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Markku Kaikkonen

l(yrmrtrenerr yuofia
ty6eltketunvaa

Tytintekijdin eldkelain TEL:n sddtdminen vuosikymmen sitten mer-
kitsi nykyisen tydeldkejdrjestelmdmme syntymistii. Meillii seurattiin
samaa kehityslinjaa, mikd oli ominaista ldntisten teollisuusmaiden
eldkeuudistuksille 1950-Iuvun jdlkipuoliskolla ja 1g60-luvulla. Tuol-
lcin asetettiin eltikepolitiikalle uusi, entistd korkeampi tavoite,
tycissdoloaikaisen kulutustason turvaaminen eldkeldisille. varhem-
min olivat lakisddteiset eldkkeet olleet yleensd ns. tasaeldkkeitd,
joilla pyrittiin takaamaan eldkeldisten vdhimmdistoimeentulo, nyt
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tytieldkkeet mitoitettiin yksiltillisesti palkkaan tai muuhun tycian-
sioon verrannollisiksi. Kansantulon kasvu loi taloudelliset edelly-
tykset tytieldketurvan yleiselle toteuttamiselle.

Liikkeelle liihdettiin tdnddn ajateltuna vaatimattomasti. Kulu-
neena kymmenend vuotena on maamme tycielakelainsSddtintcid jat-
kuvasti kohennettu. Tytieldketurva on ulotettu mycis omaa tycitddn
tekeviin yrittdjiin, eldkkeitii on merkittdvdsti korotettu, perhe-e1dke
ja ty<ittdmyyseldke on tiitetty jdrjestelmddn ja eldkkeen saamisen
edellytykset ovat vdljentyneet. Useita muitakin parannuksia on
toteutettu. Parannusten taustana ovat useimmiten olleet valtakun-
nalliset tulopoliittiset ratkaisut. Tdm6 onkin tdysin ymmdrrettdvdd,
silld onhan elaketurvan parantaminen viime kiidessS riippuvainen
siitd, miten kasvavan tuotannon tulokset sovitaan jaettavaksi eri-
laisten kilpailevien tarkoitusten kesken.

Tdnddn, kymmenen vuotta tycieldkejiirjestelmdn syntymisen jdl-
keen, kdytdnncjllisesti katsoen jokaisella ansiotyiitd tekevdlld suo-
malaisella on turvanaan tycieldke. Se katsotaan itsestddn selvdksi
asiaksi, se on osa nykyhetken ihmisen itselleen ja perheelleen oikeu-
tetusti vaatimasta turvallisuudentunteesta. Tdnd vuonna eliikkeelle
siirtyvistd kolme neljdsosaa saa kansaneldkkeen lisdksi omaan an-
siotycihrinsd perustuvan tytieldkkeen. Heiddn kokonaiseldkkeestddn
on tycieldkkeen osuus enemmdn kuin puolet. Tytieliikkeet ovat tdten
enemmdnkin kuin turvallisuudentunnetta, ne ovat konkreettinen
osa eldkeldisten toimeentuloturvasta.

Tyciellikejdrjestelmdssd on mytis sen toinen puoli, kiitetyt ja
kiistellyt rahastot. Lakisddteisen ty<iel6kerahaston mdSrd on yIi
3 000 miljoonaa markkaa. Se on joka tapauksessa merkinnyt huo-
mattavaa panosta tdmdn ja huomispdivdn yhteiskunnan rakenta-
misessa. Samalla se on taloudellisen perustan pystyttdmistii tyti-
eldketurvan jatkuvalle toteuttamiselle sekd sen vastaiselle paran-
tamiselle.

Tytieliikejdrjestelmd siis on ja vaikuttaa jo tdnddn, kymmenvuo-
tiaana. Seuraavana kymmenvuotiskautena sen vaikutukset ja sen

luoma turva ovat paljon nykyistii merkittdvdmmdt. Ndin tulee kiiy-
mddn, vaikka eldkelainsddddntciii ei nykyisestddn parannettaisikaan.
Mutta tietysti sitd mytis parannetaan. Eldketurvan aineellisen ke-
hittdmisen ohella on tulevina vuosina vakavasti puututtava mycis

eliikejdrjestelmien rakenteen yksinkertaistamiseen ja eldkelainsdd-
ddnncin selkeyttdmiseen. TycielSkejiirjestelmdn keskuslaitos Eldke-
turvakeskus on vaativien tehtdvien edessd. Edessd on koordinoinnin
aika.

Markku Kaikkonen
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Kansanedustaja
SULO HOSTILA

Tavoitteena hyv5
t5ytSnt66npiitto-
koneislo ia riitlEv5
elEkeluFYa

Eldketurva oli viime vuosikymmenen
alkaessa maassamme perdti epdtyydyt-
tdviillei kannalla. Kansaneldkkeet eiviit
riittdneet vdlttiim6ttcimimpSsnkddn toi-
meentuloon ja huoltoapulain mddrriyk-
set huollon tarpeen edellytyksineen ja
muine ehtoineen olivat auttamattomasti
vanhentuneita. Asutuskeskusten pal-
kansaajan tulotasossa tapahtui romah-
dusmainen aleneminen, kun hdn lopetti
tycinteon ja "joutui eldkkeelle". Monilla
tycipaikoilla oli tosin vapaaehtoisesti ra-
kennettuja eliikejiirjestelyjd, mutta ne
jdivtit varsinkin ty<intekijtiiden osalta
riittiimiittcimiksi. Tycivdestcin kannalta
tyiintekijdin eldkelakien aikaansaami-
nen kymmenen vuotta sitten oli ratkai-
seva askel elAketurvan parantamiseksi.

Sulo Hostila

Eldkekomitean tytin valmistuttua 30.
8. 1960 eduskuntaryhmdt tunsivat eri-
tyisen suurta mielenkiintoa esitettyyn
lakiehdotukseen. Niinpii vuoden 1961
valtiopiiivien alkaessa liihes kaikki ryh-
mdt tekivdt komiteamietintritjn pohjau-
tuvan oman lakialoitteen tycintekijiiin
eldkelain sddtdmiseksi. Monivaiheisten
ja vaikeidenkin neuvottelujen tulokse-
na sosiaalivaliokunta - silloinen tyci-
vdenasiainvaliokunta - lopulta ldhes
yksimielisesti hyvdksyi kdsittelyn poh-
jaksi sosiaalidemokraattisen eduskun-
taryhmdn lakialoitteen ja valmisti tds-
td mietinntin eduskunnan kdsiteltdvdksi.
Oltuani jo ndihin aikoihin tiiviisti mu-
kana tdmdn lain rakentamisessa sosiaa-
livaliokunnan jdsenend, olen tullut va-
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kuuttuneeksi siitii, ettii ttillti lainsdiiddn-
nrilld "avattiin" eliikepolitiikan uusi
sarka yleisessii mielipiteessd ja teoissa
eduskunnassa.

Tyrintekijdin eliikelakien saateminen
merkitsi eliikepolitiikan voimakkaan ke-
hityksen alkua. Suotta ei 60-Iukua o1e

sanottu eldkepolitiikan vuosikymme-
neksi. Entistd enemmiin pyrittiin lie-
ventiimiiiin tyiikyvyttdmyydestd, van-
huudesta, sairaudesta ja perheenhuol-
tajan kuolemasta johtuvaa taloudellista
turvattomuutta. Eldketurvan kehitty-
mistd joudutti ratkaisevasti se, ettii tyti-
markkinajdrjest<it sisiillyttiviit sosiaali-
politiikan tyciehtosopimusneuvottelui-
hin, mistd tycimarkkinaosapuolille on
annettava tdysi tunnustus.

Eldketurvan parantumista 60-luvulla
kuvaa s€, ettd elSkkeisiin vuosittain
kiiytetty rahamddrd tdnd aikana kasvoi
reaaliarvoltaan 2,5-kertaiseksi. Kun vie-
ld muistetaan, ettii samaan aikaan to-
teutettiin sairausvakuutus ja merkittii-
vd sairaalalaitoksen kehittiimistyd, niin
kuva voimakkaan sosiaalipolitiikan vuo-
sikymmenestii yhd vain vahvistuu. Yh-
teiskuntamme sosiaalinen alttius on
kasvanut merkittdvdsti. Sosiaaliturvan
laajentaminen ja kehittdminen on kas-
vattanut sosiaalimenojamme niin, ettii
kun ne 60-luvun alussa olivat 11 0/o net-
tokansantuotteesta ne vuosikymmenen
lopussa olivat yli 18 prosenttia. Sosiaa-
liturvan kohentamisvauhdissa voimme
asettautua miltei minkd tahansa muun
kansakunnan rinnalle.

Tarkasteltaessa tytieliikejiirjestelmen
kehittymistii on painotettava sen kes-
kuselimen, Eldketurvakeskuksen merki-
tystd tuossa kehitystytissii. Vuosien var-
rella tehdyt parannukset ja niiden esi-
valmistelut ovat useasti olleet ldhttiisin
Eldketurvakeskuksesta. Laitos on kii-
tettdvdsti toteuttanut ohjesddntdiiiin,
jonka mukaan sen erddnd toimintamuo-
tona on tehd6 esityksi6 eliiketurvan ke-
hittiimisestd. Niinikddn Eldketurvakes-
kuksen ripeys lakien tdytdndcinpanoon
liittyvissd tdissd ansaitsee tdyden tun-
nustuksen. Eduskunnan sosiaalivalio-
kunnan puheenjohtajana haluankin
kdytttiii tilaisuutta hyvdkseni ja kiitttiii
Eldketurvakeskusta sosiaalivaliokunnan
kanssa tapahtuneesta hyvdstd yhteis-
ty6std toivoen sen jatkuvan yhtd hedel-
mA]Iisend tulevinakin vuosina.

Kiiytiinniillisesti katsoen jokainen an-
siotycistd eldkkeelle siirtyvd voi jo nyt
saada tydeliikkeen. Eldketurvaa on kui-
tenkin pyrittiivii yhEi kehittdmddn kai-
kin kiiytettdvissS olevin keinoin. T51-
kiin eldketason nostamisen ja eliikkeel-
lepddsyn helpottamisen ohella on huo-
miota kiinnitettiivd eliikejiirjestelmiem-
me hallinnollisen rakenteen yksinker-
taistamiseen. Tavoitteena tulee olla jo- -
kaista kansalaista mahdollisimman hy-
vin ja tasa-arvoisesti mutta yhd yksi-
lcillisemmin palveleva tdytdntcidnpano-
koneisto ja riitttivii elSketurva. Tavoit-
teeseen piiiistd5n kehittiimiillii rinnak-
kain kansaneldke- ja tyiieliiketurvaa.
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Niilo Hiimiilii,inen

ElSkelurvapalkkalrolitiikan osana
NIIL0 HAMALAINEN, SAK:

Sosiaalipolitiikka maassamme on kas-
vanut toisen maailmansodan jiilkeen
Iiihes rdjdhdysmdisesti. Sosiaalipoliit-
tisten tulonsiirtojen osuus kansantulos-
tamme oli 60-luvun vaihteessa l?olo:n
paikkeilla ja nykyisin osuus ldhentelee
19 0/o:a. Taloudelliset mahdollisuudet
kasvavalle sosiaaliturvapolitiikalle on
luonut kansantulomme kasvu ja ennen
kaikkea sen nousun jatkuminen. Aikoi-
naan katsottiin, ettd sosiaalipoliittiset
tulonsiirrot olivat menoja; ne olivat

Timo Laatunen

kuin kaivoon heitettyjd rahoja, mutta
pari vuosikymmentd sitten havaittiin,
ettd niiden valtioiden, joiden kansan-
tulo kasvoi nopeasti, my6s sosiaalipoli-
tiikka laajeni reippaasti. Kansantulon
nopean kasvun ehdoksi havaittiin laaja
ja laajeneva sosiaalipolitiikka.

60-luku oli voimakkaan kehityksen
aikaa erityisesti sosiaalivakuutuksen
kentdllei. Merkkipylvditd olivat tycinte-
kijiiin eldkelaki ja lyhytaikaisessa tyci-
suhteissa olevien tycintekijiiin eldkelaki,
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jotka molemmat astuivat voimaan 1. ?.

1962. Samalla vuosikymmenelld sdddet-
tiin sairausvakuutuslaki, perhe-eldkelait
astuivat voimaan ja niin edelleen. 70-
luvulla sosiaalivakuutus ei todenndkiii-
sesti laajene uusille alueille samassa
mddrdssd, mutta sen antama turva voi-
mistuu.

Tytieldketurvamme laajenee 70-luvul-
la automaattisestikin. Vaikka Iainsd6-
ddntti pysyisi nykyisellddn, maksettujen
eldkkeiden ja elSkkeensaajien mddrd
kasvaa 70-luvulla runsaasti kolminker-
taiseksi. Tdmd ndkymd ei voi kuiten-
kaan pysdyttiiii tycieliikelainsddddnn<in
kehitystd, vaan parannuksia on tehtdvd
jatkuvasti; eldkkeiden markkamddriS
nostettava, kuluttavassa tytissd toimi-
vien ty<intekijtiiden eldkeikdd lasketta-
va, kuntoutustoimintaa kehitettdvd jne.

Kehitys ei kuitenkaan tapahdu omal-
la painollaan. Monet viime vuosikym-
meneltd perityt ongelmat odottavat
tytintekij<iiden omakohtaista panosta
kehityksen pitdmiseksi vauhdissa. Mi-
kddn kehitysvaihe ei toteudu itsestddn.
Yhteiskuntauudistuksia voidaan nopeut-
taa voimakkaasti silloin, kun jokainen
tycintekijii tiedostaa sen, ettd hdnelld on
oikeus vaatia enemmdn yhteiskunnalta,
ja osallistuu toimintaan oikeuksiensa
toteuttamiseksi.

Viime aikoina on jdlleen tehty suun-
nitelmia, jotta pddstiiisiin tarkoituksen-
mukaisempaan tytinjakoon eldkejdrjes-
telmien kesken. Selkeyttdminen on oi-
kea oivallus sindnsd. Ammattiyhdistys-
Iiikkeen taholta on io kauan niihty vdlt-
tdmdtttjmdksi koko eliikejdrjestelmdn
yksinkertaistaminen. Amamttiyhdistys-
liike ei kuitenkaan tule hellittdmiidn
viihtiiikiiiin otettaan tytieldkkeiden val-

vontaoikeudesta. TytielSkkeet ovat oleel-
yksinkertaistaminen. Ammattiyhdistys-
linen osa palkka- ja tulonjakopolitiik-
kaa ja ammattiyhdistysliike haluaa pi-
tdd siihen valvonta- ja kehittdmismah-
dollisuutensa. Ammattiyhdistysliikkeen
taholla tunnetaan parhaiten sekd aktii-
visten ettii jo tydeldmdn jdttdneiden
tytintekijciiden puutteet ja tarpeet.

Eldketurvajdrjestelmdii olisi 70-Iuvul-
la kehitettdvd niin, ettii piiiistiidn oikeu-
denmukaiseen ja kaikkien kansalaisten
tarpeet huomioon ottavaan elSkkeen
mitoitukseen. Tdlldin on annettava riit-
tdvd eldketurva niille, joilta se puuttuu
ja toisaalta estettdvd eldkkeiden ylimi
toitus.

SAK:n X edustajakokouksessa, joka
pidettiin heiniikuun vaihteessa Otanie-
messd, hyvdksyttiin sosiaalipoliittinen
ohjelma, jossa todetaan eldkkeisiin teh-
tdvien korjausten oheIIa eldketurvan
hallinnosta: "Eldketurvan parantamisen
ohella on kiinnitettdvii huomiota eldke-
jdrjestelmiemme rakenteen ja hallinnon
kehittiimiseen. Eldketurvan jdrjestelmdt
on demokratisoitava. Eldketurvan ra-
hoittamista varten kerdttyjen varojen
tulee olla kansalaisten demokraattisessa
valvonnassa. Kansaneldkejdrjestelmdn
hallinnossa ovat edustettuina eri poliit-
tiset ryhmiit. Tytimarkkinajdrjesttit ovat
mukana tycieltikejtirjestelmien hallin-
nossa. Suunta on oikea, mutta toistai-
seksi mahdollisuudet vaikuttaa ja toi-
mia eri jdrjestelmissd ovat olleet pdd-
osiltaan vain ndenndisid. Osallistuminen
on vietdvd voimakkaasti ldvitse niin hy-
vin kansaneltikejiirjestelmdn kuin tyti-
eliikejiirjestelmdnkin kaikissa portaissa
keskushallinnosta paikallishallintoon.

