kansaneliikkeiden uudistus 1956 ja tyoeliik-

keiden sddtdminen 1961). Toisaalta sosialidemokratian voimaa painottava hypoteesi valaisee hyvin Suomen ja Ruotsin eroja. Ruotsin vahvempi sosialidemokraattinen puolue on pystynyt toteuttamaan omia tavoitteitaan huomattavasti paremmin kuin Suomen heikompi puolue. Oikeiston hajanaisuutta koskeva hypoteesi piitee Suomen tapauksessa, koska
oikeistopuolueet eivdt ole olleet yksimielisiii. Varsinkin maatalousvhestoh edustava maalaisliitto/keskustapuolue on ollut eliikepoliittisissa linjanvedoissaan omaleimainen, mikii on heikentinyt oikeiston reformien
vastaista rintamaa. Niiin ollen Suomen sosialidemokraateilla on ollut samanlainen mahdollisuus oikeiston hajanaisuuden hy<idyntiimiseen kuin
Ruotsin sosialidemokraateilla. Tdmd on niikynyt el2ikepolitiikassa siten,
ettii sosialidemokraattien ja keskustapuolueen muodostamat hallitukset
ovat toteuttaneet useita ellkepoliittisia reformeja. Yleensl nhmh reformit on toteutettu kaksijakoisina, sekd tyoeliikejiirjestelmiiii etti kansaneliikejiirjestelmiiii koskevina. Molemmat hallituspuolueet ovat halunneet varmistaa kannattamansa eliikejiirjestelmiin kehittiimisen.
Vaikka oikeiston hajanaisuus on antanut Suomen sosialidemokraateilIe mahdollisuuden reformipolitiikan toteuttamiseen, on tiitii tilaisuutta
heikentiinyt vasemmiston historiallinen kahtiajako. Ero on Ruotsiin
verrattuna selvd. Suomen vasemmisto ei ainakaan eldkepolitiikassa ole
ollut yksimielinen, jolloin Suomen sosialidemokraattien mahdollisuudet
omien tavoitteidensa toteuttamiseen ovat olleet Ruotsin sosialidemokraatteja huonommat. Talla tekij?illii on saattanut olla laajempikin vaikutuksensa suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja siihen, ettei Suomesta ole
muodostunut Ruotsin tyyppistii laajaa hyvinvointivaltiota.
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Suomen eliikejiirjestelmiiii voidaan ajatella institutionalisoituna luokkakompromissina tyrieliikejiirjestelmdd tukeneen ryhmittymiin ja Ruotsin mallista el2ikejiirjestelmiiii tukeneen ryhmittymiin v2ilillii. Kompromississa luokkien viliset ristiriidat eivdt ole kadonneet vaan ne ovat
siiiinneltyjii (Korpi 1978, 44-48; Uusitalo 1985, 175). Kuitenkin Suomen eliikej2irjestelmiin ansioel2ikepainotteisuus kuvastaa tyoeltikejiirjestelmdn takana olleen koalition voimaa Ruotsin mallin kannattajiin niihden. Pelkistetysti voidaan sanoa, ettii tyoeliikejiirjestelmiin kannattajille
ennen kaikkea sosialidemokraateille, kokoomukselle ja tyomarkkina-jiirjestdille
on ollut ominaista suuntautuminen teollistuneeseen ja
kaupungistuneeseen
Suomeen. Ruotsin mallin kannattajille
erityisesti maalaisliitto/keskustapuolueelle ja maataloustuottajille -taas on ollut tyypillistA voimakas agraarisen Suomen intressien painottaminen.
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VI English summary
I. Social structure, Politics
and pensions