ElSketurvajiirjestelmiemme liiallinen
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hajanaisuus ja kirjavuus on jokaisen
ndhtiivissd. Eliikelajeja on parisenkym-
mentd, eldkelaitoksia on yli kymmentd
tyyppid, eldkeldisten palvelupisteet ha-
jallaan, eri eldkelakien mukaiset eldk-
keet eri suuria jne. Tdllainen sekavuus
on luonnollisesti esteend eldketurvan
jdrkevdlle, kokonaisvaltaiselle kehittii-
miselle. Erds SAK:n eldkepoliittisista
piidmddristd onkin eliikejiirjestelmiem-
me rakenteen ja hallinnon selkeyttdmi-
nen."

Kymmenen vuotta sitten aikaansaatu
tyrieliikejiirjestelme merkitsi ratkaise-
vaa askelta eteenpdin tycisuhteessa ole-
vien tycintekijtiiden el6keturvassa. Ja

TIMO LAATUNEN, STK:

Tycieldkejiirjestelmdn syntyminen vuo-
sikymmen sitten merkitsi koko eldke-
politiikkamme siirtymistd uuteen ai-
kakauteen. Tapahtuman eldkepoliittista
arvoa luonnehtii ehkd tunnusomaisim-
min havainto, etta tyrieldkejdrjestelmdn
uudet periaatteet johtivat my<is julki-
sen sektorin eldkejdrjestelmien tdydel-
Iiseen uusimiseen sekd sittemmin my<is
yrittiijien eldkejdrjestelmien Iuomiseen
samojen periaatteiden pohjalla.

Tycimarkkinain niikcikannalta o1i uusi
jdrjestelmd uusine periaatteineen sove-
).ias nykyiseen, tycivoiman liikkuvuutta
vaativaan eldmdnympdristtjcin. Etujensa
osalta tytieltikejiirjestelmd on myds voi-
makkaasti kehittynyt. Ty<imarkkinajdr-

mikd oleellisinta, tdtii jiirjestelmdd on
taakse jddneen 60-Iuvun aikana pystyt-
ty kehittiimddn sen alkuasetelmista no-
peammin ja tehokkaammin kuin ehkii
osattiin odottaakaan.

Tdssd kaikessa kehittdmistycissii on
toisen vuosikymmentaipaleensa aloitta-
valla Eldketurvakeskuksella oma kes-
keinen asemansa. Toivotan sille SAK:n
nimissd kaikkea menestystd tdssd tytissd
ja uskon voivani vakuuttaa, ettd am-
mattiyhdistysliike tulee vaistaisuudes-
sakin pitdmddn omalta osaltaan huolta
Eldketurvakeskuksen tdystyrillisyyden
sdilymisestd.

jestrijen keskeinen osuus jdrjestelmdn
luomisessa, kehittdmisessd ja hallinnos-
sa on paitsi taannut joustavuutta ja
asiantuntemusta my<is merkinnyt nyky-
aikaista osallistumismahdollisuutta yh-
teisten kysymysten hoitamiseen.

Tyrieliikejiirjestelmdn kehittyminen
jopa selvdsti kansallisia resurssejamme
nopeammin on ollut mahdollista vain
siirtdmiilld kustannuksia tulevaisuudes-
sa maksettaviksi joko eldkevakuutus-
maksun suuruuden tarkoituksellisella
alimitoituksella tai jiirjestelmddn alusta
asti oleellisena osana kuuluneen takai-
sinlainausmahdollisuuden avulla. Olem-
me siten tietoisesti kaventaneet tulevai-
suuden mahdollisuuksia luodaksemme
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nykypolvelle mahdollisuuden entistii
turvatumpaan asemaan tytikyvytttimyy-
den, perheenhuoltajan kuoleman ja van-
huuden varalta.

I{un julkiset sosiaalikulumme ja my<is
tyrieldkevakuutuksen kustannukset tu-
levat tunnetusti jo ldhitulevaisuudessa
voimakkaasti kasvamaan nykyisenkin
lainsddddnndn pohjalla, ei tycieldkejdr-
jestelmdllii ole jatkossa yhtii nopeita ke-
hitysmahdollisuuksia kuin mitkii olivat
tunnusomaisia jdrjestelmdn nyt pddt-
tyneelle ensimmdiselle vuosikymmenel-
le. 1960-luku tulee siis jiiiimdiin histo-
riaan eldkepolitiikan - voidaanpa sa-
noa koko sosiaalivakuutuksenkin
vuosikymmenend.

Maamme ja kansalaistemme vauraut-
ta tycillddn kartuttanut sukupolvi, joka
on saavuttanut tai saavuttamassa eldke-
idn tai tullut tytikyvytt<imdksi, on an-
sainnut kunnon elSkkeen. Sitii ei heiltti
kenenkddn pidii kadehtia. Olemme kui-
tenkin vdestcikehityksessdmme huoles-
tuttavien ndkdalojen edessd. Samaan
aikaan, jolloin eldkeikiiiin ehtineen vdes-
trinosan mddrd kasvaa poikkeuksellisen
nopeasti ja siten listiii aktiivin vdest<in
harteilla olevaa sosiaalikustannusten
taakkaa, on syntyvyys voimakkaasti
alenemassa ja vdesttin kokonaiskehitys
uhkaamassa kiiiintyil jopa negatiivisek-
si. Aktiivin veestiinosan maastamuuton
ehkdiseminen entistd liikkuvammassa
ja kansallisilta rajoiltaan madaltuvassa
Euroopassa edellyttdd, ettd mycis se saa
osuutensa vaurauden kasvusta. Ei mer-
kitse eliikejdrjestelmien syrjimistd eikd
eldkepoliittisten ndktikohtien aliarvioi-
mista vaan tulevien vuosikymmenten
kehitysmahdollisuuksien pohjustamista
ja varmistamista, jos toivoo, ettd viime

vuosikymmenelld eldkepolitiikkaan voi-
makkaana kiintynyt sosiaalipoliittinen
huomio kohdistuisi 1970-luvulla aikai-
sempaa keskeisemmin perhekustannuk-
sia tasaavaan toimintaan.

Tyrieliikejiirjestelmdn alkuvuosia sd-
vytti aika ajoin poliittisten ambitioiden
ja vastaavanlaista eliikejiirjestelmdd
vailla olevien ryhmien tyytymiittdmyy-
den pohjalta versonut kiista jopa ty6-
eldkejdrjestelmdn olemassaolon oikeu-
tuksesta. On tyydytykselld todettava,
ettd eldkepolitiikan kentdlld olleiden
aukkokohtien tdyttyminen yrittiijien
eldkkeen ja yleisen perhe-eldkkeen mu-
kana on valanut ciljyii aallokkoon ja
Iisdnnyt edellytyksid eldkepolitiikan
lohkolla vdlttdmdttcimdn yhteisty<in
syntymiselle.

Tycimarkkinajdrjestrit ovat keskindi-
selld yhteisty<illiiiin sopimusneuvottelu-
jen puitteissa luoneet ty<ieldkejdrjestel-
mdn ja sitd kehittdneet. Ne eivdt voi-
neet eivdtkd voi hyviiksyd luomuksensa
hdvittdmistd. Tytisuhteeseen perustuvat
sosiaaliset etuudet ja niiden mukana
tycinantajan vdlilliset tycivoimakustan-
nukset ovat muodostuneet merkittdvik-
si neuvottelukysymyksiksi. Onhan so-
siaalipaketti kuulunut osana moneen
ty<imarkkinaratkaisuun. Siksi jdrjestti-
jen aloite- ja sopimisvallan kiistdminen
tyciekikkeisiin Iiittyvissd asioissa mer-
kitsisi itse asiassa huomattavaa rajoitus-
ta jiirjestrijen neuvottelu- ja sopimis-
oikeuteen.

On tdysi syy olla tyytyvdinen tyrielii-
kejeirjestelmdn ensimmdiseen vuosikym-
meneen ja on aihetta antaa tdysi tun-
nustus sen parissa toimineille virka- ja
luottamusmiehille. Vaikka elSkekysy-
myksiin koko vuosikymmenen ajan
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kirkkaana kohdistunut valokeila seu-
raavan vuosikymmenen aikana valo-
voimaansa kadottaisikin, tulee eldkepo-

Iitiikalla kaikissa tapauksissa olemaan
sijansa Iiihellii tycimarkkinajdrjestdjen
syddntd.
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MAN,KKU KAIKKONEN

TyOelSk eiE ni eslel rrr5rrr rn e
stznty ia kehitys

Eltikekysymyksen historia on pitkii.
Pulma tunnettiin ja sille haettiin rat-
kaisua jo ammattikuntalaitoksen piiris-
sd keskiajalla. Luontoistalouden puit-
teissa kyettiin niukat elinmahdollisuu-
det kuitenkin yleensd turvaamaan mycis
vanhoille ja sairaille. Suurperheet o1i-
vat tuolle ajalle tyypillisiti, sosiaali-
nen turvallisuus perustui perheyhteiscin
puitteissa tapahtuvaan toinen toisensa
tukemiseen. Laaj_aksi yhteiskunnalli-
seksi ongelmaksi elelieFysym-ys muo-
dostui vasta teollistumisen luomissa
uusisii olosuhteissi, ldhinnii kaupunki-

_rhleisdiss5. Enee ei voitu turvautua
omaisten apuun ei ollut mytiskddn omaa
asuntoa eikii omasta pellosta saatuja
luonnontuotteita. Raha oli viilttiimiittin
toimeentulon edellytys. Tuotannosta
pois joutuneen viiestdn sosiaalisen tur-
vattomuuden ja hddiin lieventdmiseksi
oli etsittdvd uusia ratkaisuja. Ratkaisua

on etsitty eri suunnilta. On korostettu
yksilcin oman panoksen osuutta, on ko-
rostettu yhteiskunnan velvollisuutta
asian jiirjestdmiseksi. Mielipiteet ja
asenteet ovat vaihdelleet. Yhii useam-
massa tapauksessa on ratkaisuksi va-
littu lakisiiSteinen elSketurva. Samalla
on eldkekysymyksen yhteiskunnallinen
merkitys kaiken aikaa vain kasvanut.

1. Tytieliikejiirjestelmiimme synty
Viimeiset kaksikymmentd vuotta ovat
olleet eldkeuudistusten aikaa useissa
ldntisissd teollisuusmaissa. Merkityksel-
lisintd tiissii kehityksessd on ollut eliike-
turvan tavoitteita koskeva muutos. Ai-
kaisemmin oli lakisddteisen eliiketurvan
tavoitteena yleensd eldkeldisen vdhim-
mdistoimeentulon turvaaminen, eliik-
keet olivat ns. tasaeliikkeitii. Eliiketur-
valle asetettiin nyt uusi, entistd kor-
keampi tavoite. Yhteiskunta ei endd ta-
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kaa ainoastaan vdhimmdistoimeentuloa.
Kullekin vanhukselle pyritddn takaa-
maan ne kulutusmahdollisuudet, joihin
hdn tydssd ollessaan oli yltdnyt. Sama
turva pyritddn jdrjestdmddn mytis niil-
le, jotka sairauden vuoksi joutuvat en-
nenaikaisesti vetiiytymiidn tycieldmdstii,
samoinkuin niille perheille, joilta huol-
taja kuolee. Eldketurvan jdrjestdmistd
koskevat asenteet ovat oleellisesti muut-
tuneet siitd, mitd ne olivat viel6 pari-
kymment5 vuotta sitten. Kansantulon
kasvu on luonut taloudelliset edellytyk-
set uuden tavoitteen toteuttamiselle.

Tycieldkelakiemme ja sairausvakuu-
tuslakimme sddtdminen 1960-luvun
alussa kuuluvat tdhdn samaan laajem-
paan kehityskuvioon, mitddn yksindi-
siii ilmiciitti ne eivdt ole. Pyrkimykset
uuden lakisAdteisen tyrieldkejiirjestel-
mdn aikaansaamiseksi syntyivdt meillii
kohta sen jdlkeen, kun kansaneldkkeet
vuonna 1956 muutettiin kaikille sa-
maan vdhimmdistoimeentuloon tehtee-
viksi eldkkeiksi. Erityisesti tytintekijd-
jiirjesttijen piirissii katsottiin, ettei kan-
saneliike muodostanut riittdviiii toi-
meentuloturvaa palkansaajille, joilla
yleensd ei ollut keriittynd sdAst<ijd eikd
muuta omaisuutta vanhuuden varalle.
Vuonna 1956 asetettiinkin komitea sel-
vittdmddn tytisuhteessa olevien elSke-
kysymystd. Sen jiilkeen kun tydmark-
kinajiirjestcit olivat piidsseet yksimieli-
syyteen tyciansioon suhteutettujen eliik-
keiden jdrjestdmisestd palkansaajille ja
niiden kustantamistavasta, asia kypsyi
poliittisesti varsin nopeasti. Edelliimai-
nitun eltikekomitean mietintti valmistui
syksyllS 1960. Tytintekijliin eldkelaki
TEL annettiin jo seuraavana kesiinii ja
lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien

tyrintekijiiin eldkelaki LEL helmikuus-
sa 1962. Uuden ty<ieldkejtirjestelmiin
keskuslaitos Eldketurvakeskus ja useat
jdrjestelmdn toimeenpanosta huolehti-
vat eldkelaitokset perustettiin syksylld
1961. Molemmat lait TEL ja LEL tuli-
vat voimaan 1. 7. 1962.

2. Tyiieliiketurvan kehittyrninsp
Tycieldketurvan toteuttamisessa iiihdet-
tiin Iiikkeelle varovaisesti, mutta lakeja
on jatkuvasti parannettu. Parannuksia
on tapahtunut ldhes vuosittain. Kehi-
tystd on osaltaan nopeuttanut se, ettd
tycieldkkeet ovat tulleet yhdeksi kom-
ponentiksi valtakunnallisissa tulopoliit-
tisissa neuvotteluissa.

Tycieliikelakien henkilcipiiriS on laa-
jennettu useaan otteeseen. Merkittiivin
laajennus tdssd suhteessa on tytieldke-
turvan ulottaminen koskemaan my,5s
omaa tycitddn tekevid yrittdjid. Vuoden
1970 alussa yli puoli miljoonaa yrittS-
jdd tuli tydeliiketurvan piiriin. Yrittii-
jien eldkelakien syntymistti edelsi vil-
kas poliittinen keskustelu, eniten kes-
kusteltiin viljelijiieltikkeiden rahoituk-
sesta. Lopulta kuitenkin saavutettiin
liihes tdydellinen yksimielisyys. Yrittii-
jien tycieldketurva rakennettiin samojen
periaatteiden varaan kuin palkansaa-
jienkin tytieidkkeet. Viljelijdeltikkeiden
rahoitukseen tuli kuitenkin mukaan
valtion osuus.

Jo ennen yrittdjdeliikkeitii liitettiin
tytieldketurvaan perhe-eliike vuoden
196? alusta. Lakisiiiiteisistii perhe-eldk-
keistii oli maassamme jo tdtd ennen
keskusteltu melko kauan. Asia ratkesi
talven 1966 tytiehtosopimusneuvotte-
luissa. Mieiipiteet olivat kypsyneet ja
rahoitustapa selvinnyt. Kohta tiim6n
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jiilkeen liitettiin perhe-eldke mytis kan-
saneldkejdrjestelmen etuuksiin. Maam-
me oli lakisddteisen perhe-eldketurvan
toteuttamisessa Euroopan maista viimei-
simpid. Tdmdnhetkinen perhe-eldketur-
vamme on kuitenkin kansainvdlisesti
katsoen hyvdtasoinen.

Eldkkeen suuruuteen vaikuttavia te-
kijOite on parannettu useita kertoja.
Eldkkeen perusteena olevan palkan
mddrittelytapaa on muutettu ja ennen
kaikkea on asiaan vaikuttanut el6k-
keen karttumisprosenttien korottami-
nen. Eldkkeiden korotukset ovat koh-
distuneet Iiihinnii niihin ikdluokkiin,
joilla eliikkeeseen oikeuttava palvelus-
aika on jdEinyt lyhyeksi ja eldkkeet ndin
ollen vaatimattomiksi. Muutosten tulok-
sena voidaan todeta, ettd tycieldke ny-
kyiiSn on yleensd vdhintdiin 22 0/o eldk-
keen perusteena olevasta palkasta, jos
tytintekijd lakien voimaantulosta ldh-
tien on eldkkeelle siirtymiseensd saak-
ka ollut lakien piiriin kuuluvissa tciissd.
Summittaisesti voidaan arvioida, ett6
eldkkeen suuruuteen vaikuttavissa te-
kijtiissii tapahtuneet parannukset ovat
korottaneet tdllii hetkelld maksettavat
tydeldkkeet keskimddrin noin kaksin-
kertaisiksi.