The growth of the welfare state has been one of the most important
changes in the developed countries of the West since the end of the
Second World War, with the growth in public and social expenditure
during the 1960s and 70s typical of its development.
There are several explanations for the growth of the welfare state:
the structural-functional theories emphasizing structural factors,
Marxist functionalism, political theories and the structural-political
theories (Uusitalo 1984, 4I4).
The structural-political perspective can be considered as attempt to
combine structural and political viewpoints, seeking to encompass the
effects of structural and political factors in the growth of the welfare
state. Such theories emphasize the conflicts of interest between social
classes and groups, and the welfare state is seen as a more or less
peaceful battleground where the relative power resources of classes and
groups determine its profile.
In these structural-political explanations particular attention has been
focused on the position of the labour movement. It has been claimed
that the welfare state develops where social democracy is strong (Korpi
1983; Esping-Andersen 1985). In addition to the power of social
democracy, a lack of unity among the non-socialist forces has been put
forward as a condition for the growth of the welfare state. Claims have
been made that the Scandinavian welfare states are examples of how a
strong Social Democratic Party is able to take advantage of the splits
among the bourgeois side (Castles 1978, 102-142; Castles i982). In
Finland, unlike other Scandinavian countries, there has been a split in
between the Social Democrats and
the labour movement. This split
scrutiny (Castles & McKinley
under
has
also
come
the Communists
1979; Alestalo, Flora & Uusitalo 1985).
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Research problem

In

Finland and Sweden the statutory pension scheme comprises a
national pensions scheme and an earnings-related pensions scheme. In
both countries the national pensions scheme applies to the whole
population on the basis of citizenship. It provides a basic level of
subsistence for everybody entitled to a pension through standard

pension payments. Both countries also have a statutory earningsrelated pensions scheme, where the right to a pension is based on
employment, most often in such a way that it applies to members of a
family as well. It operates on the insurance principle: the insurance
premiums paid by the employer and the pension payments are related
to the level of earnings at work.
In addition to these similar features the Finnish and Swedish
schemes also have differences. The Finnish employment pensions
scheme is decentralized and administered by private pension
institutions, whereas in Sweden the earnings-related supplementary
pension scheme is centralized and administered by a State institution.
Another important difference is the division of labour between the
national pensions scheme and the earnings-related pensions scheme. In
Sweden the pension security is weighted towards the national pension,
which reduces the earnings-related supplementary pension. In Finland,
on the other hand, the pension security is weighted towards the
employment pension, which in turn reduces the national pension.
Now the research problem can be formulated as follows: how
structural-political factors have affected
a) the general development of the countries' pension schemes
b) the differences in the countries' pension schemes.
More specifically, how the development of the countries' pension
schemes has been affected by:
differences in the speed and extent

-

of industrialization?
differences in the size of the agricultural population and the
position of the Agrarian parties?
differences in the strength of the labour movement, in particular of
social democracy and trade union movement?
differences in the strength of the employers?
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The Finnish pension schemes and their historical

compromlse

in Finland's pension politics has been
base Finnish pension security on a national pensions
scheme or an employment pensions scheme.
In 1956 the national pensions scheme was fully revised. This can be
regarded as a victory for the Agrarian party, but it did not easen the
pressures to secure pensions to wage earners. Immediately after the
passing of the national pensions [aw, the Central Organization of the
Finnish Trade Unions and the central organization of lower white
collar employees suggested that a committee should plan employment
pensions for private sector employees. The committee was established,
and a social democratic initiative in the Parliament led to a law on
employment pensions for private sector employees in 1961. This
solution meant that an employment pensions scheme was placed at the
side of the national pensions scheme. This lead to the creation of two
competitive models for pension security in Finland.
According to the national pension model a national pension would
form the foundation of the pension security, while employment
pensions would form supplementary pensions like in Sweden. The
Social Insurance Institution would be developed to administrate
pension insurance, along the lines of the Swedish model. This model
was most clearly put forward in a Parliamentary motion brought by the
Agrarian Party in 1966. They were supported by the Communists, the
Central Association of Finnish Agricultural Producers and the left wing
of the Social Democrats. Opposing it were the Social Democrats, the
Conservatives, the Liberal Party, the Swedish People's Party, labour
market organizations and employment pension institutions. They
considered the model to be a threat to the employment pensions
scheme and an attempt to transfer its resources away from the
employers and employees into the hands of the agricultural population.
The alternative model was a scheme in which employment pensions
provide the basic security, and are administered by private employment
pension institutions, while national pensions, administered by the
Social Insurance Institution, are supplementary and means-tested.
Representatives of the Central Organization of Finnish Trade Unions
introduced this model for the first time in the negotiations concerning
the pensions of the self-employed in 1968. They were supported by the
Social Democrats, the Conservatives, the Liberal Party, the Swedish
People's Party, the labour market organizations and the employment