TEL:iin ja LEL:iin sisdltyi useita peri-
aatteita, jotka ovat sittemmin heijastu-
neet mycis muihin eliikejiirjestelmiin ja
siten vaikuttaneet niiden kehittiimiseen
ja jopa johtaneet uusien elSkelakien
siiiitiimiseen. Tiillaisina mainittakoon
elAkkeiden palkkaindeksisidonnaisuus,
eliikeoikeuden sdilyvyys tyopaikan
vaihdoksesta riippumatta, _tycikyvyttd-
myyden arvostelu , huomioon ottaen
tydntekijiin ammatti- ja ansiotason sekd
tytikyvytttimyys- ja perhe-eldkkeen

mydntiiminen tiiysimiiiiriiisenii palvelus-
vuosista riippumatta. Julkisen sektorin
eliikejtirjestelmdt kokivat perusteellisen
muutoksen tytintekijdin eldkelain syn-
tymisen jdlkeen. Vuonna 1964 tuli voi-
maan kunnallisten viranhaltijain ja
tycintekijiiin elJkelaki, joka varsin Id-
heisesti seuraa tyiintekijdin eldkelain
periaatteita. Aikaisemmin oli kuntien
palveluksessa olevien ty<ieldkkeet jdr-
jestetty kunnallisiin elSkesddnttiihin pe-
rustuen. Mycis valtion palveluksessa
olevia koskeva eldkelainsddddnt<i uudis-
tettiin "TEl-hengessd". Vanhuus- ja
tycikyvyttcimyyseliikkeitd koskeva val-
tion eldkelaki tuli voimaan 1967. Mai-
nituilla muutoksilla on ollut huomat-
tava sosiaalinen merkitys valtion ja
kuntien viranhaltijain ja tydntekijdin
kannalta, siII6 merkitsevdthdn ne hei-
ddn eldketurvansa parantumista. Toinen
ehkd erddssd mielessd tdrkedmpi seikka
on se, ettd ndiden muutosten tuloksena
suurelta osalta samat yhtendiset peri-
aatteet tulivat toteutetuiksi koko tyci-
eldkelainsddddnntissdmme.

Tytieldkelakien johdosta on yleinen
kiinnostus el6kekysymyksid kohtaan
selvdsti kasvanut. Paljon on keskus-
teltu esimerkiksi niiden henkiltiiden
eldketurvasta, jotka jtiiviit tydeliike-
Iakien ulkopuolelle. Heiddn osaltaan
ovat tilannetta kohentaneet ne useat
parannukset, joita kansaneldkejdrjestel-
mddn on 1960-luvulla tehty ja jotka ai-
nakin osittain ovat syntyneet tycieliike-
lakien aktivoimasta maaperdstii. Ntiistii
mainittakoon kansaneldkkeen tukilisii
ja asumistuki, jotka molemmat kohdis-
tuvat ldhinnd pelkdn kansaneldkkeen
varassa eldviin vdhdtuloisiin eldkkeen-
saajiin. Kun TEL- ja LEl-jiirjestelmid
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tdydennettiin perhe-eldkkeelld, antoi se
pontta mycis vanhalle ajatukselle perhe-
eldketurvan liittdmisestd kansaneldke-
jdrjestelmddn.

3. Tiimiinpiiiviin eliikeliiinen
Tdmdnpdivdn elSkeldisen toimeentulo-
mahdollisuuksia voidaan tarkastella eri
ndkcikulmista ja erilaisten tapausten va-
lossa. Tarkastelun tekee vaikeaksi se,
ettd eldkeliiisten joukko on erittdin kir-
java. Eliikkeet ovat eri suuruisia, el5-
keldiset ovat eri ikdisid, toinen on enem-
mdn sairas kuin toinen, jotkut ovat yk-
siniiisid, toiset pariskuntia, joku asuu
omassa asunnossa, toinen vuokralla tai
kenties vanhainkodissa, yksi on maa-
seudulla, toinen Helsingissd jne. Usein
mytis halutaan kuva esittdd miiiiriitty:i
tarkoitusta ajatellen kovin yksipuoli-
sena.

Seuraavassa esitettdvd kuva ei sekdiin
ole vapaa yksipuolisuudesta. Siind tar-
kastellaan neljdii eldkeldispariskuntaa.

I{uopiolainen
virkamies

150 mk
1150 ,,

Kolmas pariskunta on Jdmsdstd ja he
ovat pienviijelijtiitti, mies on tehnyt
jonkin verran LEl-ttiite. Eliikkeelle
siirtyessddn he "panevat pellot paket-
tiin". Neljds on Porista ja mies on tds-
sdkin tapauksessa ollut asentaja. Hiin
on siirtynyt eldkkeelle jo aikaisemmin
ja hiin kuuluu niihin ns. vanhoihin ikii-
luokkiin, jotka eivdt saa laisinkaan tyti-
eldkett6. Jiimseikiistri pienviljelijiiii Iu-
kuunottamatta kaikki muut asuvat
vuokra-asunnossa, vuokra 170 mk/kk.

Eldkeldispariskuntien kuukausitulot
ovat likimii5rin seuraavan asetelman
mukaiset. Asetelmaan on laskettu mytis
ns. 'eldkeprosentti", joka kuvaa eldke-
aikaisia tuloja ty6ssdoloaikaisiin tuloil
hin verrattuna.

Esimerkkitapauksia verrattaessa ha-
vaitaan, ettd eroja heiddn eliikkeissddn
or, liihinnd virkamiehen eldke on
markkamiidriiisesti omassa luokassaan.
Erot eivdt ehkii kuitenkaan o1e niin
suuret kuin usein halutaan esitttiii.
Eroja tasoittaa ennen kaikkea suurempi

Kansaneldke
Tyrieltike
Muu tulo

Tamperelainen
asentaja
430 mk
290 ,,

JHmsiiliiinen
pienvilj.
360 mk
160 ,,
80 ,,

Porilainen
asentaja
630 mk

Yhteensd
"E15ke-
prosentti"

1 300 mk

72 olo

720 mk

55 o/o

Heistd kolme siirtyy eldkkeelle tdnd
vuonna. Ensimmdinen on kuopiolainen
virkamies, jonka palkka on ollut 1 800
mk/kk, vaimo ei ole ollut tycissd. Toinen
perhe on tamperelainen, vaimo ei mytis-
kddn ole ollut tycissd. Mies on ollut asen-
taja ja hdnen palkkansa 1 300 mk/kk.

600 mk

83 o/o

630 mk

48 olo

kansanelSke niille vanhemmille el6ke-
ldisille, jotka eiviit saa tytieldkettd. Kan-
sanel5kkeen tukilisti ja asumistuki mer-
kitsevdt tdssd eniten. Ndmii molemmat
ovat viime vuosien kehityksen tulosta
ja niiden tarkoitus on ollut kohentaa
juuri sellaisten eldkeldisten toimeentu-
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Ioa, jotka ovat jddneet ilman tyrielskett6
tai pienen tytieldkkeen varaan.

4. Rahastointi eliikejiirjestelmissfl
Eldketurvan jdrjestiimiseen liittyy meil-
lA niinkuin yleensd muuallakin maail-
massa ns. rahastointia. Yhteiskunnan
on varauduttava selviytymddn jatku-
vasti kasvavista eldkemenoista. Eldke-
jiirjestelmissd tapahtuvaa rahastointia
perustelee mytis se, ettii lakisddteisen
eliiketurvan lisddminen on omiaan vd-
hentiimiidn yhteiskunnassa muualla ta-
pahtuvaa siidstdmistii. Kaikkiaan olivat
maamme eldkerahastot viime vuoden-
vaihteessa noin 6 000 miljoonaa mark-
kaa, jonka jakautuminen eri jiirjestel-
mien kesken ilmenee seuraavasta ase-
telmasta. Maamme koko luottokannasta
oli eldkevarojen yhteinen osuus noin
17 0/0, lakisiidteisten tycieldkerahastojen
osuus oli 9 0/0. Vertailun vuoksi on ase-
telmaan merkitty my6,s Ruotsin eliike-
rahastojen mddrii, joka oli noin kahdek-
sankertainen Suomen eliikerahastoihin
verrattuna.

I'i:.;:"ff13'
Ty<ieldkej5rjestelmd 3 100 milj. mk
Kansaneldkelaitos 1 500 ,,
Muut jiirjestelmiit 1400 ,,

Yhteens?i 6 000 milj. mk

Ruotsin vastaavat rahastot olivat noin
60 000 milj. kruunua.

Tydel?ikejiirjestelmdssd rahaston kas-
vu jatkuu 1970-1uvulla. Yrittiijiieliikkei-
den voimaantulo voimistaa sitd markka-
mldrdisesti jonkin verran, joskin suh-
teellisesti ottaen yrittiijdeldkkeitii kos-
keva rahastointi on huomattavasti v6-
hiiisempiiii kuin TEL:ssa ja LEL:ssa.
Kansaneliikejdrjestelmdssd rahaston

kasvu on viime vuosina hidastunut.
Ldhivuosina ei tilanteeseen liene odo-
tettavissa oleellista muutosta. Asetel-
man "muut jdrjestelmiit" koskevat Id-
hinnd vapaaehtoisia lisiieldkkeitti el5ke-
vakuutusyhtidissd, elSkekassoissa ja
eldkesiiiiticiissd. Tddlltikin on kasvu vii-
me vuosina ollut mddrdllisesti varsin
vdhdistii eikii nAkiipiirissd ole tekijciitii,
jotka oleellisesti muuttaisivat tiitii ke-
hitystii.

TycielAkerahastot muodostavat maam-
me tuotantoeldmdlle mddrdllisesti ja
mvcis suhteellisesti entistd merkittii-
vdmmdn rahoitusldhteen. Eldkerahas-
ton kasvaessa varmasti mycis kiinnos-
tus rahastointikysymykseen lisddntyy.
Keskustelua tullaan kdymddn kuten t5-
hdnkin saakka ensinndkin siit6, onko
eldkerahastointi yleensd tarkoituksen-
mukaista vai ei. Molemmat mielipide-
suunnat saanevat kannatusta. Samoin
keskustellaan siitd, millaista sijoitusme-
kanismia kiiyttden ja minkdlaisiin koh-
teisiin rahat olisi sijoitettava. Hyvien
neuvojen antajista tuskin tulee puutetta,
mutta tuskin mytiskddn halukkaista ra-
han ottajista.

5. Erityispiirteitii
Seuraavassa tarkastellaan tycielSkejiir-
jestelmdn erditd sellaisia piirteitd, joissa
se on tuonut uusia ratkaisuja ja toimin-
tamuotoja sosiaalivakuutuksemme pii-
riin tai joihin jiirjestelmiiii toteutettaes-
sa on kiinnitetty erityistii huomiota.

Edellii jo todettiin tydeltiketurv4le
asetettu tavoite, tydssSoloaikaisen ku-
Iutustason turvaaminen eliikelsise1le.
Itse asiassa tavoite on vieldkin kor-
keammalla. Pyritddn siihen, ettd eldke-
ldisen elintaso hdnen elSkkeelld olles-
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saankin voisi nousta samassa tahdissa
kuin vdestrin yleinen elintaso. Tdhiin
tehted eldkkeiden sitominen maan ylei-
sen palkkatason kehitykseen, niiden si-
tominen palkkaindeksiin. Ndin voima-
kas indeksisidonnaisuus ei muissa mais-
sa ole kovin yleistd. Tavallisimmin eldk-
keitd korotetaan vain hintojen nousua
vastaavasti elinkustannusindeksin ke-
hityksen mukana. Suomen tytieldketur-
van indeksisidonnaisuus onkin ollut
laajan ulkomaisen mielenkiinnon koh-
teena. Palkkaindeksisidonnaisuuden
merkitystii kuvaa se, ettd vuonna 1962
myiinnetyt ty<ieltikkeet olisivat tdnddn
noin neljdsosaa nykyistd pienemmdt,
jos olisi sovellettu elinkustannusin-
deksid.

Tydeliikejiirjestelmdn rekistereihin on
tdhdn mennessd kirjattu tietoja jo noin
2,5 miljoonasta henkilcistd. Tietomddrd
on niin suuri, ettd sen hoitaminen ta-
vanmukaisin kdsimenetelmin olisi liki-
pitden mahdotonta. Ratkaisun tarjoavat
suuritehoiset nopeat tietokoneet. Paljon
liioittelua ei sis5ll6kddn erddssii kan-
sainvdlisessii kokouksessa esitetty vrii-
te, ettii vasta modernit tietokoneet ovat
tehneet mahdolliseksi palkkaeldkkeitii
my<intdvdn sosiaalivakuutuksen. Tytj-
eltikejdrjestelmdii palvelevan tietokone-
keskuksen keskeisin tehtdvd on tois-
taiseksi ollut eldkejdrjestelmdn piiriin
kuuluvien ty<intekijtiiden ja heille ker-
tyneiden eliikeoikeuksien rekisterciimi-
nen. Vakuutettujen identifioimisen hel-
pottamiseksi otettiin kiiytttitin kullekin
henkilciille ns. tydeldkekortin numero.
Sittemmin tdmii sama numerointijdr-
jestelmd on levinnyt sairausvakuutuk-
sen ja maamme uudistuvan vriesttirekis-
terdinnin piiriin. Tietokoneet ovat teh-

neet myds mahdolliseksi tytieliikejiirjes-
telmrin eriidn palvelumuodon, joka tiet-
tdvdsti on ldhes ainutlaatuinen koko
maailmassa. Jokainen vakuutettu voi
rahalaitoksista ja postitoimipaikoista
saatavalla tiedustelukortilla pyytdii EIii-
keturvakeskuksen rekisteristd itse66n
koskevat tiedot. Tietokone laatii hiinelle
vastauskirjeen ja laskee tdhiin myds
tytintekijiin eldkkeen todenniikijisen
mddrdn.

Sosiaaliturvan parantuessa muodostaa
tutkimustoiminta yhd tdrkedmmdn apu-
vdlineen suunniteltaessa sosiaaliturvan
kehittdmistii. Kun liikutaan alhaisella
korvausten tasolla, on jopa sormitun-
tumalta helppo niihdii, missi parannuk-
sia kaivataan. ElSketason noustessa teme
ei endd riit5, vaan asiat on selvitettdvd
tutkimusten avulla. Tytieldkejtirjestel-
miin piirissd on tutkimustoimintaan
kiinnitetty erityistd huomiota, mistl
esimerkkinii voidaan mainita Eliiketur-
vakeskukseen perustettu varsin mittava
tutkimusosasto. Osaston tutkimuksista
mainittakoon tdssd ainoastaan laaja
eliikeikiiiin liittyviti probleemoja selvit-
televii tutkimus, joka suurelta osalta
on perustutkimuksen luonteinen ja jon-
ka suorittaminen on kestdnyt useita
vuosia. Eldketurvakeskuksen aloitteesta
suoritti Sosiaalipoliittinen yhdistys van-
husten ja tyiikyvytttimien tuloja, me-
noja ja toimeentuloa laajasti kartoitta-
van ja selvittelevdn tutkimuksen. Sen
rahoittivat Kansaneliikelaitos ja Eltike-
turvakeskus yhteisesti.

Tiedotus on a1ue, johon tyiieldkejiir-
jestelmdn piirissd on kiinnitetty laaje-
nevaa huomiota. Sosiaaliturvajiirjestel-
mdn velvollisuudeksi katsotaan nyky-
aikana kansalaisten informoiminen hei-

17



diin oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
jdrjestelmiin piirissd. Vakuutetun kan-
nalta on tiirkeritii mycis, ettd hiin jo
etukdteen tietiiii ja tuntee turvan ole-
massaolon ja osaa suunnitella oman ja
perheensd tulevaisuuden, jos hdn sai-
rauden tai vanhuuden vuoksi joutuu
jdttdmiiiin tycinsd. Demokraattisessa
yhteiskunnassa on kansalaisilla oikeus
ja tarve saada asiallista informaatiota
sosiaaliturvaa koskevista kysymyksistd
mytis siksi, ettd he tietoisesti voisivat
muodostaa mielipiteensd niistd erittdin
merkittdvistd kysymyksistd, joita esi-
merkiksi useat eldkepoliittiset ratkai-
sut ovat. Tyrieldkejiirjestelmdn piirissd
tiedotukseen kiinnitetty huomio on to-
denndktiisesti antanut vaikutteita my,os
muilla sosiaaliturvan alueilla tapahtu-
van tiedotuksen lisddmiseksi.