The fundamental question

whether to
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pension institutions. Opposing them were the same groups that had
the Agrarian Party, the
been in favour of the Swedish model
Central Association of Finnish Agricultural- Producers, the Communists

and the left wing

of the Social Democrats, who thought that

the

development of an employment pensions scheme changed the emphasis
from basic security to earnings-related security and at the same time
weakened the position of the national pensions scheme.

Mutual understanding between the supporters of these two
alternatives was reached in 1976 after a long political struggle. This
historical compromise specified the division of labour between the
national pensions scheme and the employment pensions scheme by
agreeing to reform national pensions scheme closer to the Swedish
model: everyone should receive a general pension under a national
pensions scheme that was exempt from a means test. The Finnish
national pension is not, however, an unassailable basic pension, as in
Sweden, but one reduced by the employment pension.
For the supporters of the employment pension
market
- the labour
Party and the
organizations, the Conservatives, the Swedish People's
compromise meant
employment pension institutions
- theofhistorical
that it justified the division of labour
the pension schemes with a
weight towards the employment pension. Furthermore it confirmed the
decentralized administration of employment pensions outside the
of the Social Insurance Institution. For supporters of the
Party, the Central Association of Finnish
Swedish model
- the Centre
Agricultural Producers,
the Communists and the left wing of the Social
Democrats
the basic pension provided for everybody
- itthestrengthened
and decreased
role of means-tested benefits.

control

The Swedish pension scheme
When the Swedish pension scheme was taking shape, there was no sign
of the same kind of struggle between the national pensions scheme and
the earnings-related pensions scheme that took place in Finland. The
Swedish scheme developed in such a way that the national pensions
scheme was completed first and the earnings-related pensions later. The
biggest conflict concerning the national pensions scheme was the
dispute between the Social Democrats and the Agrarian Party over the
local cost-of-living classifications for pensions in 1936. The Agrarian
Party supported equal pensions, whereas the Social Democrats thought
that pensions should be scaled according to place of residence. The
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dispute was settled in favour of the Social Democrats.
The abolition of a means test for a national pension took place in
Sweden at the end of the 1940s following mutual consent between the
parties and interest groups. A noticeable rise in national pensions
occurred midway through the 1950s in Sweden before earnings-related

pensions became law, following agreement between

groups.

the

interest

The biggest political conflict over pensions in Swedish history arose

when earnings-related pensions were being made law. The struggle at
the end of the 1950s was over whether the pension scheme should be
voluntary or compulsory and over the differences of opinion on how
the scheme should be administered. The trade union movement and

the Social Democrats pushed for a

compulsory earnings-related

pensions scheme handled by the State. It would be based on a
distribution system but a large pension fund would be collected from
the premiums paid by the employers and invested at the discretion of
the State. The employers, the Right and the Liberal Party were in
favour of a voluntary scheme to be administered by private insurance

institutions. They wanted the scheme to be based on the collective
agreements between the labour market organizations and to be
operated as a fund under the control of companies. The principal
interest of the Agrarian Party was a rise in national pensions. But as
far as the earnings-related scheme was concerned the party felt that it
had to be voluntary and that a upper limit for pensions should be
legislated for. The Agrarian Party also wanted the State to participate
in paying premiums.
The differences of opinion over the pension scheme turned into a
conflict between the Left and Right in Parliament in 1959 after a
referendum. Parliament approved by one vote the compulsory
earnings-related pensions scheme proposed by the Social Democrats
and rejected the voluntary line taken by the parties on the Right. So
Sweden got a statutory overall pension scheme, in which the national
pension was the basic one and the earnings-related pension a
supplement. The administration of both pensions was entrusted to the
State's National Insurance Board.

Comparison between the countries

In

accordance

with the

structural-political perspective, Finland's

pension scheme developed later than Sweden's. This was due to the
delay in the structural change, particularly in industrialization. After
186

the start of the structural change and industrialization in the 1950s and
1960s the Finnish pension scheme developed quickly. The lateness of
the structural change and the speed of industrialization affected the
timing of the reform of the employment pension and the creation of
the pressures that led to the making of a pension scheme for wage
earners.

In fact the timing of the development of pension schemes in Finland
can be thought of as reflecting the originality in the structural change.
In Sweden the national pensions scheme was finished first and then

was the turn of the supplementary scheme. This development is
congruent with the more even change in Sweden's industrial structure.
In Finland the national pensions scheme was established in the 1950s,
then was the turn of the employment pensions scheme, and only after
this the national pensions scheme was reformed. The employment
pensions scheme was created at a time when Finland was undergoing a
period of rapid industrialization. The expansion in industry and service
sectors created a large number of wage earners whose pension security
was quaranteed by the employment pensions scheme. The national
pensions scheme was reformed only when the pension security of the
wage earners was assured.

Because Finland became industrialized

later its

agricultural

population remained larger than in Sweden. This has been reflected in

Finnish pension politics by the distributional conflict between the
agricultural population and wage earners. The large agricultural
population is also a factor to be accounted for in the strong position of
the Agrarian/Centre Party in the Finnish politics. Because much of its
support comes from farmers the Agrarian/Centre Party has been a
supporter of a national pensions scheme providing equal basic pensions
independent of employment. It has pushed for a Swedish-type scheme,
in which the employment pensions scheme would be in the hands of
the Social Insurance Institution. Wage-earning groups
and
- worker
employee organizations and the Social Democrats
have
interpreted
the Centre Party's demands for universal basic pensions
to mean a
transfer of resources to the agricultural population. They have
supported an employment pensions scheme and a means-tested

national pensions scheme.
The difference in Swedish pension politics is clear. The Swedish
national pensions scheme developed with a quite large amount of
mutual consent on all sides. Only in 1936 there was a disagreement
about the local cost-of-living classification for national pensions. The
Agrarian Party and the Social Democrats were against each other. This
clash in the 1930s resembles the situation in Finland in the 1950s
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because at that time there was still a sizeable agricultural population in
Sweden. However, the abolition of a means test for a national pension,
which was the cause of the main dispute in Finland for more than a
decade, was achieved in Sweden with mutual consent between the
main parties. We can assume that the abolition of the means test for