6. Eliikejiirjestelmien hajanaisuus
Viime aikoina on melko runsaasti ar-
vosteltu maamme lakis5Steisen eldke-
jiirjestelmiin hallinnollista rakennetta.
Kdytetiitin sanoja monimutkainen, ha-
janainen, sekava, epdyhtendinen jne.
Arvostelu koskee liihinnd tycieldkejiir-
jestelmiid, mutta myds kansaneldke-
puoli on saanut osansa. Meilld onkin
parisenkymmentei eliikelakia, lait kuu-
luvat neljdn eri ministeri<in toimialaan,
lakien mukaisissa eldkkeissd on epd-
tasaisuutta, joskin useat yleisperiaat-
teet ovat yhteiset, eri lakien mukainen
muutoksenhakutie ei myciskddn ole yh-
tendinen. Lakeja toteuttavia eldkelai-
toksia on kymmentd eri tyyppid, kaik-
kiaan 161.

Kritiikki johtuu osittain poliittisiin
asenteisiin ja arvostuksiin perustuvista
ndkemyksistd. Tdmdn lisdksi mainitta-

koon eldke-etujen epdtasaisuus, epdvar-
muus siitd minkd eldkelain ja laitoksen
piiriin milloinkin kuulutaan, epiitietoi-
suus menettelytavasta eri tilanteissa ja
epdselvyys oman eldketurvan mddrdstd.
Yhtend arvostelua synnyttdvdnd teki-
jdnd mainitaan vield vastauksen puute
ihmiselle luonteenomaiseen kysymyk-
seen miksi. Haetaan perustelua kysy-
mykseen miksi ndin hajanainen jtirjes-
telmd, kun asiat voitaisiin hoitaa yksin-
kertaisemminkin.

Nykytilanteen muodostumiselle on
omat historialliset ja sintinsd luonnolli-
set syynsd, eikd tilanne meiddn maam-
me kohdalla ole ainutlaatuinen. Useas-
sa maassa on kehitys ollut ja mytis
parast'aikaa on yleispiirteiltiiiin saman
kaavan mukainen.

Arvostelussa on mukana paljolti liiot-
telua ja vddrinkdsityksiti ja usein se pe-
rustuu harvinaisiin poikkeustapauksiin
samoinkuin siirtymrivaiheen hankaluuk-
siin. Arvostelu on kuitenkin monissa
kohdin mydnnettdvd oikeaksi ja on ryh-
dyttiivd toimenpiteisiin tilanteen kor-
jaamiseksi. Paljon on tehtdvissd sindnsd
suhteellisen vdhiiisilld teknillisillS ra-
tionalisoimistoimenpiteilld. Tehostamal-
la tiedotusta voidaan puolestaan poistaa
vddrinkdsityksid ja saada tilalle oikeata
informaatiota. Tdmd ei kuitenkaan rii-
t5, on kysymys enemmdstd kuin hieno-
viilauksesta. Jdrjestelmdn yksinkertais-
tamiseksi tarvitaan myris syvempdd
asioiden uudelleenajattelua. Desentrali-
saation ajatus on elinkelpoinen maam-
me tydeldketurvaa toteutettaessa, mut-
ta nykytilannetta on yksinkertaistet-
tava oleellisella tavalla ja kehitettdvii
desentralisaatiota niin, ettd sen parhaat
puolet pddsevdt nykyistti selvemmin
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esille. Ty6 on hyvin laajamittainen ja
se vaatii useamman vuoden ajan.
Maamme eliikejdrjestelmdn yksinker-
taistaminen on IShivuosien tehtdvistd
erds keskeisimpid.

7. Kehitysniikymiii

Tytieliikejiirjestelmd on kuluneena kym-
menvuotiskautena laajentunut ja sen
eldke-etuja on parannettu useaan ot-
teeseen. Tdstd huolimatta on selvdd, ettd
siind nuorena jdrjestelmdnd on puut-
teita ja korjattavaa. Kehitysmahdolh-
suuksia tutkitaan jairjestelmdn omassa
piirissd, tyiimarkkinajtirjestdt selvittele-
vdt omalla tahollaan samoja asioi.ta ja
kehittdminerr on tietysti esilld mvcis
valtioneuvoston ja eduskunnan piirissd.

Yleinen suhtautuminen eliikeldistd
kohtaan on jatkuvasti muuttumassa
mycinteisemmdksi. ElAkelSistii ei endd
haluta ndhdti syrjiidn vetdytyneend tois-
ten avun varassa eldvdnd henkil<ind,
vaan hdnet halutaan nykydiin niihdd ja
hyvdksyii itsendisend, omillaan toi-
meentulevana normaalina kansalaisena.
Mycinteinen asenne eldkeldisten oloihin
ja elinehtoihin tulee varmasti kuvastu-
maan mycis kdyttinndn eldkepolitiikassa,
eldketurva tulee edelleen paranemaan.

Eldketurvan kehittdmismahdollisuuk-
sien realistisuutta arvosteltaessa on syy-
td puuttua pariin taloudelliseen tosi-
asiaan. Ensimmiiinen on se, ettri eldke-
kysymys on kustannustekijdnd erittiiin
suuren luokan kysymys. Hyvdtasoisena
eliiketurvana olemme tottuneet pitd-
mddn valtion virkamiesten eldkkeitd,
joihin kuuluu 66 prosentin vanhuus- ja
tytikyvyttcimyyseldke sekd perhe-eldke
ja useissa tapauksissa mytis mahdolli-

suus siirtyd eldkkeelle jo ennen 65 vuo-
den ikiid. Trillaisen eldketurvan kustan-
nukset ovat suuruusluokkaa 1b-20 0/o

palkoista. Jotta voisimme kaikille td-
mdn hetken eldkeldisille maksaa tiillai-
set eldkkeet, tarvittaisiin siihen lisdva-
roja 2 miljardia markkaa vuodessa. Td-
mdn summan havainnollistamiseksi voi-
daan todeta, ettd jos ndmd lisdvarat ke-
rdttdisiin tulo- ja omaisuusveroa korot-
tamalla, olisi verot korotettava ldhes
kaksinkertaisiksi. Elhkekysymys on siis
kustannustekijdnd todellakin suuren
luokan asia.

Toiseksi on syytd viitata siihen tosi-
seikkaan, ettd eldkeldistemme lukumdd-
rd tulee l5hivuosina kasvamaan voimak-
kaasti, selvdsti voimakkaammin kuin
tyciikdisen vdestcin. Trimii merkitsee
sitd, ettd vaikka emme pyrkisi korot-
tamaan elSkkeitli niiden nykytasosta
edes pennin vertaa, joudumme luovut-
tamaan maamme kokonaistuotannosta
entistd suuremman osan eliikeldisille.
Lisdksi on otettava huomioon, ettd ny-
kyisen eldkelainsddddntrimme mukaan
eldkkeet vuosi vuodelta automaattisesti
paranevat. Kun maassamme vuonna
1960 maksettiin eldkkeind yhteensd
mddrd, joka oli 7 0/o tytiikdisen vHes-
tcin palkoista ja muista tycituloista, on
vastaava luku vuonna 1980 jo 16o/o
eikd kasvu suinkaan pysdhdy tdhdn.
Olemme sen tosiasian edessd, ettii kan-
santulomme kasvusta on jo etukdteen
"ulosmitattu" melkoinen osa huomis-
pdivdn ekikeldisten tarpeisiin.

Tytieldkejiirjestelmd on eliike-etujen
osalta asteittain voimaantuleva jiirjes-
telmd. Alkuvuosina eliikkeet eivdt vield
ole tdysimddrdisid, vaan kasvavat vd_
hitellen. Tdmdn ratkaisun syyt ovat tie_
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ti ltihinnii kustannustekijciissd. Siir-
tymdkausi on huomattavan pitkd, 42

vuotta. Ruotsin ja Norjan tycieliikejdr-
jestelmissd on vastaava aika 20 vuotta.
Onkin todenndkciistd, ettd tdssd on erds
kohta, jossa tyiieldketurvaa tullaan pa-
rantamaan. Samalla mycis tultaneen
pohdiskelemaan tydeldkkeiden tavoite-
tason korottamista nykyisen 40 prosen-
tin tason yldpuolelle. Ns. UKK-sopi-
mukseen sosiaalipaketissa onkin jo puu-
tuttu tytieldkkeiden ansainta-ajan ly-
hentdmiseen, mikd kdytdnntissd merkin-
nee mycis siirtymdvaiheen eldkkeiden
parantumista.

Tydeldkkeiden korottamisen ohella on
melko varmaa, ettd mycis kansaneldke-
turvaa tullaan ?0-luvulla parantamaan'
Tdmd tekee entistd ajankohtaisemmaksi
kysymyksen siitd, miten kokonaiseldk-
keen tulisi koostua kansaneldke- ja ty<i-
ekikeosasta. Vaihtoehtoja on useita. Ensi
merkit keskustelun vilkastumisesta ovat
jo ndkyvissd.

Erds eldkepolitiikan "ikuisista kysy-
myksistd" koskee tarkoituksenmukaista
eliikeiklkdytdntcid. Asia on viime vuo-
sina ollut usein esilld julkisuudessa, ld-
hinnd on vaadittu eldkeiiin alentamista.
Kysymys on aivan liian laaja tdssd
pohdiskeltavaksi. Luultavaa kuitenkin
oD, ettd keskustelu aikanaan johtaa
nykyisen eldkkeellesiirtymiskdytdnndn
muuttumiseen. Eldkeidn yleinen alenta-
minen tuskin kuitenkaan on todennd-
kciinen ratkaisu. Todenndktjisempdd ja
varmasti myds perustellumpaa sen si-
jaan on nykyistd yksilcillisempi har-
kinta eldkkeelle siirtymisessd' Entistd
tarkemmin otetaan huomioon henkil<in
yksildlliset olosuhteet, hdnen fyysinen
ja psyykinen tilansa, ammatti, tycimah-

dollisuudet ja yksildn sosiaalinen koko-
naistilanne. Todenndkciisesti vanhuus-
j a tyrikyvyttrimyyseliiTFeen vdlinen raj a
hdlvenee.

Luetteloa eldketurvan parannuskoh-
teista olisi helppo jatkaa. Sosiaalipoliit-
tisesti ja inhimillisesti ndmd vaatimuk-
set olisivat varmastikin tdysin oikeu-
tettuja ja hyvin perusteltavissa. Vastaa-
vanlaisia oikeutettuja vaatimuksia on
kuitenkin helppo l<iytdti mytis monilta
muilta aloilta. Palkkatasoamme pitdisi
nostaa, tycitttimyyskysymyksen hoita-
miseksi olisi uusien tydpaikkojen luo-
miseen kiiytettdvd enemmdn varoja,
nuorison koulutustason nostamiseen
olisi uhrattava entistd enemmhn, lapsi-
perheiden tukea tulisi lisdtai, asuntotuo-
tantoa olisi lisdttdvd, ympdrist<imme
suojelua kehitettdvd jne. Mycis kaikki
ndmd ovat hyviii ja oikeita asioita, mut-
ta kaikkea tdtd emme tietenkddn voi
saada yhdellS kerralla, vaan meiddn on
pakko ratkaista asioiden tdrkeysjdrjes-
tys ja hoitaa ne sen mukaisesti. Meiddn
on tutkittava asioita entistd tarkemmin,
on punnittava eri vaihtoehtoja, jotta
lciytdisimme oikean tdrkeysjdrjestyksen.
Meilld on eldketurvan kehittdmiseksi
tukeva pohja mistd l6hted, mutta eldke-
tason yht'dkkiseen voimakkaaseen nos-
tamiseen meilld ei liene varaa. On iI-
meistd, ettd ensisijaisesti tulisi keskit-
tyd korjaamaan niitd puutteita ja auk-
koja, joita 1960-luvun kiivaasti kehitty-
nyt eldkepolitiikka on jdttdnyt jdlkeen-
sri. Eri ndkcikohdat huomioon ottaen on
ratkaistava, missd jdrjestyksessd ja
missd tahdissa tavoitteisiin olisi edet-
trivd. Tdmd pdtee kaikkeen yhteiskun-
nalliseen kehitykseen, se pdtee mytis
eldketurvan kehittdmiseen.
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T y6 e l5k eiEini esle I rn 5n
syntyvaiheisla

Eldketurvakeskuksen kymmenvuotis-
pdivdn johdosta toimitus on kiiSntynyt
erdiden henkiltjiden puoleen, jotka ovat
keskeiselld tavalla vaikuttaneet tydelti-
kejdrjestelmdn syntyyn. TytielSkejiirjes-
telmdn syntyvaiheisiin liittyvistd asiois-
ta kertovat seuraavassa omakohtaisia
havaintojaan ja muistikuviaan varatuo-
mari Karl-Johan H a1 s a s, sosiaalineu-
vos Uuno Hiironen, kansanedustaja
Kalle Matilainen, fil. tri Teivo
P e n t i k d i n e n, johtaja Vihtori R a n-
tanen ja varatuomari TaPani Virk-
kunen.
- Kun mekin tdssd omassa laitokses-
samme maksamme eliikkeinii 50-60
nykymiljoonaa vuodessa, tdytyy sen jol-
lakin tavoin vaikuttaa rakennustyiildis-
ten elintasoon. Ennen palkan loppuessa
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tytiliiisiltii yleensd loppui leiptikin. Kyllii
ty<ieltikejdrjestelmdn merkitys siten jo
nyt on aika tuntuva, ja se kasvaa koko
ajan. Aloitin urani aikoinaan sosiaali-
Iautakunnan palveluksessa ja tieddn,
kuinka monien oli silloin pakko kddn-
tyd huollon puoleen, kun ei eltikkeitEi
ollut, sanoo varatuomari Karl-Johan
H a ls a s, joka nykyiiiin on Rakennus-
alan tycieldkekassan toimitusjohtaja.

- Varatuomari Halsas edusti toimi-
henkiltiitii ja virkamiehid vuonna 1956
asetetussa eldkekomiteassa. Hdn oli sil-
loin Valtion laitosten ja yhticiiden toi-
mihenkil<iiden liiton puheenjohtaja ja
TVK:n hallituksen jdsen. Halsas oli
TVK:n edustajana mytis siind komiteas-
sa, joka teki joulukuussa 1955 annetun
eliikesiiiitirilain. SAK:n edustajan kans-
sa sovittiin silloin, ettd TVK:lta tulee
aloite sellaisen komitean perustamisek-
si, joka tekisi eldkelain, jolla tydnanta-
jat velvoitettaisiin jdrjestiimdiin eldke-
turva tydsuhteessa oleville. SAK oli
valniis tukemaan ja niin marssimme so-
siaaliministeri Tyyne Leivo-Larssonin
luo ja jdtimme kirjelm6n, jossa pyy-
simme ettii tuollainen komitea asetet-
taisiin, kertoo Halsas.

- Kun komitea aloitti, hapultiin alus-
sa seke laskelmissa ettd organisaatio-
puolessa. Piti sopia lain toimeenpanosta,
tulisiko se Kansaneliikelaitokselle vai
hoidettaisiinko se voimassa olevan jar-
jestelmdn avulla. Tydnantajat olivat
kiinnostuneita eldkevarojen hallinnasta
ja tydntekijdt riittiiviistd eliiketurvasta.
Komitea tyciskenteli melko kauan, neljd
vuotta. Kun ei ollut valmista mallia,
vei oman aikansa, ennen kuin asiat ki-
teytyivdt. Varovaiselta pohjaltahan jiir-
jestelmd liihti, eliikkeet olivat aluksi ja

ovat usein vieliikin pieniii, mutta ne
kasvavat koko ajan.

- Kcmiteassa muistan, kuinka Ta-
pani Virkkunen ja Uuno Hiironen is-
tuivat vierekkiiin ja olivat samoissa
tupakoissa. Aina kun Hiironen kiiytti
l<iivaan puheenvuoron, hiin kiiiintyi
Virkkuseen piiin ja kvsyi "Onks sull
tupakkaa vield" ja sitten hAn sai polt-
taa rauhassa. Minii taas istuin Ahtolan
vieressd ja meilld oli yhteiset pastilHt'
kun emme polttaneet kumpikaan.