national pensions and the rise in national pensions that took place
midway through the 1950s were reasons why the Swedish farmers did
not fly the flag for national pensions as strongly as the Finnish farmers
did when the law on earnings-related pensions was being passed.
The biggest political struggle over pensions in Sweden took place
when the earnings-related pensions law was being passed. When
compared with the corresponding reform in Finland, structural-political
differences between the two countries can be perceived clearly. In
Sweden the clash over the earnings-related pensions scheme was clearly
the left and right issue. The importance of the Agrarian/Centre Party
had decreased as a result of the structural change in the society. The
Party was drawing nearer to the Right probably because the small
farmers had disappeared from the ranks. In Finland, however, the
agricultural population was the biggest occupational group during the
time when the earnings-related pensions law was being enacted.
Consequently, the Agrarian Party held an important position in politics
and a strong grip on the State machinery. The Agrarian Party had a
strong interest in developing a national pensions scheme based on
equal benefits and preventing the implementation of earnings-related
pensions. This being so, the enactment of an earnings-related pension
scheme for wage earners was the cause of a struggle between the
agricultural population and wage earners, after the worker and
employer organizations had come to an agreement over the
foundations for a pension scheme. The political fronts were not divided
simply between Right and Left as in Sweden. Instead the wage earner
and agricultural representation within the parties became an important
factor in determining the attitudes of the parties.
Another factor differentiating Finland from Sweden is- the existence
of two fairly evenly balanced labour parties and the competition
between them. This historical division has been seen clearly in Finnish
pension politics. When the Social Democrats supported an employment
pensions scheme and a means-tested national pensions scheme, the
Communists were on the side of a Swedish-type, state-administered
overall pension scheme. Furthermore, the Social Democratic Party was
not always of one mind. The left wing of the Party opposed the
employment pensions scheme administered by private pension
institutions and favoured a national pensions scheme. The Left could
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not, therefore, put up a strong, united front, as happened in Sweden,
where the positions of the Social Democrats and Communists
who
- the
were much weaker than in Finland
were convergent. In Finland
- workers, allied themselves with
Social Democrats, representing mainly
the employers and the Conservatives, representing upper white-collar
workers, in their support for an employment pensions scheme. The
Communist Party, which represented workers and small farmers,
supported a Swedish-type overall pension scheme with the Centre
Party, representing farmers. The Communists' support for the overall
pension scheme was determined partly by ideological factors and partly
by the structure of its support. It was difficult for the party to approve

of private pension insurance

companies as providers

of

pension

security. The development of Finland into a wage earners' society, and

the trade union wing within the party have made the party more

sympathetic towards the employment pensions scheme, however.
The greater fragmentation and fewer power resources of the Finnish
labour movement compared with its Swedish counterpart can be seen

clearly in the administration of the Finnish employment pensions
scheme. In Sweden the Social Democrats and the trade union
movement argued for a state-administrated, centralized earnings-

related pensions scheme, and the employers and the Right were behind
a voluntary, decentralized pension scheme. The Social Democrats and
the trade union movement were able to push through their will in spite
of this opposition. In Finland the trade union movement demanded a
statutory pension scheme and the employers were on the side of a
voluntary pension scheme. Finland's weaker trade union movement
and the Social Democratic Party reached a compromise with the
employers and the Right in which the legitimacy of a private pension
scheme was approved and its statutoriness achieved. In fact we can say
that the Finnish Employers' Confederation achieved the administrative
model for pension security that the Swedish Employers' Confederation
aimed for. This being so, the administrative model of the Finnish
employment pensions scheme reflects the stronger position of Finnish
capital compared with Swedish capital. This stronger position is further
indicated by the fact that the employers and employment pension
institutions were able to fight off the demands of a united trade union

movement

to reform the administration and funding of

employment pensions scheme at the beginning of the

the

1970s.

The trade union movement approved the

decentralized

administration model of the employment pensions scheme. This arose
out of the split in the labour movement and the decision on national
pensions in 1956, in which the individual pensions between wage
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earners and

the agricultural population had been evened out.

This

decision had a considerable effect on the attitude of the Finnish trade
union movement towards the role of the State in pension politics. The
trade union movement was opposed to State interference in the
pension schemes because a solution involving the State was seen as
promoting the political aims of the Agrarian/Centre Party. This depicts
the differences between the Swedish and Finnish trade union
movements in the attitude towards the State as a means of providing
pension security. The Swedish trade union movement has favoured the
State because the Social Democrats had a strong grasp over the State

machinery. The Finnish trade union movement, on the other hand, had
reservations about the State because the Centre Party's grip on its
machinery was strong.