- Jdlkeen piiin voi jiirjestelmiistii
sanoa, ettd se on joustava organisaatio
siind mielessd, ettd tytinantaja ja tytin-
tekijd ovat voineet sopia eliikeparan-
nuksista palkkaratkaisujen yhteydessd.
TytiettikejEirjestelmdn perusratkaisu oli
suurin piirtein oikea. LEL-alat tosin
olisi ehkd voitu hoitaa yhdellii kassalla,
kun niitd nyt on neljii. Mydskin TEL:n
puolella olisi tultu toimeen harvemmilla
eldkelaitoksilla. Samalla kun sielld men-
nddn jonkinlaiseen keskittdmiseen, on
varmaan paikallaan ajaa tyiimarkkina-
osapuolet tehokkaasti mukaan eldkelai-
tosten hallintoon ETK:n ja tycieliike-
kassojen mallin mukaan.'Iydmarkkina-
valtaisuus kun on paras tapa totEutlaa
demokratiaa eliikejtirjestelmissd. Lelli-
ldisend toivon lisdksi sellaista muutos-
ta, ettd tydntekijti ei suorittamatta jiiS-
neen ja viidessd vuodessa vanhenevan
vakuutusmaksun vuoksi endd menet-
tdisi eldketurvaansa. Eihiin niiin tapah-
du TEl:nkiiiin puolella. Miksi rangaista
LEl-tydntekijtiite, jotka muutenkin
usein ovat niitd vdhempiosaisia yhteis-
kunnassa. Mycis olisi paikallaan sallia
LEL:n puolellakin fdnantajien ja tyiin-
tekijtiiden sopia keskendSn esim. ala-
kohtaisesti perusturvaa paremmistakin
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eldke-eduista. Se lisdisi tdtii LEL:n tyri-
markkinaluonnetta.

- Jdrjestelmdn kehittdmisestd mi-
nulla on aina ollut oma idea, ettii ih-
misten pitriisi saada tiedot kaikista
eldke-eduistaan ja asianmukainen pal-
velu yhdestii ja hdntii t:ihelld olevasta
sosiaaliturvapisteestd. Jiirjestelmdt on
rakennettava palvelemaan ihmistd eikd
pdinvastoin.

- Eldketurvaa kehitettdessii pitdisi
nyt etsid ryhmdt, jotka ovat suurim-
man avun tarpeessa. Tdssri tuleekin po-
litiikka vastaan: keitri ndmii sitten ovat?
Joka tapauksessa tuo tycieldkkeiden
22010:n keskimddrdistaso ei vietd riitd,
vaan sitd olisi ensin korotettava erityi-

- Asettaisin tyiieliikejdrjestelmdn pe-
rustamisen ensi tilalle, kun arvioin
omaa uraani jdlkeen pdin. Tdmd on tdr-
kein saavutus, mihin aikanani SAK:ssa
pddstiin, sanoo sosiaalineuvos Uuno
Hiironen. 21 vuotta SAK:n palve-
luksessa ollut Hiironen on tyrintekijii-
puolelta ollut mukana TEL:a ja LEL:a
valmistelleissa komiteoissa. Niiden jdl-
keen hdn oli vielS viisi vuotta Eldke-
turvakeskuksen hallituksessa.

Painavin syy Hiirosen kdsityksen mu-
kaan eldkekomitean asettamiseen vuon-
na 1956 oli se, ettei tyrintekij<iillii sil-
loin ollut eldketurvaa kdytdnncissd lain-
kaan. Ainoa turva oli tydnantajan huol-
toapulain mukaan maksama elatusmak-
su. "Kun kerran virkamiehillS oli elzike-
turva, niin totta kai tyrintekijtijdrjes-
tdissd kiinnitettiin huomiota siihen, ettd

sesti alimpien ryhmien osalta ja vdhi-
tellen niin, ettd kaikki pddsevdt ny-
kyistii nopeammin kokonaiseldketurvas-
saan tavoitteena olevaan 60 prosentin
tasoon.

- Varatuomari Halsas on toimitta-
nut kymmenen vuotta radion sosiaalista
kirjelaatikkoa tyrieldke- ja kansaneldke-
kysvmvsten osalta. "Jollakin tavalla in-
formaatio on kai mennyt ldpi, sillii
aluksi sai antaa yksinkertaisiin kysy-
myksiin yksinkertaisia vastauksia. Ny-
kyiiiin kysymykset ovat tulleet yhd mo-
nimutkaisemmiksi. Lakien muuttuessa
olen vastauksissani pyrkinyt keskitty-
mddn juuri nAihin muutoksiin", sanoo
Halsas.
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tycintekijii on vdhintddn yhtd tdrked.
Silloin pittiii eliiketurva jdrjestiiii hii-
nellekin. Eldkekomitean asettamista ei
SAK muistaakseni vaatinut, mutta sii-
tii kylld keskusteltiin tytimarkkinajdr-
jestcijen kesken", totesi Hiironen.

Kansaneldkejdrjestelmdn muuttamista
tasaeldkelinjalle ei Hiironen pidii ko-
vinkaan merkittdvdnd syynd tycisuhde-
eldkkeiden syntyyn. Tyiimarkkinajdr-
jestrit antoivat komitean tydskennelld
rauhassa. Komitean jdsenet olivat mel-
ko itsendisiii eikti pikku juttuja viety
jdrjestciihin.

- Eduskunnassa tytintekijiiin eldke-
laki syntyi melko vdhin puhein. Asiaa
oli jo niin pitkdlle juntattu sanoisin,
sekd ty<inantajain ettd tycintekijiiin
puolelta. Tdmd ensimmdinen lakihan
oli aika vaatimaton eduiltaan. Nythtin
sitd on korjattu ja on huomattu, ettd

on ollut varaa parantaa. Ainakin tyiin-
tekijdin edustajat olivat jo komiteassa
sitd mieltd, ettd kun pddstdiin alkuun,
on mahdollisuus saada sitten korjauksia.

Eldketurvakeskuksen hallituskaudel-
taan Hiirosella on perin mycinteinen
kuva. Tycihcin osallistui mielellddn ja
yleensd sielld oltiin yksimielisiS. Tosin
kerran jouduttiin ddnestdmddn hyvin
tdrkedstd kysymykseste. Oti julistettu
kilpailu Eldketurvakeskuksen merkistd
ja ddnestettiin siitd, pittitikd tiimalasia
pitiivdt kddet olla mustat vai valkoiset.
En muista kumpi voitti, mutta hdvid-
vdlld puolella olin. Eldketurvakeskuk-
sen hallituksen hyvdstd tydilmapiiristd
Hiironen antaa tunnustusta toimitusjoh-
taja Tauno Jylhtille. "Hdn oli tuommoi-
nen harkitseva ja hdnen arvovaltansa
vaikutti kovasti. Jos sielld viililld vdhdn
toiset riehahti, niin Jylhd kylld rau-
hoitti meiddt aina ja oli hyvin tasa-
puolinen herra", sanoo Hiironen.

TycieldkejArjestelmdn syntyd kansan-
edustajan ndkcikulmasta seurasi tiiviisti
mm. sosiaalidemokraattien Kalle M a -
tilainen. Hdn oli vuonna 1956 tul-
lut eduskuntaan ja seuraavan vuoden
alusta sosiaalivaliokunnan jdseneksi.
Valiokunnan puheenjohtajana hdn oli
vv. 1962-70. Eldkekomitean mietinn<in
valmistuttua ryhdyttiin puolueissa te-
kemddn aloitteita eldkelain sddtdmisek-
si, kun lakiesitystd ei Sukselaisen vd-
hemmistcihallitukselta alkanut kuulua.

- TEL syntyi edustaja Veikko Kok-
kolan aloitteesta. Hdnen apunaan o1i

aloitetta laatimassa joukko asiantunti-
joita, mm. Tauno Suontausta, joka oliKalle Matilainen
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liihinnii lainopillinen avustaja. Aloite-
han pohjautui vahvasti komitean mie-
tint<irin eikd siind sikdli ollut suuria-
kaan vaikeuksia. Kdytiinndssd pyrittiin
aloitteeseen, jolla olisi selvdt 1dpimeno-
mahdollisuudet. Neuvotteluja lakialoit-
teesta kdytiin varsinaisen valiokunta-
tycin ulkopuolellakin asianomaisten kes-
ken, jotta sosiaalivaliokunnassa valmis-
teltu laki menisi ldpi tdysistunnossakin,
kertoo Matilainen.

- Vuoden 1956 eldkekomitean aset-
taminen johtui lShinnd siitd, ettd kan-
saneldke muuttui tasaeldkkeeksi, vaik-
ka yleislakon aikanakin elAkeasioista
puhuttiin. Ennen eduskuntaan menoani,
jo siviilissdkin, kuulin eldkeasiasta noin
tycimaakeskusteluna. Eduskuntapiireissd
ei ensi alkuun tdstd paljon puhuttu.
Komitean tytiskentelystd ei sosiaaliva-
liokunnan jdseni6 varsinaisesti infor-
moitu. Omia kanavia pitkin olin kuiten-
kin selvillii, miten asia kehittyy, toteaa
Matilainen.

- Siinii vaiheessa, kun laki alkoi
mennd lukkoon, huomasimme kohtia,
jotka olisimme halunneet toisenlaisiksi,
mm. elSkkeen ansainta-aika olisi pudo-
tettu 30 vuoteen nykyisen 42:n sijasta.
Kannattaa kuitenkin olla iloinen, kun
ennen TEL:a ei varsinaisella palkka-
tyrintekijiitld ollut minkddnlaista tur-
vaa, ainoastaan pieni kansaneldke.
Huoltoapulain 5 $:n mukainen eldke
oli niin olematon, ettei siitd kannatta-
nut paljon puhua, sanoo Matilainen.

- TEL:n eduskuntakiisittely sujui
nopeasti. Keskustelua lakialoitteen si-
siillcistii kdvivdt liihinnii SKDL ja maa-
laisliitto. Maalaisliiton taholta pahek-
suttiin, ettd heidein joukkonsa jdivtit
lain ulkopuolelle ja kommunistien ta-

holta muuten arvosteltiin niitb epdkoh-
tia, joita lakiin jiii. Mitdiin suurta, jota
vakavassa mielessd voi sanoa arvoste-
luksi, ei yleiskeskustelussa ilmennyt.

- Ensimmdisen TEL:n karenssiaika
oli kuusi kuukautta. Komitea oli ehdot-
tanut odotusajaksi yhtd vuotta. Alun
perin olisivat siis kaikki kuutta kuu-
kautta lyhyemmdt tyrisuhteet jddneet
eldketurvan ulkopuolelle. SAK:n kanta
kuitenkin oli, ettd rakennus- ja muut
lyhytaikaiset tytit on saatava lain pii-
riin. Sosiaalivaliokunnan ja asiantunti-
joiden mielestd Iyhytaikaisten tycisuh-
teiden ongelmaa oli hankala ratkaista
yhdelld lailla. Katsottiin, ettd niistd on
sdddettdvd eri lailta. Eduskunta hyvdk-
syi sitten TEL:n kolmannessa kdsitte-
lyssd ponnen, etta hallituksen on annet-
tava vield vuoden 1961 aikana lakiesi-
tys lyhytaikaisista tyrisuhteista. LEL
hyvdksyttiin yksimielisesti, kun kahden
lain periaatteesta oli sovittu, kertoo
Matilainen.

- Tyiieldkelakien sddtdmistd piddn
suursaavutuksena. Tdydellisesti niiden
teho tulee esiin vanhuuseldkkeiden osal-
ta mycihemmin. Ja vield on paljon nii-
tdkin, jotka murtunein mielin jddviit
ilman tycieldkettd, kun ovat syntyneet
vdhiin liian aikaisin tdhdn yhteiskun-
taan. Ktiyhdinhoito on kuitenkin taakse-
jiidnyttd ja 100 o/o:sti sitten kun eldk-
keet nousevat kautta linjan sille tasolle,
ettd niilld eldd, sanoo Matilainen.

- Tuosta TEL:sta on minullekin ol-
lut hycityd, silld mytis kansanedustajien
eldkkeistd on sdddetty TEL:n tapainen
laki, huomauttaa Matilainen. Eduskun-
nassakin voi nimittdin olla lyhytaikai-
sia tyiisuhteita. Sielld voi kdydS niin,
ettii varamiehenii tullut saattaa olla
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edustajana vain vuoden tai vdhemmdn-
kin. Tdmiikin aika lasketaan nyt hdnen
hyvdkseen eldkkeeseen oikeuttavana,
kun aikaisemmin piti olla vdhintddn

Vuoden 1956 eltikekomitean puheenjoh-
tajarra toimi sosiaaliministericin silloi-
nen vakuutusosaston pddllikkii, fil. tri
Teivo Pentikdinen. Hdn edusti
valtiovaltaa ja oli matemaatikkona sa-
malla Tauno Jylhdn ohella vastuussa
eldkejdrjestelmdn laskelmapuolesta.

- Komitean tydn alku oli hyvin han-
kalaa. Ilmeisesti oli vield voimakkaasti
vaikuttamassa tycinantaja- ja tytinteki-
jdjdrjestrijen perinteellinen vastakoh-
taisuus. Tycin edistyessd asenteet kui-
tenkin muuttuivat. Tycieliikejdrjestelmd
lienee ollut ensimmdinen suuri sosiaali-
asia, jossa tyrimarkkinajdrjesttit pddsi-
vdt neuvotteluteitse yhteisymmdrryk-
seen ja ndin loivat perustan jdrjestel-
mdn toteutumiselle. Ehkii ei ole liioitel-
tua pit5d sitd suorastaan uuden sosiaali-
poliittisen kauden avauksena. Onhan
1960-lukua Suomen sosiaalipolitiikassa
oikeutetusti sanottu tycimarkkina-aika-
kaudeksi. Suuriin ty<iehtosopimusneu-
votteluihin on jo tavanomaisesti alka-
nut liittyd ns. sosiaalipaketteja, ts. var-
sinaisten palkka- ja tytiehtoasioiden
ohessa on sovittu mycis eldkkeiden ja
muiden sosiaalietujen kehittdmisestd, ja
mikd on ollut toteutumisen kannalta
olennaisen tdrkedtS, niiden rahoittami-
sesta. Ilman sitd tycintekijdin eldketurva
tdnd pdivdnd olisi varmasti olennaisesti
heikompi, kuin mitd se nyt jo on, toteaa
Pentikdinen.

puoli edustajakautttr. Nyt ei tarvitse
kciyhiinkddn menne polvilleen kanslia-
toimikunnan eteen pyytdmddn eldkettS,
kun ei pysty endd t6itd tekemAiin!

Teivo Pentikflinen

Eldkekomitean mietintciiin liittyi vain
kaksi vastalausetta, Kaasalaisen ja Mu-
r6nin. "Ehkd olisin toivonut jo alusta
pitden hieman korkeampaa elSkkeiden
tasoa ja vdhemmdn rajoitussddnntjksid.
Hyvtille komitealle on joka tapauksessa
tunnusomaista erilaisten mielipiteiden
vaihto ja mycis se, ette lopulta pdds-
tddn tulokseen, johon sittenkin kaikki
tai melkein kaikki voivat yhtyd kukin
omista ennakkokannoistaan tietenkin
tinkien", huomauttaa Pentikdinen.

Kysymykseen tydeldkelakien mukai-
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sesta ensimmdisestd vakuutusmaksupro-
sentista Pentikiiinen toteaa, ettd se oli
kompromissi rahastoimisjdrjestelmiin ja
jakojiirjestelmdn vdlilld. Pyrittiin mak-
suprosenttiin, jonka voitiin odottaa py-
syvdn stabiilina jiirjestelmdn voimaan-
tulon alkuvaiheessa ilman tarvetta pian
esiintyviin jyrkkiin korotuksiin. Rahas-
tointiastetta on useaan kertaan vdhen-
netty, kun jdrjestelmddn on otettu uusia
etuja, jotka on rahoitettu ilman rahas-
toimista tai suhteellisen vdhdisin ra-
hastoinnein. Mielestdni nykyisen rahas-
toimisasteen puitteissa olisi syytd jat-
kaa toistaiseksi.