Structural-political theories of the welfare state in
the light of a comparison between Finland and
Sweden

The conflicts that appeared in the development of the Swedish pension
scheme were defined to a great extent by the country's social structure.
The biggest conflict over the national pensions scheme occurred
between the agricultural population and the workers in the 1930s, i.e'
at a time when the agricultural population was an important part of the
population. The biggest political struggle over pensions in Sweden's
history took place in the 1950s when the agricultural population had
shrunk in number. It turned into a juxtaposition of the Right and the
Left peculiar to the class structure of the country.
In Finland, too, conflicts over the direction of the pension scheme
reflect the country's structural-political characteristics quite well. The
Agrarian/Centre Party, the political representative of the agricultural
population, which had remained big because Finland industrialized at a
late date, supported the national pensions scheme. The agricultural
population's economic organisation, the Central Association of Finnish
Agricultural Producers, had the same position. This can be interpreted
in terms of their interests: even small financial benefits meant a lot to
the agricultural population, which lived partly off barter trade. The
Communist Party, also supported the national pensions scheme. The
Social Democrats and the trade union movement supported earningsrelated employment pensions, because this was to the advantage of the
main group that supported them, namely labour. Pension politics has
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clearly been governed by disputes between labour and capital, wage

earners and the agricultural population.
In Sweden the development of the pension scheme has progressed

along the lines aimed at by the Social Democratic Party. The best
examples are the reform of the local cost-of-living classifications for
national pensions in 1936 and the passing of the earnings-related
supplementary pension scheme law in 1959. It is more difficult,
however, to regard the abolition of the means test in 1946 as a
characteristically social democratic achievement (cf Esping-Andersen
1985, pp. 156-157) because the reform took place in an atmosphere of
mutual consent
the Right in particular pushing heavily for
- withthat
reform. The hypothesis
the bourgeois parties were at odds with
each other holds true with Sweden in the sense that the Social
Democrats were able to push through reforms in a coalition
government with the Agrarian Party, which did not join up with the
Right. However, as regards the enactment of an earnings-related
supplementary pension scheme the Right and the Agrarian Party were
united in their opposition to a compulsory scheme. The supplementary
pension reform was purely a display of the Social Democrats' power, a
party being able to push through its own objectives. Pension reform
also had considerable influence on the ending of the coalition between
the Social Democrats and the Agrarian Party and the increased support
for the Social Democratic Party among the lower white-collar workers
in the 1960s.
In Finland's case the hypothesis emphasizing the power of the Social
Democrats does not apply very well to the structure of pension security
because the biggest innovations were made at a time when the party
was divided internally (e.g. the reform of national pensions in 1956 and
the enactment of employment pensions in 1961). On the other hand,
the hypothesis stressing the power of the Social Democratic Party
sheds much light on the differences between Finland and Sweden.
Sweden's stronger Social Democratic Party has been able to achieve its
objectives with a great deal more success than its weaker Finnish
counterpart. The Finnish left has been divided in pension politics, and
the weaker position of social democrats contributes to the explanation
why Finland has not become as big a welfare state as Sweden.
The hypothesis about the impact of the splitted bourgeois side holds
better in Finland's case because the parties on the Right have not
been unanimous. In particular the Agrarian/Centre Party, representing
the agricultural population, has had its own profile in pension politics.
This being so, the Finnish Social Democrats have had the opportunity
to take advantage of the disagreements among the bourgeois parties, as
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of the reforms that have been carried out
by coalition governments consisting of the Social Democrats and the
ientre Party. Generally these reforms have been carried out in two

has been seen from several

parts, one the employment pensions scheme and the other the national
pensions scheme. Both parties have wanted to strengthen the scheme
they support. The strong position of the Agrarian party is an important
cause of the Finnish pension schemes.
The Finnish pension scheme can be thought of as an institutionalized

class compromise between two coalitions, one supporting

an

employmenl pensions scheme and another supporting a Swedish-style
pension scheme. The conflicts between the classes did not always
dirupp.ut in the compromise, but were controlled (Korpi 1978, 44-48;
Uusitalo 1985, 175). The result: the emphasis on the earnings-related
pensions scheme in Finland, reflects the power of the coalition behind
ihe employment pensions scheme in comparison with the supporters of
the Swidish model. This coalition of industrial Finland, formed by
Social Democrats, trade unions and the employers' association, has
been confronted by a coalition of agrarian Finland, the core of which is
the Agrarian/Centre Party and the agricultural producers.
As ieen above, the structural-political perspective gives a powerful