- Suhtaudun ty<ieliikejiirjestelmdn
hallinnon pddperiaatteisiin optimisti-
sesti. Tdrkednd pidSn ennen kaikkea
eliikkeensaajan nopeaa ja hyvdd pal-
velua sekd jdrjestelmdn kykyd olla yh-
teistoiminnassa tydmarkkinajdrjest<ijen
ja nyttemmin mycis yritttijdjdrjest<ijen
kanssa. Kehitystd tiilld linjaIIa on jat-
kettava. Nyt onkin tullut hallinnon te-
hostamisen aika, kun itse eldketurvan
materiaalinen runko on saatu ensim-
mdisen vuosikymmenen kuluessa raken-
netuksi.

- Mielestdni alkaa olla kiireellinen
jonkinlaisen valtakunnallisen tutkimuk-
sen ja tavoitteen asettelun aikaansaami-
nen siitd, mitd on vastaisuudessa pidet-
tiivd kunnollisen eldkepolitiikan tavoit-
teena. Ty<ieldkejiirjestelmdn osalta jiiii-
nee ltihinnii tytimarkkinaosapuolten

- Luulen, ettii vuoden 1956 yleislakon
pddttdmisneuvotteluissa heriitettiin aja-
tus palkkatytintekij<iitd koskevan eldke-

neuvottelujen varaan, millaista vauhtia
eliikkeitii voidaan korottaa lopulliseksi
tavoitteeksi kelpaavalle tasolle. Kysy-
mys on siitd, miten kansantulon kasvu
jaetaan aktiivin vdesttin elintason ko-
rottamisen, investointien eli uusien tyti-
paikkojen luomisen ja sosiaaliturvan
kesken. Asettaisinkin ainakin tdmdn
vuosikymmenen alkupuoliskon piiiita-
voitteeksi sen, ettd jokaiselle Suomessa
asuvalle olisi saatava kunnollinen ty6-
paikka ja asunto ja sellainen elintaso,
ettd muuttoliike maasta voidaan pystiyt-
tiiii ja vieldpd kAdntdii plinvastaiseen
suuntaan.

Pelkddn pahoin, ettd sosiaalipolitiikka
joutuu nyt tyytymddn suhteellisen vd-
hdn uusia varoja vaativiin osakorjauk-
siin ja odottelemaan, kunnes yhteiskun-
nan muitten puolien vdlttdmdtcin raken-
taminen on edistynyt kyllin pitkdlle.
Tdmii ei tietenkddn estd sitd, ettd esim.
tytieltikejiirjestelmdn palvelutehon ke-
hittiimistii jatketaan. Jos valtakuntaan
saadaan aikaan esim. yhteinen koko so-
siaalialan palvelu- tai edes informointi-
organisaatio, mielestdni mycis tycieldke-
jdrjestelmdn pitiiisi pyrkid siihen mu-
kaan. Jos tiihiin ei pddstd, en ndkisi
estettd, ettd esim. Kansaneldkelaitoksen
kanssa tiissd ja toivottavasti my<is mo-
nessa muussa asiassa pddstdisiin entistd
parempaan yhteistoimintaan yhteisten
vakuutettujen ja eldkkeensaajien eduk-
si, sanoo Pentikdinen.

jdrjestelmdn luomisesta. Jos en v56rin
muista niin siind yhteydessd kun kdy-
tiin neuvotteluja hallituksen johdolla,
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Vihtori Rantanen

esitettiin SAK:n taholta hallitukselle
yhtend lakon lopettamista helpottavana
toimenpiteend asian tutkimista hallituk-
sen toimesta. Teta eivdt STK:n edusta-
jatkaan vastustaneet. Mitddn papereita
siitd ei tehty, mutta joulukuussa komi-
tea asetettiin asiaa selvittdmddn. Tdstd
se ldhti liikkeelle. Tycieldkkeen saami-
sen teki tarpeelliseksi-se, ettd sitd vaa-
timatontakin eldketurvaa, jota kansan-
eldke edusti, vesitettiin saman vuoden
aikana muuttamalla kansaneldkkeet ta-
saeldkkeiksi. Toimenpide merkitsi sel-
viiii tulonsiirtoa palkkatyrildisiltd maa-
seudulle. Ndin arvioi tydeltikkeiden syn-
tyvaihetta SAK:n silloinen puheenjoh-
taja ja Eldketiedotustoimiston nykyi-
nen johtaja Vihtori Rantanen.

- SAK nimesi eldkekomiteaan edus-
tajakseen sosiaalisihteeri Uuno Hiirosen

ja tycivaliokunnan jdsenen Veikko Ah-
tolan. Heiddn selostuksensa perusteella
SAK;ssa oltiin hyvin selvilld komitean
tytin kulusta, joten komitean mietinntjn
valmistuttua se vastasi suurin piirtein
SAK:n kdsityksiS, kertoo Rantanen.

- On selvdd, ettd komitean tydssd
ei pddsty tdysin SAK:ta tyydyttdvddn
tulokseen. Lain sddtdmistd pidettiin kui-
tenkin niin kiireellisend, ettei sitd ha-
luttu komiteassa viivyttiiii. Ldhdettiin
siitd, ettd lakia voi korjata ja parantaa
kun saadaan kokemuksia. Tdmd oli
mycis STK:n kdsitys.

- Suurimpia puutteita oli valtion
tycisuhteessa olevien jddminen systee-
min ulkopuolelle. Lyhytaikaisissa tyci-
suhteissa olevien osalta sovittiin erilli-
sestd laista. Ndmdkin tybntekijdt olisi
ehkii pitiinyt sovittaa saman lain piiriin.

- Kokonaisuudessaan tytieldkelakien
sddtdminen oli suuri edistysaskel tyiin-
tekijtiin eldketurvan kehittdmisessd.
Kun eldkkeet sidottiin ansioindeksiin,
saatiin eldkkeiden ostoarvo turvattua
inflaatiolta ja ndin pddstiin pysyvddn
eldke-etuun.

- Tycieliikejdrjestelmdn organisaatio-
puolta ei erityisemmin kdsitelty. Saat-
taa olla, ettd sen perusteellisemmassa
kdsittelyssd olisi SAK:Ita voinut tulla
toisenlaisiakin kannanottoja. Systeemin
joustavuutta pidettiin silloin tdrkednd
ja sille tuntuvat vakuutetut tiiniikin
pdivHnd antavan arvoa. On selvdd, ettei
tyrieliikejiirjestelmd tullut kerralla val-
miiksi, vaan se vaatii vield monia "so-
siaalipaketteja", jotka tuovat parannuk-
sia eldkkeisiin ja selvennyksizi jiirjestel-
mddn, toteaa Rantanen.

- Silloisen maalaisliiton taholla ei
tytieliikelakien sddtdmistd katsottu ko-
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vinkaan mydnteisesti. Tdstd johtuen
hallitus jarrutti lakiesityksen antamista
eduskunnalle, joten asia jouduttiin k5-
sittelemddn kansanedustajieir tekemien
alotteiden pohjalta. Kansanedustaja
Veikko Kokkola ja 31 muuta kansan-
edustajaa jdtti alotteen, jonka pohjalta
laki hyviiksyttiin. Tycimarkkinajdrjes-
t<it olivat tiiviisti mukana lainsddtci-
vaiheessa.

- Siite huolimatta, ettd tytieldkela-
keja vastaan esitetddn voimakastakin

- Itse asiassa vuonna 1960 jdtetty elii-
kekomitean mietintd on se sopimus,
jolle tydmarkkinajdrjest<ijen yhteinen
aikaansaannos, ty<ieldkejirjestelmd, pe-
rustuu. Komiteassa tyciskenneltiin var-
sin asiallisesti. Komitean toiminta o1i
oikeastaan kaksiosainen. Vuoden 1957
alkupuolella se kokoontui muutaman
kerran, mutta toiminta keskeytyi. Se
alkoi mycihemmin uudelleen varsin in-
tensiivisend ja johti siihen, ettd vuonna
1960 mietintci valmistui, kertoo johtaja
Tapani Virkkunen, joka komiteas-
sa edusti ty<inantajapuolta.

- Komitean pitkd tytiskentelyaika
johtui ehkd siitd, ettd mielipiteet aluksi
olivat kovin vastakkaisia. Tdllaiset asiat
yleensd vaativat tycimarkkinoilla melko
pitkdn kypsymisajan, ei niitd yhtdkkiii
voi lukkoon ly<idii. Tyrissd kai loppujen
Iopuksi piiiistiin eteenpiiin sen jdlkeen
kun komitean puheenjohtaja Pentikdi-
nen otti minuun yhteyden ja yritimme
yhdessd ltiytiiii kompromissia komiteas-
sa esitettyjen erilaisten mielipiteiden
vdlilld. Vastaavanlaisia yhteydenottoja

arvostelua, on tycieldkejdrjestelmd l6y-
tdnyt paikkansa tiirkeiinE sosiaalitur-
van lisiiSjdnii yhteiskunnassamme. Tyii-
markkinajdrjestdjen mukanaolo on
erd,dnlaisena takeena palkkatyiildisten
etujen turvaamisesta eltikejdrjestelmis-
sdmme. Ne epdkohdat ja puutteet, joita
eldkelaeissamme vield on, tulee pyrkid
mahdollisimman nopeasti poistamaan,
silld se on paras tae jdrjestelmdn kel-
poisuudesta tdyttiiii tehtdv:insd sosiaali-
politiikassamme, sanoo Rantanen.

Tapani Virkkunen

hiinellti oli ollut mycis SAK:n ja toimi-
henkilciiden edustajien kanssa. Niiin
pddstiin verrattuna aikaisempaan kdsit-
telyaikaan oikeastaan varsin nopeasti
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yhteisille linjoille. Ehdotusten muotoilu
vaati kuitenkin vield runsaasti aikaa.
Ty<itd pitkitti vield eldkeasioiden moni-
mutkaisuus. Valitettavasti matemaati-
kot pyrkivdt helposti hdmddmiiiin kaa-
voillansa maallikoita. Olin ilmeisesti sii-
nd mielessd Pentikdisen kannalta perdti
hankala komitean jdsen, etten tyytynyt
ennen kuin asia oli selitetty niin, ettd
mindkin tdytend maallikkona sen ym-
mdrsin - tai ainakin luulin ymmdrtd-
neeni..

- Tavallaan jouduin "jarrumiehek-
si", kun tytinantajien edustajana piti
tuoda kustannusndkymid esiin, koska
eldkejdrjestelyt ovat kalliita. Olimme
kuitenkin tycinantajataholla valmiit
ottamaan eldkkeet kustannettaviksi.
Ndimme ettd tuollainen aukko tdytyy
saada meiddn sosiaalipolitiikassatdyte-
tyksi. Eldkeasioiden kuntoonsaaminen
oli 60-luvulla erittdin keskeinen sosiaa-
lipoliittinen saavutus tyciaika- ja vuosi-
lomalain ohella. Endd ei voida ajatel-
lakaan, ettd suuria sosiaalisia uudistuk-
sia voitaisiin saada aikaan ilman tyri-
markkinajdrjest<ijen varsin keskeistii
mukanaoloa ja mycitdvaikutusta.

- Eldkekomitealla ei loppuvaihees-
saan ollut suurempia erimielisyyksid.
Esim. LEL:n sddtrimisestii oltiin yhtii
mieltd. ElAkkeen suuruus ja eltikeikiikin
hahmottuivat aika lailla kivuttomasti.
Yleensd mielipide-erot rajoittuivat yk-
sityiskohtiin, indeksisidonnaisuuteen ja
muihin tuontapaisiin kysymyksiin.
Kaasalaisen ja Mur6nin mietint<itjn
jiitt5mii eridvd mielipidekin johtui
MTK:n johtokunnan mddrdyksestd
enemm6n kuin siitd, ettd he komiteassa
olisivat edustaneet jonkinlaista opposi-
tiota.

- Valmistuttuaan TEL sisdlsi vain
puitteet, joihin sisdlttj oli luotava erit-
ttiin lyhyessd ajassa. Eldketurvakeskuk-
sen hallitus asetti silloin tyciryhmid, joi-
hin kerdttiin kaikki mahdolliset asian-
tuntijat. Mindkin kuuluin useisiin ryh-
miin, ja ihme kylld, tulosta saatii.n ai-
kaan. Muistan erityisesti luottovakuu-
tustyciryhmdn, jossa Eliike-Varman
Aminoff oli puheenjohtajana. Saimme
systeemin pariinkin kertaan jo aika
valmiiksi kunnes sitten jonakin kirk-
kaana hetkend joku huomasi, ettei eh-
dotus ole kdytdnncissd toteuttamiskel-
poinen. Ruvettiin tietysti tekemddn uut-
ta enkd mind loppujen lopuksi peldnnyt
koko elSkejdrjestelmdn osalta mitiiiin
niin kuin sitd, ettd luottovakuutusjdr-
jestelmdiin sittenkin olisi jiiiinyt jotain,
mikd pettdisi kdytiinntissd, muistelee
Virkkunen. Varsinkin toimitusjohtaja
Jylhtin mutta mycis asiantuntijana kuul-
lun professori Saarion panos luottova-
kuutusjdrjestelmdn muotoilussa oli kes-
keinen.

- Jos ajatellaan sosiaalista kehitystd
tdstd eteenpiiin ei eliikejdrjestelmdssdm-
me nyt endd ole kovin suuria aukkoja.
Eldkkeiden osalta on lShinnii kysymys
tycieldkkeiden ja kansaneldkkeen ny-
kyistii paremmasta yhteensovituksesta
ja muutoinkin tekniikan yksinkertaista-
misesta. Sen sijaan nousee yhd vaati-
vampana esille aivan toinen sosiaalinen
tehtdvd. Perhekustannusten tasaus niin,
ettei lapsen syntyminen perheeseen
merkitse elintason alenemista kuten
nyt, olisi ldhiaikoina saatava ratkais-
tuksi tyydyttiivdllii tavalla. Se on kan-
sallisen olemassaolomme ja tulevaisuu-
temme kannalta keskeinen kysymys, sa-
noo Virkkunen.
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MAUNU SUOMALAINEN

Oikeustunvasla
ty6elSkeiSniestel-
rn5ss5rrrrtre

Jatkuvasti kehittyvdn ja vuosittain mo-
nien muutosten alaisena olleen tycielii-
kelainsdiiddntcimme esikoisen, tycinteki-
jdin eldkelain (TEL), antamisesta tuli
8. 7. 1971 kuluneeksi kymmenen vuotta.
Ilman laajempia mielipidetutkimuksia
on vaikeata pdiitelld onko sen suomaan
sosiaaliturvaan myrinteisesti suhtautu-
vien mddrd suurempi kuin lain tarjoa-
mia etuisuuksia vdhdttelevien mddrd.
Maksuvelvollisuuden sisdltdvdn lain
voimaantulon alkuaikoina on nimittdin
varsin yleistd, ettd julkisuudessa esiin-
tyvdt pddasiassa lakiin tyytymiitt<imiit.
TEL:n osaltakin on osaksi ndin kdynyt,
koska se ei tdhdn kirjoitukseen kuulu-
mattomista syistii vielS voi antaa tdyttd
eldketurvaa muutoin kuin eriiissd ta-
pauksissa ty<ikyvyttcimyyseldkkeen osal-

ta. Tydkyvyttdmyys taas on tavalliselle
kansalaiselle varsin subjektiivinen k6-
site ja tavallisimpia julkisuudessa esi-
tetvistd moitteista TEL:n toteuttamisen
osalta lienee se, ettd asiassa esitetyille
lddkdrinlausunnoille ei ole annettu riit-
tdvdd arvoa asiaa ratkaistaessa. Tdllai-
sissa tapauksissa on vditetty, ettd eliik-
keen hakijalla ei ole riittdvdd oikeus-
turvaa.

LainsdddAntci yleensd asettaa kansa-
laisille toisaalta velvollisuuksia toimia
mtidrdtyllii tavalla ja toisaalta oikeuk-
sia mAdrdttyihin etuihin. Erityisen sel-
vdsti ndkyy tdmd periaate vakuutuslain-
sddddnncissdmme. Niinpd TEL:n 1 $:ssd
stiddetddn: "Tycinantaja on velvollinen
jiirjestdmiiiin ja kustantamaan tdmdn
lain mukaiset vdhimmdisehdot tdvttd-

l
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vdn elAketurvan - -" ja lain 4 $:ssd
taas: "Tydntekijdllii on oikeus vanhuus-
ja tytikyvyttcimyyseldkkeeseen sekd h5-
nen omaisillaan oikeus perhe-eldkkee-
seen tdmdn lain mukaisesti - -". Niin
tytinantajan kuin tydntekijAnkin oikeus-
turva edellyttdd, ettei edellistd velvoi-
teta jdrjestdmddn eldketurvaa muulle
kuin laissa tarkoitetulle henkilcille ja
tydntekijdn oikeusturva taas, ettd hdn
saa kussakin tapauksessa lainsddtdjdn
tarkoittaman eldkkeen.

Oikeusturvalla tycielSkelainsiiSddn-
ndssii tarkoitetaan jiiljempiinii Iiihinnd
niitii takeita, joita eri lakeihin on otettu
edelld viitattujen tavoitteiden saavutta-
miseksi. Kun n6md oikeusturvaan vai-
kuttavat takeet ndyttdvdt olevan vd-
hemmdn tunnettuja kuin eliikkeen suu-
ruutta ja oikeutta eldkkeeseen koskevat
Iain sddnntikset, lienee syytd tdssd yh-
teydessd tarkastella niitii yksityiskoh-
taisesti.

Kun tycieldkelainsddddnndn toteutta-
minen on niin TEL;n kuin sitiii myci-
hemmin annettujen lakien, nimittdin 9.

2. 1962 annetun lyhytaikaisissa tyrisuh-
teissa olevien tyrintekij<iiden eldkelain
(LEL), i4. 7. 1969 annetun maatalous-
yrittdjien eldkelain (MYEL) ja viimeksi
mainittuna piiiviinii annetun yrittdjien
eldkelain (YEL) mukaan uskottu usealle
eri vakuutusyhtidlle, el6kekassalle tai
elSkesddticille, joita yhteiseltd nimel-
tddn kutsutaan eldkelaitokseksi, luotiin
jo TEL:n antamisen yhteydessd ndiden
laitosten yhteiselin, eldketurvakeskus,
joka lokakuussa 1971 tiiyttiiii kymme-
nen vuotta.

Eliiketurvakeskus, josta sdddetddn
TEL:n 14 $:ssd, toimii er6iden kulujen
selvittdjdnd, luottovakuutuksen antaja-

na ja eldkelaitosten yhteistoimintaa
edellyttdvien tehtdvien suorittajana,
minkd lisdksi sen asiana on hoitaa
eldkelaitosten valvontaan liittyviS toi-
meenpanotehtiiviii. Kun eliikehakemuk-
sen hylkddmiseen tai eldkkeen suuruu-
teen tyytymdttrimdt usein viittaavat

siihen, ettd eldkelaitokset oman etunsa
vuoksi ovat hyldnneet hakemuksen ja
kun tdllaiset vditteet selvdsti perustu-
vat tietdmdttcimyyteen, on mielestdni
paikallaan lainata tdhdn TEL:n 14 $:n 2

momentti: "Eldketurvakeskuksen pdd-
tdntdvaltaa kdyttdvdt edustajisto ja hal-
litus. Edustajiston asettaa sosiaali- ja
terveysministerid ja siihen tulee kuulua
tycinantaja-, tycintekijd- ja yrittiijdjdr-
jesttijen edustajia sek6 henkilciitd, jotka
ovat perehtyneet vakuutusyhtici-, avus-
tuskassa- ja eldkesdStititoimintaan sekd
vakuutuslainoppiin, vakuutuslddketie-
teeseen ja vakuutusmatematiikkaan.
Hallituksen muodostavat sosiaali- ja
terveysministeri<in mddrddmdt puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja sekd 11

edustajiston valitsemaa muuta jdsentS,
joille kullekin on nimettdvd henkiltjkoh-
tainen varamies. Jdsenistd ja heiddn va-
ramiehistddn saavat edustajiston tycin-
antajajdrjest<ijd edustavat jdsenet valita
kolme, tyrintekijdjdrjestdjd edustavat jd-
senet samoin kolme j a yrittiij iij iirj estrij ii
edustavat jdsenet kaksi sekd kolme
edustajiston jdsenet kaikki yhdessd.
Hallituksen jdsenistd tulee yhden olla
vakuutuslakimies, yhden vakuutusldd-
kdri ja yhden vakutusmatemaatikko."
Lainsiiiitdjiin tarkoitus on siis ainakin
ollut mahdollisimman suuren asiantun-
temuksen kerdiiminen eliiketurvakes-
kukseen sekii merkittdvdn panoksen an-
taminen niin tytinantajain kuin tytin-
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tekijiiinkin edustajille. Oikeusturvan
puttumisesta eldketurvakeskuksen pdd-
tdntdvaltaa kdytettdessd ei mielestdni
voida vakavassa mielessd puhua. Priin-
vastoin voidaan todeta, ettd eldketur-
vakeskusta luotaessa on harvinaisen
kaukondkciisesti toteutettu ne tavoitteet
asianosaisten edustajien osallistumises-
ta pddtdntddn, joista nyt oikeuslaitos-
tamme koskevissa keskusteluissa esite-
tddn vatlmuksia.

Ensimmdisend muutoksenhakuastee-
na tyrieldkeasioissa toimii eldkelauta-
kunta, jossa on tuomarinviran hoitami-
seen oikeuttavan tutkinnon suorittanut
ja eldkevakuutukseen perehtynyt pu-
heenjohtaja sekd vdhintddn kahdeksan
jdsentd, jotka toimivat tuomarinvas-
tuulla. Jdsenistd ainakin kaksi mddrd-
tddn ty6nantajayhdistysten edustavim-
pien keskusjdrjestrijen ja ainakin kaksi
tytintekijriin ja toimihenkiltjiden edus-
tavimpien keskusjdrjestdjen ehdotuk-
sesta. Muista jdsenistd tulee ainakin yh-
den olla tuomarinvirkaan oikeuttavan
tutkinnon suorittanut ja eldkevakuu-
tukseen perehtynyt henkilii, yhden va-
kuutusmatemaatikko ja kahden vakuu-
tuslddkdri. MYEL ja YEL sisdltiiviit
mycis sddnntiksen siitA, ettd eldkelauta-
kunnassa niiden piiriin kuuluvia asioita
kdsiteltdessd on vastaavan alan jiirjes-
tcijen ehdotuksesta miidrdtty edustus.
Eldkelautakunnalta haetaan muutosta
eldkelaitoksen tai eldketurvakeskuksen
eldkettd taikka eldkelaitokselle tai tycin-
antajalle s66dettyjii velvoituksia koske-
vaan pddtcikseen kirjallisella valituk-
sella pddtcikseen liitetyn valitusosoituk-
sen mukaisesti.

Viimeisend ja siis ylimpdnd muutok-
senhakuinstanssina tytieldkeasioissa toi-

mii vakuutusoikeus, johon elSkelauta-
kurrnan pddtdksestd voidaan valittaa.
Vakuutusoikeuden varsinaisten jdsen-
ten lisdksi mddrdtddn oikeuteen TEL-
ja LEl-asioissa kaksi tyiinantaja- ja
kaksi tydntekijiijiisentd sekd tarpeelli-
nen mddrd varajesenie, joiden kaikkien
tulee olla tycioloihin perehtyneitd.
MYEL-jdseniksi mddrdtddn kaksi ta-
mdn lain mukaan vakuutettuja henki-
Iciitd edustavaa jdsentd sekd varajdse-
net ja YEl-asioissa kaksi yrittrijdjdsen-
td sekd varajdsenet. Asian kdsittelyyn
vakuutusoikeudessa osallistuu sen jii-
senten lisdksi samanaikaisesti yksi tyrin-
antaja- yksi tyrintekijijiisen TEL- ja
LEl-asioissa ja kaksi aran edustajaa
MYEL- ja YEl-asioissa.

Eldketurvakeskuksen kokoonpanoa
selvittdessdni totesin, ettd sen osalta on
uudenaikaisempi vaatimus maatlikko-
edustuksesta oikeuslaitoksen piiriss;i jo
toteutettu. Sama voitaneen sanoa mycis
eldkelautakunnan osalta. Vakuutusoi-
keudessa sitd vastoin oikeuden varsinai-
set jasenet muodostavat aina enemmis-
tcin, mikdli ovat pddtciksestd yksimieli-
sid. Tarvetta tdmdn jdrjestelmdn muut-
tamiseen tuskin kuitenkaan on olemas-
sa, silld tytieldkelainsddddnntjn alaisia
asioita kdsiteltdessd ei tietojeni mukaan
koskaan ole annettu sellaista ddnestys-
pddtristd, jossa jakautuma olisi ollut va-
kuutusoikeuden varsinaiset jAsenet toi-
sella ja maallikkojdsenet toisella puo-
lella.

Olen edellii selostanut niitd takeita,
joita tycieidkelainsiidddntdmme sisdltdd
asianosaisen oikeusturvan toteuttami-
seksi ndinkin yksityiskohtaisesti sen
vuoksi, ettd ldhes kaikissa eliikelainsAd-
ddnt<jdmme koskevissa kirjoituksissa on
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yleensri vain selostettu muutoksenhaku-
instanssit ja muutoksenhakumenettely.
Kun kirjallisessa prosessissa muutok-
senhakija ei lainkaan tiedd millaisen
elimen kanssa hdn on tekemisissS, ei
voi pitdd ihmeend sitd, ettd mytis tiillai-
sia, mielestdni kokoonpanoltaan varsin
"uudenaikaisia" oikeudenkiiyntiin liit-
tyviii elimiii kohtaan, kuten elhketurva-
keskus, eldkelautakunta, vakuutusoi-
keus, esiintyd epdityjd. Muutosprosentin
pienuus eliikelautakunnassa ja vakuu-
tusoikeudessa oikeuttaa kuitenkin sel-
laiseen pddtelmddn, ettd oikeusturva
tytieliikejdrjestelmdssd on tdlld hetkellti
jiirjestetty varsin hyvin pddtcisten oi-
keellisuuden osalta. Jos oikeusturvaan
luetaan mytis oikeuden saamisen riittii-
vd nopeus, on siind suhteessa varmaan-
kin toivomisen varaa. Tdmd ei kuiten-
kaan ole eldkelainsiiiiddntcimme vika,
vaan siihen on ratkaisevasti vaikutta-
nut se seikka, ettd valtio hoitaa muu-

toksenhakuasteiden tytivoiman ja tyti-
tarpeiden rahoittamisen. Kaksikymmen-
vuotisen toimintani ajalta vakuutusoi-
keudessa en muista, ettii siltii olisi uutta
lainsddddnttid valmisteltaessa tai sdd-
dettriessd kertaakaan kysytty, mitd apu-
vdlineitd ja paljonko Iisdii henkiltikun-
taa se ehkd tarvitsee toteuttaakseen sil-
le uuden lainsddddnnijn perusteella
kuuluvat tehtdvdt. Oikeusturvan lis55-
miseen ttihtiiiivii ehdotukseni onkin toi-
vomus, ettd Eduskunta uutta lainsiid-
ddnttiti kdsitellessddn samalla vaatisi
selvityksen mytis niistd m5Srdrahoista,
jotka uuden lainsddddnntin toteuttami-
seksi tarvitaan kysymykseen tulevissa
muutoksenhakuelimissd sekd samalla
piiEittiiisi niiden mycintdmisestd. On pal-
jon helpompaa ja halvempaa estdd asia-
ruuhkan syntyminen ennakolta kuin
vasta vuosien kuluttua ryhtyii purka-
maan rittdmdttijmdstii tytivoimasta joh-
tunutta ruuhkaa.
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Se oli
vanha pat-

riisilais-
talo, jonka

huoneissa
oli friisit

katossa ja
hienot

kaakeluunit.
Tiissii piiii-

kirjanpitiijii,
Annikki

Turtiainenja hiinen
apulaisensa
rouva Seija

Niisman.
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Elaketurvi

Eliiketurvakeskuksen ensim-
miiiset toimistotilat vuokrattiin
marraskuussa 1961 talosta Uu-
denmaankatu 20,

#

Konekirjoittamo
oli pieni, mutta
hyvii. Rouvat
Hilkka Kauppi ja
Sinikka Nyman
hiukan kylmiin-
tuntuisessa
huoneessaan.
Ikkunaverhot
puuttuivat, mutta
kaikkihan oli vain
viiliaikaista,

Vaikuttavin huone
oIi kuitenkin
vahtimestari Unto
Salosen keittiti,
iossa sijaitsi
paitsi monistamo
myiis huoneiston
keskusliimmitys.
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eskuksen 1O-uuotistaipaleelta
Eldketurvakeskuksen kaltaisessa laitoksessa on kymmenessA vuo-
dessa ehtinyt tapahtua monenlaista. Katsotaanpa mitH muistoja
laitoksen kuva-arkistolla on tarjottavana.

Huomattavan osan Eliiketurvakeskuksen toiminnasta muodosti alkuaikoina tyiiryhmien
tyiiskentely. Nflitfl ryhmil, joissa kiiytettiin paljon "vierasta alrua" tyiimarkkinajerjes-
ttiistii, sosiaaliministeritistEi ja eliikelaitoksista, oli talvella ja keviiiillfl 1962 yli 20, ja
ne kokoontuivat eri paikoissa ymperi kaupunkia. Tiissii eriis tydryhmii pitiimiissii ko-
kousta Ellketurvakeskuksen kokoushuoneessa Uudenmaankadulla. Vasemmalta maisteri
M. Vihma, sos.min., sekii tuomarit H. Sundberg, ETK, J. Tuulos, sos,min., ja O. Suihko,
ETK.

Jo talvella 1962 kiiviviit piiiikonttorin tilat liian ahtaiksi ja jouduttiin perustamaan sivu-
konttoreita. Talossa Runeberginkatu 46 majailivat noin kuukauden ajan luottovakuutus-
osaston peeilikkii, fil. maist. Antti Melkas ja neljii muuta toimihenkiliiii. Tilaa siellii
kyllii riitti, oli 6 huonetta, 2 kylpyhuonetta ja keittiii.
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Keviiiillii 1962
muutti suurin osa
Iaitosta jiilleen
saman katon alle,
kun 2. ja 3.
kerros vapautuivat
Eliiketurvakes-
kuksen kiiytttiiin.
Ylimmissli
kerroksissa toiml
#l-i'tllffIip
pois toukokuussa
1965.

Uudet entistil
laajemmat toimis-
totilat mahdollis-
tivat mm. koulu-
tuskokousten
jiirjestiimisen
henkiltikunnalle.
Kuva tiillaisesta
kokouksesta
syyskuussa 1962.

ak *&H,eir
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Tflssfl laitoksen johto on valmistelemassa tiedotustilaisuutta Marraskuussa 1962 postittivat rouva
syksyllii 1962. Kerrotaankohan tuossa jotakin hauskaa Marjo Hirvonen (oik,) ja neiti Liisa
iuttua. Miiiittiinen ensimmeiset tyiieliike-

kortit.
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Eduskunnan sosiaalivaliokuntaan on
pitletty kosketusta alusta alkaen. Ku-
vassa valiokunnan jiiseniii Eliiketur-
vakeskuksessa syksyllii 1963.

Alussa yleisiin neuvonta tapahtui eri
osastojen omissa tiloissa, mutta syk-
syllii 1965 avattiin tfltfl varten eri-
tyinen toimisto. Kuvassa neuvonta-
toimiston "iloiset rouvat", vasemmal-ta Iukien Inger Koskinen, Anneli
Ahonen ja Leena Hyviinen.

Vuodesta 1965 alkaen elilkelaitoksille
on n. kerran vuodessa jiirjestetty elii-
kepiiiviit, joilla on selostettu ajankoh-
taisia kysymyksiii. Kuva ensimmii-siltii eliikepiiiviltii Satakuntatalossa
huhtikuussa 1965. Etualalla nflkyviit
mm. tarkastaja Sipilii, sosiaaliminis-
teriiistii, sekii vakuutustuomarit von
Essen, Alho, Palho ja Virrantaus.
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ilr El6keturvakeskus
on osallistunut
ahkerasti kansain-
viiliseen yhteis-
toimintaan.
Syyskuussa 1968
laitos toimi
pohjoismaisen
tyiieliikekokouksen
isflntiinfl. Osan-
ottajina olivat
mm. (oikealta
luk.) Norjan
Rikstrygde-
verketin piiiillikkii,
johtaja Finn
Alexander,
Ruotsin Riksfiir-
siikringsverketin
piiiijohtaja Rolf
Brobers. Tanskan

friff:g:il*HffO
piiiillikkii, iohtaia
G. R. Nelson sekii,
ETK:n toimitus-
johtaja Markku
Kaikkonen.

Suuri joukko
ulkomaisia
sosiaalivakuutuk-
sen asiantuntijoita
on kiiynyt
tutustumassa
El[keturva-
keskukseen ja
tyiieliikejiirjes-
telmiiiin. Kuvassa
keskellii professori
Ernst Schellen-
berg Saksan
Liittotasavallasta.