framework to the explanation of pension politics in Finland and
Sweden. However, it is not omnipotent: rich historical reality cannot
be put under the constraint of such a theory. It should be
supplemented by situational, historical and ideological aspects'
in rorn" cases the political situation in which the decision-making
takes place influences the direction the political process takes and the
contents of the decision-making. The results of this research provide
some examples from Finland. The events that led to a general strike in
1956 focused the attention of the trade unions away from national
pensions scheme, which was reformed in the way not wanted by them.
The schism in the Social Democratic Party and trade union movement
when the employment pension reform was made can also be
considered to liave had a fundamental influence on the outcome, in
particular on the success of decentralized administration of
employment pensions.
The- structural-political perspective should be also supplemented by
observing the impact of historical factors. One crucial historical factor
is the division of the Finnish labour movement after the Civil War into
the Social Democratic and communist parties. Although both of them
mainly represent the interests of the working class, their attitudes
towards pensions have been different. The Social Democrats have
supported an earnings-related pensions scheme and the Communists a

r92

t2

the division of the
national pensions scheme. This historical factor
- had
political movement of the working class
has
- scheme. a considerable
impact on the shaping of the Finnish pensions
Finally, ideological factors play a role. The goals and activities of
parties and interest groups cannot be explained solely on the basis of
the interests of the division of supporters. An example of this is the
support for a national pensions scheme by the left wing of the Social
Democratic Party and

its critical attitude towards an

employment

pensions scheme. The main reason was that it was administered by
private pension insurance institutions. The important point was thus
how the pensions were paid, not how much the pension amounted to.
Many of those belonging to this left-wing group had an intellectual
background and few connections with the labour movement. Similarly,
the positive attitude of the Finnish Communists towards the national
pensions can also be interpreted partly as having its roots in their
ideology: an aversion to the organizational form of the employment
pensions scheme.

In brief, this study demonstrates that situational, historical and
ideological factors are needed in a satisfactory account of pension
politics in Sweden and Finland. However, it should be stressed that
they are only complementary to the structural-political impacts, which
give the basic understanding of pension or even welfare politics in the
two countries.
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Intressiryhmistd kiiytetyt lyhenteet
AKAVA
ETK
HTK
JTA
Kela

KESK

KOK
KP

LK, LTK
LO
ML
MTK
MTL
RKP
RFL
SACO
SAF
SAJ

SAK
SALF
SDP

SIF

SKDL
SLC
STK

STM
STTK
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SYKL
TELA
TPSL

:
:
:

TVK
VM

:
:

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkansaajien
keskusjiirjesto
Eliiketurvakeskus
Henkisen Tycin Keskusliitto

Julkisten Tyoalojen Ammattijiirjesto
Kansaneliikelaitos
Keskustapuolue
Kokoomuspuolue
Kansanpuolue

Liiketydnantajain Keskusliitto
Landsorganisationen

Maalaisliitto
Maataloustuottajain Keskusliitto
Maaseudun Tyonantajaliitto
Ruotsalainen Kansanpuolue
Riksforbundet Landsbygdens Folk
Sveriges Akademikers Centralorganisation

Svenska Arbetsgivareforeningen

Suomen
Suomen
Svenska
Suomen

Ammattijarjesto

Ammattiliittojen Keskusjiirjesto
Arbetsledareforbundet

Sosialidemokraattinen Puolue
Svenska Industritjiinstemannaforbundet

Suomen Kansandemokraattinen Liitto
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund
Suomen Tyonantajain Keskusliitto
sosiaali- ja terveysministerio
Suomen Teknisten Toimihenkilojiirjestojen Keskus-

liitto

Suomen Yrittiijiiin Keskusliitto
Tyciel,iikelaitosten Liitto
Tyovden ja Pienviljelijtiin Sosialidemokraattinen

Liitto
Toimihenkilo- ja Virkamiesjiirjestcijen Keskusliitto
valtiovarainministerio
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