Vuonna 1968 oli
Helsingissii, suuri
kansainvIlinen
sosiaalipolitiikan
konferenssi, Jonka
yhteyteen jiir-
jestettyyn nflytte-
lyyn myiis Eliike-
turvakeskus otti
osaa. Kuvassa
sosiaaliministerl
J. E. Partanen
niiyttelyi
avaamassa.
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Edellii mainittr$en vakavien asioiden
ohella laitoksen henkiliikunta on koke-nut mytis rentoutumishetki6. Kuvassa
tanssiryhmfi henkiliikunnan pikkujoulu-
juhlassa.

Henkiliikunnan virkistystoimikunta onjiirjestiinyt erilaisia retkiii. Tilssfl henki-
Itikunnan pEiiillikkti, johtaja Tarmo Ran-
tanen tiukasti piiritettynii "meribussi"-
retkell[.

Helmikuussa 1971 perustettiin El?iketur-
vakeskuksen henkiliikuntayhdistys. Kuva
perustamiskokouksesta.
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Eliikkeellii olevia tai elEkkeelle siirtyvifl metsiitytimiehiii Metsfialan tyiieliikekassan raken-
tamassa asuintalossa Rovaniemellii. Kuvassa vasemmalta Niilo Nurmela, Terttu Kellokumpu,
Eino Kellokumpu, Johannes Tastula, Esko Rantanen (ETK) ia Uuno Hirvonen.

Ty6elSkkeensaaiien alatuksia
eltkkeelle olosta

I

Tytieldkkeitii on jdrjestelmdn piirissii
maksettu heti TEL:n ja LEL:n voi-
maantulosta saakka. Viime aikoina on
eldkkeen saajien miidrd lisdiintynyt
useilla kymmenilliituhansilla vuodessa.
Eriiiit ndistd viime vuosien tydeldkkeen

saajista ovat ElSketurvakeskuksen kym-
menvuotispiiivdn yhteydessii lausuneet
lehdellemme ajatuksiaan eliikkeelle
siirtymisensii johdosta ja suhtautumi-
sestaan uuteen rooliinsa.
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Vaatturi Viiinci Hakkarainen on
saanut vanhuuseliikettd vajaan vuoden.
Eldkkeelle siirtyminen on tapahtunut
ikiidn kuin asteittain, silld hdn on viel6
kiiynyt jonkin verran entisessd tyds-
sddn. Kevddlld sattunut sairaus on tosin
edelleen supistanut tdtd tytintekoa, ja
ldhiaikoina hdnen on tarkoitus luopua
siitd kokonaan.

Eldkeajan tycinteollaan Hakkarainen
kertoo olevan useampiakin syitd. - Olen
luonnostani pirted ja nuorekas. Jossa-
kin mielessd piddn tdstd hommasta,
vaikka kdsitycitaitoja ei endd yleisesti
arvosteta. Tydnantaja ei olisi vield ha-
lunnut minun jiiiiviin t<iistd pois. So-
vimme sitten asian niin, ettd lupasin
tulla vield elSkkeelle jStityiinikin tar-
vittaessa tekemddn tciitd silloin tdllciin.

Taloudellinenkin ndkcikohta on mu-
kana sikdli, ettd Hakkarainen ja hdnen
vaimonsa maksavat vield asunto-osaket-
taan. Vaimon eldkeidstd puuttuu vield
muutama vuosi, ja hdn on edelleen toi-
messa. He ovat myris avustaneet poi-
kansa pian piidttyvid korkeakouluopin-
toja. Hakkarainen arvioi TEl-eldkkeen-
sd mddrdltSSn "suhteellisen pieneksi",
mutta pitrid sitd merkitykseltdzin hyvin-
kin suurena. Eldkkeensd veronpiddtystd
hdn pitdd hiukan kohtuuttomana.

Hakkarainen on sitd mieltd, ettd ai-
van toimettomana ei eldkelSinen saisi
olla. Kaupunkioloissa on helpommin
uhkaamassa tdysi toimettomuus ja pas-
siivisuus kuin maalla. Jokin tyci, vaikka
pieni ja ansioiden kannalta vdhiiinen-
kin, olisi hdnen mielestiidn paras rat-
kaisu. Tdltd kannalta katsoen ei siis
saisi kokonaan estdd eliikkeellS olevien
tytissd kdyntid, vaikkakin taas tyrilli-
syysndkdkohdat vaatisivat aivan pdin-

Vii,inti Hakkarainen

vastaista - paikkoja nuoremmille, hdn
toteaa.

Vanhuuseldkkeelle siirtymistddn Hak-
karainen ei koe ongelmaksi. Hdn aikoo
pitiid pientd puutarhapalstaa, ja htinellti
on kesdmtikki, joka mycis tarjoaa mah-
dollisuuden pieneen puuhailuun. Selkii-
vaivat tosin jo haittaavat muun muassa
marjojen poimintaa, kertoi Hakkarai-
nen, joka oli juuri palannut vaimonsa
l<anssa puolukkaretkeltd.

TycielSkkeensd hakemisessa ei Viiincj
Hakl<araisella ollut esiintynyt erityisid
ongelmia. Ainoa huomautuksen aihe oli,
ettei eldke ollut heti saapunut hdnen
mcirirridmdnsd pankin kautta vaan oli
erehdyksess6 ldhetetty ldhimpddn posti-
toimistoon. Hakkarainen oli tiennyt .io
edeltd pdin, mitd eliikkeitd hdn tulisi
saamaan ja kuinka paljon suunnilleen.
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Tietonsa hdn oli kerdnnyt eri tahoilta:
painetusta materiaalista, tytitovereilta
ja tuttavilta.

- Onhan eldketietoa jo saatavissa
monessa muodossa, mutta "mainostus'
on silti jatkuvasti tarpeen, ettd eldke-
asiat selvidvdt niillekin, jotka eivdt ole
vielS tulleet ottaneeksi niistd selvdd,
on Vdinrj Hakkaraisen mielipide.

nut", sanoo Hjelm. Hjelmin syddnlaa-
jentuma on osaksi synnynndistd, osaksi
se on ammattitauti. Hdn joutuu otta-
maan jatkuvasti kahdenlaisia lddkkeitti.

5?-vuotias Hjelm kertoo, ettS aika on
kulunut hyvin, sillii hiin on ahkera luku-
mies. Erityisesti hdn sanoo pitdvdnsd
viime vuosisadan ranskalaisista romaa-
nikirjailijoista, varsinkin Flaubertista ja
Guy de Maupassantista. Tietokirjalli-
suutta Hjelm ei paljon ole jaksanut lu-
kea. Kesdisin aika on mennyt ulkoile-
malla raittiissa ilmassa jdrven rannalla.

Hjelm asuu yksitissddn vaimonsa kans-
sa lasitehtaan ddressd. Toimeen on tultu
kohtalaisesti, si115 Hjelm saa melko hy-
vdn TEL:n tydkyvyttcimyyseldkkeen,
450 markkaa kuukaudessa ja lisiiksi
kansaneldketti perusosan. Vaimo on
edelleen tycissd samassa tehtaassa 46.

vuotta kuin Hjelmkin aikanaan. Per-
heen poika on kauan sitten lShtenyt
kotoa.

Tyokyvytttimyyseldkkeelld on my<is
Uuno Manninen, joka viettdd eld-
keldisen pdividdn Rovaniemelld Metsd-
alan Tycieldkekassan vuokratalossa Lou-
hikkotielld Korkalonvaarassa. Manni-
nen on tyoskennellyt rakennusmaala-
rina ldhes koko ikdnsd. Yhdeksdnvuo-
tiaana hiin kertoo aloittaneensa apu-
poikana valutciissd.

Manninen, joka on nyt 60 vuoden
ikdinen, lopetti tycit jo varsinaisesti
vuonna 1967. Hiin tyciskenteli silloin
Savonlinnassa. Manninen on sairasta-
nut keuhkotuberkuloosia pitkddn. Vuont.
na 1943 hdnelle tehtiin leikkaus, eikd

"{E

Beino Hjelm

TycikyvyttrimyyselSkkeelle siirtyminen
ei Reino Hjelmille tullut ylliityk-
sen6. Seitsemdn vuotta on Hjelm ehti-
nyt olla el5kkeelld palveltuaan Riihi-
mden lasitehtaassa 35 vuotta. Sydiin- ja
keuhkolaajentuman vuoksi lddkdrit suc-
sittelivat hdnelle eldkettd jo paljon
aikaisemminkin. "Mind olin sellainen
hullu tyrimies, en olisi millddn lakan-
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h:in ole tdysitehoiseen tydhcin oikein sen
jSlkeen pystynyt.

Eliikkeellti ollessa on aika kdymdssd
pitkdksi, kun on vield perheetdnkin, sa-
noo Manninen. "Jos kykenisin tyohtin,
niin tekisin sitii paljon mieluummin ja
silloin tulisin tosiaan omillani toimeen.
Tuo toimettomuus pyrkii kdymddn vd-
hdn hermoille", Iisdd Manninen.

HIn toteaa saavansa eliikkeitd yh-
teensd 3?0 markkaa, josta tycieldkkeen
osuus on 149 markkaa. Kokonaiseldke
ei hAnen mielestddn ole paljon esimer-
kiksi asumiskustannukset huomioon ot-
taen. Asuntoonsa ja sen varusteisiin hdn
on erittdin tyytyvdinen.

Rouva Maija-Liisa Li nd g r e n-Ldt t i
on ensimmdisid perhe-eldkkeen saajia.
Hdnen miehensd tanssitaiteilija Jaakko

Liitti kuoli helmikuussa 1967. Sen vuo-
den alussa oli tytieldkejiirjestelrnen
etuuksiin juuri liitetty perhe-eleike. Vai-
molleen oli Jaakko Ldtti tam:nikuussa
kertonut uudesta eldkemuodosta, ehkd
aavistamatta, etta se pian tulee ajan-
kohtaiseksi hdnen Perheessddn.

Varsinkin aluksi miehen menettdmi-
nen tuntui kovin raskaalta. Perheeseen
jdi lesken lisiiksi 6- ja ?-vuotiaat lapset.
Kuolemantapauksen seuraukset koettiin
tuntuvina mycis perheen toimeentulos-
sa, vaikka perhe ei joutunutkaan suo-
ranaisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Rou-
va Lindgren-Ldtti on toimessa verohal-
lituksessa verotussihteerina. Pelkdlld
perhe-eldkkeellS ei vield tule toimeen,
sen Iisdksi pittiS kyllii olla muuta an-
siota.

Miehen tycipaikka oli Oopperassa, jos-
ta myds opastettiin lesked eliikehake-
muksen laatimisessa.
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Nrrrtrenotieloia
ty6el5keiSniestel rnEst5

Taulukko 1. Tyiisuhteessa olevat vakuutetut vuosien 1963-19z0 lopussa,
1000 henkeii

t) Yritt5iiste oli vuoden lopussa vakuutettu MYEL:n mukaan 392 oo0 Ja f.EL:n mukaan t0? 000.

'?) Arvioitu tydntekijtiiden keskimaere kuukaudessa.

Taulu 2. Vuosina 1963-f970 myiinnetyt elikkeet, kpl

Eltikelaji

t) Perhe-elekkeet on esitetty edunjettejekohtaisesti taulua ? lukuunottamatta.
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1964 1e65 | 1e66 1 967 1968 1969 19701)
EldkevakuutusyhtiOt
ElSkesiiiitidt
Eliikekassat

Eliikelaitostyyppi Vuosi
1963

503
59
51

5L4
t22

61

518
t27

63

536
129
68

564
136
7l

572
137

72

599
t4L

72

619
L47

73
TEL-piiri 613 6e7 i zo8 733 771 781 8t2 839
LEL-piiri2) 195 210 205 ] 200 210 

I
220

Vuosi
1963 1970

VanhuuselSkkeet
Tycikyvyttdmyys-
eliikkeet
Perhe-eldkkeetl)

1 200

2 700

3 900

6 200

5 600

7 100

I 7 200

10 600

I 400 10 600

t2 200
2 900

16 200
4 100

18 800

20 900
5 600

32 800 45 300Kaikki 33ool e5oo 12 700 1? 8oo I z+ soo 30 900

205 200

12 100

16 000
4 700



Taulu 3. Vuosien 1963-1970 lopussa voimassaolleet elikkeet, kpl

Taulu 4. Vuosina 1963-1970 maksetut elikkeet, mili.mk

Kaikki

Taulu 5. Maksutulo, maksetut eliikkeet ja vakuutusmaksurahasto vuosina
1963-1970, mili.mk

Vuosi

132 800

19701963

r) Sisaltda aikaisempien vapaaehtoisten elakeieriestelyien varoista lakiseateisten elekkeiden

Vuosi
Eldkelaji

1965 1966 1967 1 968 1969 19701963 1964

Vanhuuseliikkeet
Tytikyvytttimyys-
eliikkeet
Perhe-el6kkeet

1 200 4 400 9 600

11 500

16 300

19 500

25 200 34 100 44700 60 200

2 400 6 900 26 000 35 900 44 500
11 300

56 200
16 4002 900 6 800

Kaikki 3 600 11 300 21 100 35 8oo I O+ rOO ?6 8oo lroo soo

19701967 1968 19691964 1965 1966
Eliikelaji

Vuosi
1963

124.2

t23.4
30.1

9.43.0

35.9

44.8
2.6

56.0

69.2
9.6

4.8 t.o

88.6

95.0
18.7

0.1

4.7

?.9

11.3

17.3

0.5

21.6

31.4

t.7

Vanhuuseliikkeet
Tytikyvytttimyys-
elSkkeet
Perhe-eldkkeet
Rekistertiidyt
lisiieldkkeet 0.0

1.0

2.0

209.6 286.154.7 86.3 | 13e.63.0 t2.7 29.L

Suure
1964 1965

Maksutulol)
Maksetut eldkkeet
Vakuutusmaksu-
rahasto

247.5
3.0

3?2.0
29.1

339 765 tt12

1967 1968 1969

367.9
54.7

402.2
86.3

L44t 1796

444.0
139.6

2196

532.7
209.6

691.8
286.1

262L 3164

osalle suoritetut siirrot.
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Taulu 6. vuosien 1963-1970 lopussa voimassaolleiden perusel6kkeiden
keskimH,6r6t, mk/kk

Vuosi

Kaikki 131 142 165 L74

Taulu 7. Eldkkeensaajat 30. 6. 19Zl

1970

186

164
164

10 900
500
800

6 200

6 900
500

1 000
5 700

94 900
4 600

14 500
53 400

Taulu 8. Perusel6kkeiden keskimiiiiriit 30. 6. 1921, mk/kk

14 100 167 400

1e63 I 1e64 1e65 | 1e66 1967 1968 1969
Vanhuuseldkkeet
Tyiikyvyttcimyys-
eldkkeet
Perhe-eldkkeet

83

91

Eltikelaji

86

88

119

115

L28

117

136 150

t25
136

133
L4t

178

154
155

88 87 117 t22

Eldkkeen myrintdjd
Vanhuus-
eliikkeet

Tyrikyvyt-
ttimyys-
eldkkeet

Perhe-
eldkkeet Kaikki

Miehet Naiset Miehet Naiset Lesketl Lapset
TEL-eliikelaitokset
YEL-eldkelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eldkelaitokset
Kaikki
tycieldkelaitokset

22 400
1 400
4 300

14 800

2t 700
800

3 800
1 600

16 500
1 000
2 400

22 100

16 500
400

2 200
2 400

42 900 27 900 42 600 21 500 18 400

Vanhuus-
eldkkeet

Miehet Naiset

Tycikyvyttti-
myyseldkkeet Kaikki

Miehet Naiset
Eliikkeen mytinttijd

TEL-eliikelaitokset
YEL-elSkelaitokset
MYEL-eldkelaitos
LEL-el5kelaitokset

333
323

52
tzt

161
260

39
80

301
296

95
134

150
210
43
85

22r
200

55
101

237
277

55
t2L

232 | r+a 200 I J.) 173
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Kaikki tycieldkelaitokset 186

Perhe-
eliikkeet



THIS ISSUE

is devoted to the first ten-year period of the employment pensions
system. The representatives of the central establishment of the
system, the Central Pension Security Institute, held its first meeting
on October 5, 1961. The meeting marked the beginning of the system
as a whole.

"Tytieliike" No. 4/1971 contains articles, interviews and other
information on the subject.
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